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Zápisnica 
z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poproč, 

konaného dňa 14.07.2020 vo veľkej sále Kultúrneho domu v Poproči 

   

 
Prítomní: 

 

Starostka obce: Ing. Iveta Komorová Hiľovská    

 

Poslanci OZ:  1. PhDr. Zita Baníková – príchod o 15.13 hod  

   2. Mgr. Zuzana Bradová – príchod o 15.42 hod  

   3. Mgr. Dominika Hiľovská 

   4. Martin Jasaň – zloženie sľubu o 15.12 hod  

   5. Ing. Viliam Komora 

   6. Ing. Branislav Petráš, PhD.  

   7. Ing. Eva Petrášová 

   8. Ing. Ján Spišák 

   9. PhDr. Dominika Vincová – ospravedlnená  

 

Ostatní prítomní podľa prezenčnej listiny. 

  

K bodu programu č. 1: Otvorenie 
Zvuková nahrávka čas 0:00:06 

- Rokovanie otvorila  a viedla Ing. Iveta Komorová Hiľovská, starostka obce, privítala 

všetkých prítomných na neplánovanom rokovaní OZ, ktoré sa koná v čase mimoriadnej 

situácie za dodržiavania všetkých platných opatrení ÚVZ SR. 

- Starostka obce konštatovala, že v rokovacej sále sú prítomní piati poslanci OZ,  

starostka obce konštatovala, že OZ je uznášania schopné, taktiež konštatovala, že 

v súlade s Rokovacím poriadkom OZ vrátane jeho zmien a doplnkov bude z rokovania 

vyhotovená zvuková nahrávka a bude prílohou zápisnice. Rokovanie OZ je organizačne 

zabezpečené v aktuálne platným opatrením ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia. 

 

 

K bodu programu č. 1a): Určenie zapisovateľa 
Zvuková nahrávka čas 0:01:00 

- Starostka obce určila za zapisovateľku p. Janu Juríkovú.  

 

 

K bodu programu č. 1b): Určenie overovateľov zápisnice 
Zvuková nahrávka čas 0:01:08 

- Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Ing. Eva Petrášová a Ing. Viliam 

Komora 

 

 

K bodu programu č. 1c): Voľba návrhovej komisie 
Zvuková nahrávka čas 0:01:23 

- Starostka obce navrhla za členov návrhovej komisie Mgr. Dominiku Hiľovskú, Ing. 

Branislava Petráša, PhD. a Ing. Jána Spišáka, následne dala za predložený návrh 

hlasovať. 
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Uznesenie OZ č. A.4/1.a/2020, zo dňa 14.07.2020, k bodu programu č. 1c), ktorým OZ  

schvaľuje: 

 

- Návrhovú komisiu v zložení poslancov: 

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Eva Petrášová 

 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    5 

 

za 5 Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora,  

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák 

proti 0  

zdržal sa 0  

Schválené. 

 

 

 

K bodu programu č. 1d): Schválenie programu rokovania 
Zvuková nahrávka čas 0:01:52 

- Starostka obce konštatovala, že návrh programu dnešného rokovania bol zverejnený 

v zákonom stanovenej lehote a zákonom predpísaným spôsobom, predložila zverejnený 

návrh programu a po prečítaní dala o predloženom návrhu programu hlasovať:  

 

1. Otvorenie. 

a) určenie zapisovateľa.    

b) určenie overovateľov zápisnice 

c) voľba návrhovej komisie, 

d) schválenie programu rokovania.     

2. Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva a vyhlásenia jeho 

náhradníka, zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva. 

3. Návrh na zriadenie vecného bremena – Rozšírenie NN siete na parc. KN C č. 2511/2, k. 

ú. Poproč, v prospech spol. Východoslovenská distribučná, a.s. 

4. Schválenie prenájmu majetku obce – GREECE MG s.r.o., Wupertálska 17, 040 23  Košice 

5. Schválenie prenájmu majetku obce – pozemok – Viktor Juhás, Obchodná 16, 044 24  

Poproč 

6. Návrh na prijatie úveru na financovanie projektových dokumentácií. 

7. Návrh na založenie spoločnosti Služby obce Poproč s.r.o. (sociálny podnik). 

8. Projekt „Vybavenie počítačovej učebne základnej školy s materskou školou v Poproči“. 

9. Návrh na zmenu rozpočtu obce. 

10. Rôzne. 

11. Interpelácie poslancov. 

12. Podnety a návrhy od občanov. 

13. Závery z rokovania OZ. 

14. Záver 

 

Uznesenie OZ č. A.4/1.b/2020, zo dňa 14.07.2020, k bodu programu č. 1d), ktorým OZ  

schvaľuje: 

 

- Program rokovania zasadnutia OZ dňa 14.07.2020 podľa navrhovaného 

programu zverejneného na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce aspoň tri 

dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. 
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Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    5 

 

za 5 Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora,  

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák 

proti 0  

zdržal sa 0  

- Starostka obce konštatovala, že program rokovania dnešného plánovaného zasadnutia 

bol schválený. 

 

- Po hlasovaní vyzvala starostka obce poslancov na doplnenie schváleného programu 

rokovania.  

- Návrh na doplnenie programu nebol predložený.  

 

 

 

K bodu programu č. 2: Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca obecného 

zastupiteľstva a vyhlásenia jeho náhradníka, zloženie sľubu poslanca obecného 

zastupiteľstva. 
Zvuková nahrávka čas 0:04:51 

- Starostka obce predniesla dôvodovú správu, ktorá je súčasťou predkladaného materiálu 

(informácia o vzdaní sa mandátu Mgr. Harčarikovej dňa 25.05.2020 ústne do zápisnice; 

informácia o prvom náhradníkovi: p. Martin Jasaň s počtom platných hlasov 393; 

zverejnenie oznámenia o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca). 

