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Zápisnica 
z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poproč, 

konaného dňa 24.08.2020 vo veľkej sále Kultúrneho domu v Poproči 

   

 
Prítomní: 

 

Starostka obce:  Ing. Iveta Komorová Hiľovská    

 

Hlavná kontrolórka obce: JUDr. Svetlana Pavlíková, PhD. – odchod o 18:41 

 

Poslanci OZ:   1. PhDr. Zita Baníková  

    2. Mgr. Zuzana Bradová – príchod o 16:25 hod  

    3. Mgr. Dominika Hiľovská 

    4. Martin Jasaň  

    5. Ing. Viliam Komora 

    6. Ing. Branislav Petráš, PhD. – príchod o 16:23 hod 

    7. Ing. Eva Petrášová 

    8. Ing. Ján Spišák 

    9. PhDr. Dominika Vincová 

 

Ostatní prítomní podľa prezenčnej listiny. 

  

K bodu programu č. 1: Otvorenie 
Zvuková nahrávka čas 0:00:10 

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

všetkých prítomných na plánovanom rokovaní OZ. 

- Starostka obce konštatovala, že v rokovacej sále sú prítomní siedmi poslanci OZ, dvaja sa 

ospravedlnili, že budú meškať, starostka obce konštatovala, že OZ je uznášania schopné, 

taktiež konštatovala, že v súlade s Rokovacím poriadkom OZ bude z rokovania 

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

zabezpečené v súlade s aktuálne platným opatrením ÚVZ SR. 

 

 

K bodu programu č. 1a): Určenie zapisovateľa 
Zvuková nahrávka čas 0:01:12 

- Starostka obce určila za zapisovateľku p. Janu Juríkovú.  

 

 

K bodu programu č. 1b): Určenie overovateľov zápisnice 
Zvuková nahrávka čas 0:01:25 

- Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Ing. Ján Spišák a Martin Jasaň. 

 

 

K bodu programu č. 1c): Voľba návrhovej komisie 
Zvuková nahrávka čas 0:01:43 

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

Baníkovú a PhDr. Dominiku Vincovú, následne dala za predložený návrh hlasovať. 
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Uznesenie OZ č. A.5/1.a./2020, zo dňa 24.08.2020, k bodu programu č. 1c), ktorým OZ  

schvaľuje: 

Návrhovú komisiu v zložení poslancov: 

PhDr. Zita Baníková, Mgr. Dominika Hiľovská, PhDr. Dominika Vincová 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    7 

 

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

Martin Jasaň, Ing. Viliam Komora, Ing. Eva Petrášová,  

Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Schválené. 

 

 

K bodu programu č. 1d): Schválenie programu rokovania 
Zvuková nahrávka čas 0:02:12 

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

v zákonom stanovenej