- Zástupca starostky Ing. Ján Spišák predniesol sľub poslanca, p. Martin Jasaň o 15.12 hod 

zložil sľub vyhlásením „sľubujem“. Starostka obce následne odovzdala Osvedčenie 

o zvolení za poslanca p. Martinovi Jasaňovi. 

- Príchod poslankyne PhDr. Zity Baníkovej o 15.13 hod. 

- Starostka obce skonštatovala počet prítomných poslancov 7. 

- Návrhová komisia predniesla návrhy uznesení, o návrhoch sa jednotlivo hlasovalo: 

 

Uznesenie OZ č. A.4/2.a/2020, zo dňa 14.07.2020, k bodu programu č. 2, ktorým OZ  

berie na vedomie: 

 

- Informáciu starostky obce o zániku mandátu poslankyne Mgr. Kataríny 

Harčarikovej  dňom 25.05. 2020  v súlade s § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vzdaním sa 

mandátu ústne do zápisnice. 

 

Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    7 

 

za 7 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Dominika Hiľovská, Martin Jasaň, 

Ing. Viliam Komora, Ing. Branislav Petráš, PhD.,  

Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák 

proti 0  

zdržal sa 0  

Schválené. 
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Uznesenie OZ č. A.4/2.b/2020, zo dňa 14.07.2020, k bodu programu č. 2, ktorým OZ  

berie na vedomie: 

 

- Informáciu zapisovateľa miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do 

orgánov samosprávy obcí konaných 10. 11. 2018, v ktorých kandidát na 

poslanca Martin Jasaň  bytom Poproč, Západná č. 2 sa stal prvým 

náhradníkom. 

 

Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    7 

 

za 7 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Dominika Hiľovská, Martin Jasaň, 

Ing. Viliam Komora, Ing. Branislav Petráš, PhD.,  

Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák 

proti 0  

zdržal sa 0  

Schválené. 

 

 
Uznesenie OZ č. A.4/2.c/2020, zo dňa 14.07.2020, k bodu programu č. 2, ktorým OZ  

vyhlasuje: 

 

- v zmysle § 192 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného 

práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre volebné obdobie 2018-

2022 nastúpenie náhradníka Martina Jasaňa,  narodeného 10.10.1958, bytom 

Západná 2, 044 24 Poproč  za poslanca Obecného zastupiteľstva obce Poproč. 

 

Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    7 

 

za 7 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Dominika Hiľovská, Martin Jasaň, 

Ing. Viliam Komora, Ing. Branislav Petráš, PhD.,  

Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák 

proti 0  

zdržal sa 0  

Schválené. 

 

 
Uznesenie OZ č. A.4/2.d/2020, zo dňa 14.07.2020, k bodu programu č. 2, ktorým OZ  

konštatuje, že: 

 

- 1. náhradník Martin Jasaň, narodený 10.10.1958, bytom Západná 2, 044 24  

Poproč zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva 

 

Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    7 

 

za 7 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Dominika Hiľovská, Martin Jasaň, 

Ing. Viliam Komora, Ing. Branislav Petráš, PhD.,  

Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák 

proti 0  

zdržal sa 0  

Schválené. 
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K bodu programu č. 3: Návrh na zriadenie vecného bremena – Rozšírenie NN siete 

na parc. KN C č. 2511/2, k. ú. Poproč, v prospech spol. Východoslovenská 

distribučná, a.s. 
Zvuková nahrávka čas 0:13:40 

- Starostka obce predniesla dôvodovú správu, ktorá je súčasťou predkladaného materiálu 

(vyznačenie vecného bremena na strpenie umiestnenia elektro-energetického zariadenia na 

parc. č. KN C č. 2511/2, zapísanej na LV č. 1190, vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne). 

- Do diskusie sa nikto nezapojil. 

- Návrhová komisia predniesla návrhy uznesení, o návrhoch sa jednotlivo hlasovalo: 

 
Uznesenie OZ č. A.4/3.a/2020, zo dňa 14.07.2020, k bodu programu č. 3, ktorým OZ  

schvaľuje: 

 

- Zriadenie vecného bremena v prospech Východoslovenskej distribučnej, a.s. 

Košice v súvislosti so stavbou Rozšírenie NN siete na parc. KN C č. 2511/2, k. 

ú. Poproč a to v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 126/2016, 

vyhotoveným spol. Geodetic spol. s r. o. na vyznačenie vecného bremena na 

strpenie umiestnenia elektro-energetického zariadenia na parc. č. KN C č. 

2511/2, zapísanej na LV č. 1190. Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne. 

 

Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:   7 

 

za 6 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Dominika Hiľovská, Martin Jasaň, 

Ing. Viliam Komora, Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák 

proti 0  

zdržal sa 1 Ing. Branislav Petráš, PhD. 

Schválené. 

 

 

Uznesenie OZ č. A.4/3.b/2020, zo dňa 14.07.2020, k bodu programu č. 3, ktorým OZ  

poveruje: 

 

- Starostku obce podpísať návrh Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 

1136/VSD/2020  

 

Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    7 

 

za 6 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Dominika Hiľovská, Martin Jasaň, 

Ing. Viliam Komora, Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák 

proti 0  

zdržal sa 1 Ing. Branislav Petráš, PhD. 

Schválené. 
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K bodu programu č. 4: Schválenie prenájmu majetku obce - GREECE MG s.r.o., 

Wupertálska 17, 040 23 Košice 
Zvuková nahrávka čas 0:18:14 

- Starostka obce predniesla dôvodovú správu, ktorá je súčasťou predkladaného materiálu 

(prenájom nebytových priestorov tzv. plecháč za účelom zriadenia prevádzky pizzerie 

a rýchleho občerstvenia; kalkulácia ročnej výšky nájomného podľa Zásad hospodárenia 

a nakladania s majetkom obce), následne otvorila diskusiu. 

- Poslankyňa Ing. Eva Petrášová dotazovala, či nebude susedná kolkáreň (ktorú budú mať 

domáci) diskriminovaná, po výzve poslanca Ing. Viliama Komoru doplnila, že z dôvodu 

nižšieho prenájmu bude mať podľa jej názoru nájomca „plecháča“ výhodnejšiu pozíciu. 

Poslanec Ing. Viliam Komora reagoval, že nebudú konkurenciou, keďže táto prevádzka 

bude ponúkať stravu a jej donášku. Poslankyňa Ing. Eva Petrášová ďalej dotazovala, či 

môžeme zaviazať prevádzku len na stravu. Poslanec Ing. Ján Spišák reagoval 

neporovnávať neporovnateľné, bavia sa o priestore, o ktorý nebol v obci záujem. Do 

diskusie vstúpila starostka obce, ktorá uviedla, že o forme prenájmu rozhodlo obecné 

zastupiteľstvo (kolkáreň formou obchodnej verejnej súťaže; plecháč – osobitný zreteľ). 

- Návrhová komisia predniesla návrhy uznesení, o návrhoch sa jednotlivo hlasovalo: 

 

Uznesenie OZ č. A.4/4.a/2020, zo dňa 14.07.2020, k bodu programu č. 4, ktorým OZ  

schvaľuje: 

 

- prenájom nebytového priestoru v celkovej výmere 88,10 m2, nachádzajúce sa 

na ulici Brezovej, orientačné číslo 20, súpisné číslo 969,   katastrálne územie 

Poproč,  zapísanej na LV č. 1190, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v 

zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení pre: 

 

Obchodné meno:  GREECE MG s.r.o. 

Sídlo:   Wuppertálska 17, Košice-mestská časť Sídlisko KVP 040 23 

IČO:   51 172 496. 

 

Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    7 

 

za 7 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Dominika Hiľovská, Martin Jasaň, 

Ing. Viliam Komora, Ing. Branislav Petráš, PhD.,  

Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák 

proti 0  

zdržal sa 0  

Schválené. 

 

 

Uznesenie OZ č. A.4/4.b/2020, zo dňa 14.07.2020, k bodu programu č. 4, ktorým OZ  

schvaľuje: 

 

- výšku ročného nájomného v sume 1.448,40 € pre: 

 

Obchodné meno:  GREECE MG s.r.o. 

Sídlo:   Wuppertálska 17, Košice-mestská časť Sídlisko KVP 040 23 

IČO:   51 172 496. 

 

Hlasovanie: 
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prítomní poslanci  

na hlasovaní:    7 

 

za 7 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Dominika Hiľovská, Martin Jasaň, 

Ing. Viliam Komora, Ing. Branislav Petráš, PhD.,  

Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák 

proti 0  

zdržal sa 0  

Schválené. 

 

 
Uznesenie OZ č. A.4/4.c/2020, zo dňa 14.07.2020, k bodu programu č. 4, ktorým OZ  

ukladá Obecnému úradu: 

 

- uzatvoriť nájomnú zmluvu na dobu určitú – od 01.08.2020 do 31. 07. 2030 

pre: 

 

Obchodné meno:  GREECE MG s.r.o. 

Sídlo:   Wuppertálska 17, Košice-mestská časť Sídlisko KVP 040 23 

IČO:   51 172 496. 

 

Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    7 

 

za 7 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Dominika Hiľovská, Martin Jasaň, 

Ing. Viliam Komora, Ing. Branislav Petráš, PhD.,  

Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák 

proti 0  

zdržal sa 0  

Schválené. 

 

 

 

K bodu programu č. 5: Schválenie prenájmu majetku obce – pozemok – Viktor 

Juhás, Obchodná 16, 044 24  Poproč 
Zvuková nahrávka čas 0:32:08 

- Starostka obce predniesla dôvodovú správu, ktorá je súčasťou predkladaného materiálu 

(žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu prístupu z verejnej komunikácie k súkromného 

pozemku žiadateľa; schválenie zámeru prenájmu časti pozemku ako prípad hodný 

osobitného zreteľa; zverejnenie zámeru najmenej 15 dní pred schválením v OZ; návrh 

výšky ročného nájomného), následne otvorila diskusiu. 

- Poslanec Ing. Branislav Petráš, PhD. dotazoval, či boli v minulosti uzavreté takéto zmluvy, 

starostka odpovedala, že tá je prvá. Na otázku o výške prenájmu, starostka uviedla, že 

zisťovali cien v okolí, nakoľko sadzba za prenájom pozemku nie je uvedená v cenníku 

obce. Poslanec Ing. Viliam Komora uviedol, že v minulom období bolo prijaté uznesenie 

OZ, ktoré neumožňuje predaj obecných pozemkov. Poslanec Ing. Branislav Petráš, PhD. 

navrhol určiť korektnú sumu, ktorá by platila pre všetkých. Starostka obce ešte uviedla, že 

p. Juhás chce prenajať pozemok z dôvodu výstavby rampy k jeho domu. 

- Príchod poslankyne Mgr. Zuzany Bradovej o 15.42 hod., počet prítomných poslancov 8. 

- Do diskusie sa viac nikto nezapojil. 

- Návrhová komisia predniesla návrhy uznesení, o návrhoch sa jednotlivo hlasovalo: 

 
Uznesenie OZ č. A.4/5.a/2020, zo dňa 14.07.2020, k bodu programu č. 5, ktorým OZ  

schvaľuje: 
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- prenájom časti pozemku – parc. č. KN-C 2517/1 zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 24 m2, ktorá je vo výlučnom vlastníctve obce Poproč, zapísaná na 

liste vlastníctva č. 1190, v súlade s § 9 ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1191 

Zb. o majetku obcí, z dôvodu hodného osobitného zreteľa z dôvodu, že 

dotknutá časť pozemku – parc. č. KN-C 2517/1 tvorí prístup z verejnej 

komunikácie k súkromného pozemku žiadateľa parc. č. KN-C 50/2 pre: 

Nájomca:  Viktor Juhás 

Adresa:  Obchodná 16, 044 24  Poproč 

 

Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    8 

 

za 8 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová,  

Mgr. Dominika Hiľovská, Martin Jasaň, Ing. Viliam Komora, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák 

proti 0  

zdržal sa 0  

Schválené. 

 

 

Uznesenie OZ č. A.4/5.b/2020, zo dňa 14.07.2020, k bodu programu č. 5, ktorým OZ  

schvaľuje: 

 

- výšku ročného nájomného v sume 56,60 € pre: 

Nájomca:  Viktor Juhás 

Adresa:  Obchodná 16, 044 24  Poproč 

 

Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    8 

 

za 8 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová,  

Mgr. Dominika Hiľovská, Martin Jasaň, Ing. Viliam Komora,  

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák 

proti 0  

zdržal sa 0  

Schválené. 

 
 

Uznesenie OZ č. A.4/5.c/2020, zo dňa 14.07.2020, k bodu programu č. 5, ktorým OZ  

ukladá Obecnému úradu: 

 

- uzatvoriť nájomnú zmluvu na dobu neurčitú – od 01.08.2020 s: 

Nájomca:  Viktor Juhás 

Adresa:  Obchodná 16, 044 24  Poproč 

 

Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    8 

 

za 8 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová,  

Mgr. Dominika Hiľovská, Martin Jasaň, Ing. Viliam Komora,  

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák 

proti 0  

zdržal sa 0  

Schválené. 
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K bodu programu č. 6: Návrh na prijatie úveru na financovanie projektových 

dokumentácií 
Zvuková nahrávka čas 0:43:27 

- Starostka obce odovzdala slovo prednostke OcÚ Ing. Svetlane Gajdovej, ktorá následne 

predniesla dôvodovú správu, ktorá je súčasťou predkladaného materiálu (financovanie 

spracovania projektových dokumentácií – rekonštrukcia vybraných miestnych 

komunikácií, vodozádržné opatrenie, rekonštrukcia DD, porovnanie ponúk) 

- Starostka obce vyzvala poslankyňu a predsedníčku Finančnej komisie Ing. Evu Petrášovú 

o predloženie stanoviska Finančnej komisie. 

- Poslankyňa a predsedníčka Finančnej komisie Ing. Eva Petrášová uviedla, že FK schválila 

úver, nevie prečo ona má v zápise 85 tis. (€) a v materiáloch je 90 tis. (€), starostka 

odpovedala, že nemali výstup z FK a ona mala informáciu 90 tis. (€). Ing. Eva Petrášová 

uviedla že má poznamenané 85 tis eur, dokumentácia na vodozádržné 20 tis. (€), konkrétne 

o týchto úveroch sa nebavili. Z predložených pokladov uprednostňuje kontokorentný úver 

podľa priloženého porovnania výhodnosti / nevýhodnosti predložených ponúk. Ing. Eva 

Petrášová a prednostka Ing. Svetlana Gajdová následne odborne prechádzali porovnanie 

výhodnosti / nevýhodnosti predložených  úverových ponúk.  

- Starostka obce odovzdala slovo riaditeľke DD Mgr. Kataríne Harčarikovej, ktorá 

prítomných následne oboznámila so zistenými nedostatkami po kontrole Regionálneho 

úradu verejného zdravotníctva v Domove dôchodcov Poproč, Obchodná 73, do 25 dní sa 

má riaditeľka ku zisteniam vyjadriť, sú potrebné stavebné úpravy v DD.  

- Prítomní ďalej diskutovali o DD (zvýšenie kapacity, stavebné úpravy, spracovanie štúdií, 

výzvy a pod.). 

- Prítomní poslanci vyjadrili svoj názor, ku ktorej z predložených ponúk sa prikláňajú. 

- Do diskusie sa viac nikto nezapojil. 

- Návrhová komisia predniesla návrhy uznesení, o návrhoch sa jednotlivo hlasovalo: 

 
Uznesenie OZ č. A.4/6.a/2020, zo dňa 14.07.2020, k bodu programu č. 6, ktorým OZ  

schvaľuje: 

 

- prijatie kontokorentného úveru na preklenutie časového nesúladu medzi 

príjmami a výdavkami obce Poproč, poskytnutého zo strany VUB, a. s.,  

Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25, IČO: 31 320 155, DIČ: 2020411811, 

IČDPH: SK7020000207, Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava 

I, odd.: Sa, vložka č.: 341/B 

- výška úveru: 90.000,- EUR  (slovom deväťdesiattisíc euro) 

- úroková sadzba: 1M EURIBOR + 0,3% p.a. 

- Poplatok za poskytnutie 90,- EUR 

- Doba splatnosti: 31 12. 2021 

v súlade s ustanovením § 36 ods. 2 Zákona 67/2020 Z.z. v znení neskorších 

predpisov.  

 

Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    8 

 

za 8 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová,  

Mgr. Dominika Hiľovská, Martin Jasaň, Ing. Viliam Komora,  

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák 

proti 0  

zdržal sa 0  

Schválené. 
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Uznesenie OZ č. A.4/6.b/2020, zo dňa 14.07.2020, k bodu programu č. 6, ktorým OZ  

schvaľuje: 

 

- Vzhľadom na krátku dobu splatnosti úveru bude Obec nesplatenú časť riešiť 

v čase splatnosti. 

 

Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    8 

 

za 8 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Dominika 

Hiľovská, Martin Jasaň, Ing. Viliam Komora, Ing. Branislav 

Petráš, PhD., Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák 

proti 0  

zdržal sa 0  

Schválené. 

 

 

 

K bodu programu č. 7: Návrh na založenie spoločnosti Služby obce Poproč s.r.o. 

(sociálny podnik) 
Zvuková nahrávka čas 01:11:24 

- Starostka obce predniesla dôvodovú správu, ktorá je súčasťou predkladaného materiálu. 

Návrh bol prerokovaný vo všetkých komisiách OZ. Návrh zakladateľskej listiny bol 

zaslaný poslancom, pripomienky doručili Ing. Petrášová, Ing. Petráš, PhD. a Mgr. 

Hiľovská. Návrh ZL bol konzultovaný s právnikmi Ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny. Starostka následne uviedla rozdiely v predložených 2 verziách ZL. 

- Prítomní rozsiahlo diskutovali o kompetenciách OZ v zakladateľskej listine, ktorá je 

tvorená podľa Obchodného zákonníka. Poslanci Dominika Hiľovská, Branislav Petráš 

a Eva Petrášová žiadali do zakladateľskej listiny doplniť kompetencie OZ podľa §11 ods. 

4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (zakladať a zrušovať obchodné 

spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych 

a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe), 

zároveň požadovali aby zmeny zakladateľskej listiny mohlo schváliť obecné 

zastupiteľstvo. Podľa ich názoru, schválením takto predloženej zakladateľskej listiny by 

tieto kompetencie obecného zastupiteľstva prešli na Valné zhromaždenie, ktoré je 

v prípade obce starosta obce, čo je podľa ich názoru v rozpore s vyššie uvedeným 

zákonom.  Starostka obce reagovala, že kompetencie OZ budú vymedzené vo vnútorných 

smerniciach obchodnej spoločnosti (podľa schválených Zásad o hospodárení a nakladaní 

s majetkom obce). Starostka obce upozornila poslancov, že obecné zastupiteľstvo nemôže 

byť valným zhromaždením, pretože obecné zastupiteľstvo sa riadi režimom zákona 

o obecnom zriadení a orgány obchodnej spoločnosti sú definované v Obchodnom 

zákonníku. Celá diskusia je zaznamenaná na zvukovej nahrávke. 

- Prítomní sa dotkli v rámci rozpravy otázky vyčlenenia finančných prostriedkov na opravu 

ciest. Poslankyňa Ing. Eva Petrášová uviedla, že obec mala v období okolo mája 2019 

dostatok finančných prostriedkov (vysoké podielové dane, rezervný fond 94 tis €), vtedy 

nepotrebovali municipálny úver a teraz schválili úver. Opýtala sa kedy obec potrebovala 

peniaze. Starostka reagovala s požiadavku zaznamenať do zápisu, že denne máme 

sťažnosti od občanov, hrozí možnosť poškodenia ich majetku z dôvodu nevyhovujúceho 

stavu miestnych komunikácií. Ďalej uviedla, že sme (ona a zastupiteľstvo) zodpovední za 

to, aby sa starali o stav obecného majetku (aj opravy miestnych komunikácií). Uviedla, že 

obecné zastupiteľstvo v minulom roku rozhodlo o presunutí tejto veci na ďalší rok. Ďalej 

uviedla, že občanov zaujíma, že kedy budú opravené miestne komunikácie, výtlky. 
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Poslankyňa Ing. Eva Petrášová uviedla, že miestne komunikácie sú jej srdcová záležitosť. 

Podľa jej slov, minulý rok bolo v rozpočte schválené na opravy MK cca 21 tis (€), 

nevyčerpalo sa nič, o projektovej dokumentácii sa bavili na každej Finančnej komisii 

a uviedla, že donesie a predloží zápisy, že Finančná komisia doporučovala a schválila na  

návrh projektovej komisie urobiť projektovú dokumentáciu na vybrané komunikácie. 

Myslí si, že sa mohli použiť peniaze z rezervného fondu za rok 2018 (36 tis €), mohol sa 

dať návrh a obecné zastupiteľstvo by to schválilo. Starostka obce v reakcii požiadala Ing. 

Evu Petrášovú o predloženie uznesenia obecného zastupiteľstva, ktoré vyčlenilo finančné 

zdroje na vypracovanie projektovej dokumentácie. Starostka nemá vedomosť o takých 

uzneseniach, ani o schvaľovaní na plošné opravy miestnych komunikáciu. Poslanci boli 

informovaní o rozsahu dodávateľom zadarmo vykonaných vysprávok miestnych 

komunikácií. Poslanec Ing. Viliam Komora reagoval, že uznesenie nie je, ale zvukový 

záznam o tom, ako poslankyňa Ing. Eva Petrášová uviedla, že treba počkať na záverečný 

účet obce a potom budeme riešiť projekty a cesty. 

Poslankyňa Ing. Eva Petrášová v reakcii uviedla, že ešte ako členka Finančnej komisie 

z radov občanov – odborníkov si pamätá, že vyčlenili z rozpočtu 100tis na cesty z voľných 

zdrojov a tieto peniaze boli potom zastupiteľstvom schválené na požiarnu zbrojnicu. 

Požiadala, aby to bolo uvedené v zázname. Starostka obce reagovala, že prečo minulý rok 

odmietli úver na opravu ciest. Poslankyňa namietla, že oni zamietli municipálny úver, ale 

žiadali, aby sa urobila projektová dokumentácia na cesty a vybral sa účelový úver. Vtedy 

citovala rozhodnutie Finančnej komisie, že nie municipálny úver, ale účelový úver na 

cesty. Starostka reagovala, že vyjadrenie poslankyne je zaznamenané, ale že nie je 

uznesenie zastupiteľstva o vyčlenení finančných prostriedkov. Poslankyňa Ing. Eva 

Petrášová reagovala, že schválenie projektovej dokumentácie a vybratie účelového úveru 

zaznamenané v zápise z Finančnej komisie a v zápisnici z obecného zastupiteľstva. 

Starostka obce uviedla, že na obecnom úrade dohľadajú záznam zo zápisnice z obecného 

zastupiteľstva v tejto veci. 

- Poslanec Ing. Branislav Petráš, PhD. navrhol do zakladateľskej listiny doplniť pôsobnosť 

obecného zastupiteľstva pri výkone kompetencií valného zhromaždenia schvaľovaním 

návrhu na zmenu zakladateľskej listiny, návrh na zmenu stanov, návrh na zrušenie, návrh 

na vymenovanie a odvolanie členov dozornej rady.  

- Starostka obce pozvala prítomných poslancov na 1-dňovú stáž na obecný úrad, aby videli 

čo sa na úrade robí. 

- Starostka obce sa opýtala poslancov, ktoré ich pripomienky neboli zapracované. 

- Návrhová komisia predniesla návrhy uznesení, o uzneseniach sa hlasovalo jednotlivo: 

 

 

Uznesenie OZ č. A.4/7.a/2020, zo dňa 14.07.2020, k bodu programu č. 7, ktorým OZ  

schvaľuje: 

 

- založenie obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným Služby obce Poproč, 

s.r.o., so sídlom Oľšavská 24, 044 24 Poproč  

 

Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    8 

 

za 8 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová,  

Mgr. Dominika Hiľovská, Martin Jasaň, Ing. Viliam Komora,  

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák 

proti 0  

zdržal sa 0  

Schválené. 

 



12 

 

Uznesenie OZ č. A.4/7.b/2020, zo dňa 14.07.2020, k bodu programu č. 7, ktorým OZ  

schvaľuje: 

 

- majetkovú účasť obce Poproč v obchodnej spoločnosti Služby obce Poproč 

s.r.o., so sídlom Oľšavská 24, 044 24 Poproč vo výške 100 % vo forme 

peňažného vkladu 5 000,- EUR do majetku – základného imania obchodnej 

spoločnosti Služby obce Poproč s.r.o., so sídlom Oľšavská 24, 044 24 Poproč  

 

Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    8 

 

za 8 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová,  

Mgr. Dominika Hiľovská, Martin Jasaň, Ing. Viliam Komora,  

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák 

proti 0  

zdržal sa 0  

Schválené. 

 
 

Uznesenie OZ č. A.4/7.c/2020, zo dňa 14.07.2020, k bodu programu č. 7, ktorým OZ  

schvaľuje: 

 

- doplnenie bodu 6 v článku IX.I. zakladateľskej listiny – návrh č. I.: 

Pôsobnosť obecného zastupiteľstva pri výkone kompetencií valného 

zhromaždenia je daná schvaľovaním: 

1. návrh na zmenu zakladateľskej listiny spoločnosti 

2. návrh na zmenu stanov spoločnosti 

3. návrh na zrušenie spoločnosti 

4. návrh na vymenovanie a odvolanie členov dozornej rady 

 

Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    8 

 

za 6 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová,  

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora,  

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Eva Petrášová 

proti 0  

zdržal sa 2 Martin Jasaň, Ing. Ján Spišák 

Schválené. 

 

 
Uznesenie OZ č. A.4/7.d/2020, zo dňa 14.07.2020, k bodu programu č. 7, ktorým OZ  

schvaľuje: 

 

- zakladateľskú listinu o založení spoločnosti s ručením obmedzeným Služby 

obce Poproč s.r.o., so sídlom Oľšavská 24, 044 24 Poproč s doplnením 

 

Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    8 

 

za 8 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová,  

Mgr. Dominika Hiľovská, Martin Jasaň, Ing. Viliam Komora,  

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák 

proti 0  

zdržal sa 0  

Schválené. 
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Uznesenie OZ č. A.4/7.e/2020, zo dňa 14.07.2020, k bodu programu č. 7, ktorým OZ  

schvaľuje: 

 

- Ing. Ivetu Komorovú Hiľovskú, starostku obce do funkcie konateľa 

obchodnej spoločnosti Služby obce Poproč s.r.o. , so sídlom Oľšavská 24, 044 

24 Poproč  

 

Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    8 

 

za 8 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová,  

Mgr. Dominika Hiľovská, Martin Jasaň, Ing. Viliam Komora,  

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák 

proti 0  

zdržal sa 0  

Schválené. 

 
 

- Poslanec Ing. Branislav Petráš, PhD. navrhol ako kandidátov na členov dozornej rady 

z radov poslancov predsedov komisií Mgr. Zuzana Bradovú, Ing. Evu Petrášovú, Ing. Ján 

Spišáka príp. Martina Jasaňa. Ing. Spišák a p. Jasaň odmietli byť členovia dozornej rady 

 

 
Uznesenie OZ č. A.4/7.f/2020, zo dňa 14.07.2020, k bodu programu č. 7, ktorým OZ  

schvaľuje: 

 

- Mgr. Zuzanu Bradovú,  poslanca obecného zastupiteľstva, ako zástupcu obce 

v dozornej rade obchodnej spoločnosti Služby obce Poproč s.r.o., so sídlom 

Oľšavská 24, 044 24 Poproč  

 

Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    8 

 

za 6 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová,  

Mgr. Dominika Hiľovská,   Ing. Branislav Petráš, PhD.,  

Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák 

proti 0  

zdržal sa 2 Martin Jasaň, Ing. Viliam Komora 

Schválené. 

 

 

Uznesenie OZ č. A.4/7.g/2020, zo dňa 14.07.2020, k bodu programu č. 7, ktorým OZ  

schvaľuje: 

 

- Ing. Evu Petrášovú, poslanca obecného zastupiteľstva, ako zástupcu obce v 

dozornej rade obchodnej spoločnosti Služby obce Poproč s.r.o., so sídlom 

Oľšavská 24, 044 24 Poproč  

 

Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    8 

 

za 5 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová,  

Mgr. Dominika Hiľovská,   Ing. Branislav Petráš, PhD.,  

Ing. Ján Spišák 

proti 0  

zdržal sa 3 Martin Jasaň, Ing. Viliam Komora, Ing. Eva Petrášová 

Schválené. 
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Uznesenie OZ č. A.4/7.h/2020, zo dňa 14.07.2020, k bodu programu č. 7, ktorým OZ  

schvaľuje: 

 

- Ing. Branislava Petráša, PhD.,  poslanca obecného zastupiteľstva, ako 

zástupcu obce v dozornej rade obchodnej spoločnosti Služby obce Poproč 

s.r.o., so sídlom Oľšavská 24, 044 24 Poproč  

 

Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    8 

 

za 6 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Dominika 

Hiľovská, Martin Jasaň, Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák 

proti 0  

zdržal sa 2 Ing. Viliam Komora, Ing. Branislav Petráš, PhD. 

Schválené. 
 

 

Uznesenie OZ č. A.4/7.i/2020, zo dňa 14.07.2020, k bodu programu č. 7, ktorým OZ  

poveruje: 

 

- starostku obce vykonať v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 

Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 

530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, všetky potrebné úkony, súvisiace so založením a 

vznikom obchodnej spoločnosti Služby obce Poproč s.r.o., so sídlom Oľšavská 

24, 044 24 Poproč  

 

Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    8 

 

za 8 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová,  

Mgr. Dominika Hiľovská, Martin Jasaň, Ing. Viliam Komora,  

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák 

proti 0  

zdržal sa 0  

Schválené. 

 

 

 

K bodu programu č. 8: Projekt „Vybavenie počítačovej učebne základnej školy 

s materskou školou v Poproči“ 
Zvuková nahrávka čas 02:49:50 

- Dôvodová správa je súčasťou predkladaného materiálu 

- Starostka obce odovzdala slovo riaditeľke ZŠ s MŠ RNDr. Božene Mihókovej, ktorá 

prítomných informovala o projekte. 

- Poslanec Ing. Branislav Petráš, PhD. sa dotazoval na výšku nákladov, starostka 

odpovedala, že z verejného obstarávania vyšla suma 1989,20 €, v návrhu uznesenia je 

uvedená suma 2000 €. 

- Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia, starostka obce dala o návrhu hlasovať:   

 
Uznesenie OZ č. A.4/8/2020, zo dňa 14.07.2020, k bodu programu č. 8, ktorým OZ  

schvaľuje: 
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- Podanie Žiadosti o poskytnutie príspevku pre modernizáciu počítačovej 

učebne Základnej školy s materskou školou v Poproči. 

- Názov projektu: „Vybavenie počítačovej učebne základnej školy s materskou 

školou v Poproči“ 

- Kód výzvy: : IROP-CLLD-S658-512-004 

- Výška maximálneho spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z 

celkových oprávnených výdavkov 2.000,- EUR 

 

Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    8 

 

za 8 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová,  

Mgr. Dominika Hiľovská, Martin Jasaň, Ing. Viliam Komora,  

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák 

proti 0  

zdržal sa 0  

Schválené. 

 

 

 

K bodu programu č. 9: Návrh na zmenu rozpočtu obce 
Zvuková nahrávka čas 02:57:00 

- Dôvodová správa je súčasťou predkladaného materiálu 

- Starostka obce odôvodnila zmenu rozpočtu potrebou vyčlenenia finančných prostriedkov 

na kapitálové výdavky.  

- Poslankyňa Ing. Eva Petrášová dotazovala, či nie je potrebné rušiť prijaté uznesenie 

týkajúce sa použitia rezervného fondu, starostka obce uviedla, že v pripravenom návrhu na 

uznesenie je uvedené v nadväznosti na prijaté uznesenie. 

- Starostka obce informovala, že v utorok 28.7.2020 príde spoločnosť predviesť technológiu 

Infrasetu (oprava výtlku), pozvala prítomných poslancov prísť pozrieť. 

- Starostka obce uviedla, že je potrebné zakúpiť kondenzačný kotol do budovy obecných 

služieb z dôvodu jeho poruchovosti. 

- Starostka obce odovzdala slovo p. Ladislave Šestákovej, ktorá predniesla dôvodovú 

správu. 

- Poslankyňa Ing. Eva Petrášová dotazovala zverejňovanie rozpočtových opatrení, starostka 

obce odpovedala, že sa nezverejňujú, ale predkladajú obecnému zastupiteľstvu. 

- Návrhová komisia predniesla návrhy, o uzneseniach sa hlasovalo jednotlivo: 

 
Uznesenie OZ č. A.4/9.a/2020, zo dňa 14.07.2020, k bodu programu č. 9, ktorým OZ 

schvaľuje: 

 

- 1. úpravu programového rozpočtu obce na rok 2020 podľa predloženého 

návrhu: 

 

Rekapitulácia rozpočtu obce Poproč na rok 2020 po 1. úprave rozpočtu obce a 

vykonaných rozpočtových opatreniach č. 1/2020 až č. 5/2020: 

 

   1.Úprava + rozp. opatrenia Pôvodne 

Bežné príjmy  2 166 240 € 2 164 047 € 

z toho  daňové príjmy 100 1 124 998 € 1 124 998 € 

 nedaňové príjmy  200 222 860 € 222 860 € 

 granty a transfery 300   818 382 € 816 189 € 
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Kapitálové príjmy  92 271 € 0 € 

z toho kapitálové príjmy 200 0 € 0 € 

 granty a transfery 300   92 271 € 0 € 

Finančné operácie príjmové  76 574,01 € 17 100 € 

z toho príjmy z transakcií 

s finančným A a P 

400 76 574,01 € 17 100 € 

PRÍJMY SPOLU: 2 335 085,01 € 2 181 147 € 

     

Bežné výdavky    2 152 637,68 € 2 114 327 € 

 bežné výdavky 600   2 152 637,68 € 2 114 327 € 

Kapitálové výdavky  132 727,33 € 17 100 € 

 kapitálové výdavky 700 132 727,33 € 17 100 € 

Finančné operácie výdavkové  49 720 € 49 720 € 

 finančné výdavky 800 49 720 € 49 720 € 

VÝDAVKY SPOLU:  2 335 085,01 € 2 181 147 € 

 

Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    8 

 

za 8 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová,  

Mgr. Dominika Hiľovská, Martin Jasaň, Ing. Viliam Komora,  

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák 

proti 0  

zdržal sa 0  

Schválené. 

 

 
Uznesenie OZ č. A.4/9.b/2020, zo dňa 14.07.2020, k bodu programu č. 9, ktorým OZ 

v nadväznosti na prijaté uznesenie č. A.2/12.e/2020 schvaľuje: 

 

- použitie prostriedkov rezervného fondu z minulých rokov vo výške 36 945,01 € 

nasledovne: 

- spolufinancovanie projektu „Modernizácia učební v ZŠ s MŠ Poproč“ vo výške 

4 856,33 € 

- nákup Infrasetu (oprava miestnych komunikácií)   vo výške 15 000 €  

- zakúpenie kondenzačného kotla s ohrevom teplej vody vo výške 3 500 € 

- financovanie bežných výdavkov 13 588,68 € 

 

Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    8 

 

za 8 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová,  

Mgr. Dominika Hiľovská, Martin Jasaň, Ing. Viliam Komora,  

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák 

proti 0  

zdržal sa 0  

Schválené. 
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K bodu programu č. 10: Rôzne 
Zvuková nahrávka čas 03:16:15 

- Starostka obce informovala o vymenovaní Ing. Svetlany Gajdovej do funkcie prednostky 

obecného úradu. Ing. Gajdová poďakovala za prejavenú dôveru. 

- Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia, následne dala starostka obce hlasovať:  

 
Uznesenie OZ č. A.4/10.a/2020, zo dňa 14.07.2020, k bodu programu č. 10, ktorým OZ  

berie na vedomie: 

 

- informáciu starostky obce o menovaní Ing. Svetlany Gajdovej do funkcie 

prednostky obecného úradu. 

 

Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    8 

 

za 8 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová,  

Mgr. Dominika Hiľovská, Martin Jasaň, Ing. Viliam Komora,  

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák 

proti 0  

zdržal sa 0  

Schválené. 

 

 

- Starostka obce informovala, že Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky daruje 

obci osobné motorové vozidlo na účely obce, darovacia zmluva bola doručená obecnému 

úradu. 

- Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia, následne dala starostka obce hlasovať:  

 

 
Uznesenie OZ č. A.4/10.b/2020, zo dňa 14.07.2020, k bodu programu č. 10, ktorým OZ  

berie na vedomie: 

 

- informáciu starostky obce o darovaní osobného motorového vozidla pre obec 

Poproč od Ministerstva hospodárstva SR. 

 

Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    8 

 

za 8 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová,  

Mgr. Dominika Hiľovská, Martin Jasaň, Ing. Viliam Komora,  

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák 

proti 0  

zdržal sa 0  

Schválené. 

 

 

- Starostka obce informovala o doručenom oznámení hlavnej kontrolórky obce JUDr. 

Svetlany Pavlíkovej, PhD. o nástupe na materskú dovolenku. 

- Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia, následne dala starostka obce hlasovať:  

 

 
Uznesenie OZ č. A.4/10.c/2020, zo dňa 14.07.2020, k bodu programu č. 10, ktorým OZ  

berie na vedomie: 
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- informáciu starostky obce o doručenom oznámení hlavnej kontrolórky obce 

JUDr. Svetlany Pavlíkovej, PhD. 

 

Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    8 

 

za 8 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová,  

Mgr. Dominika Hiľovská, Martin Jasaň, Ing. Viliam Komora,  

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák 

proti 0  

zdržal sa 0  

Schválené. 

 

 

 

K bodu programu č. 11: Interpelácie poslancov 
Zvuková nahrávka čas 03:25:27 

- Poslanec Martin Jasaň navrhol, aby obec zabezpečila na zastupiteľstvo konferenčné 

mikrofóny pre každého poslanca zvlášť, navrhol 15 mikrofónov (1 ks cca 100-150 €). 

Starostka obce uviedla, že urobia prieskum do najbližšieho zastupiteľstva. 

 

 

K bodu programu č. 12: Podnety a návrhy od občanov. 
Zvuková nahrávka čas 03:29:23 

- Do diskusie sa nezapojil žiaden z prítomných občanov. 

 

 

K bodu programu č. 13: Závery z rokovania OZ 
- Podpísané uznesenia tvoria prílohu zápisnice. 

 

 

K bodu programu č. 14: Záver 
Zvuková nahrávka čas 03:29:31 

- V závere sa starostka obce, Ing. Iveta Komorová Hiľovská, poďakovala všetkým 

prítomným za účasť na tomto  neplánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

 

Starostka obce:  Ing. Iveta Komorová Hiľovská  ............................................. 

 

 

Prednostka Obecného úradu: Ing. Svetlana Gajdová  ............................................. 

 

 

Zapisovateľka:  Jana Juríková    ............................................. 

 

 

Overovatelia zápisnice:          Ing. Viliam Komora     ............................................. 

 

 

Ing. Eva Petrášová   ............................................. 


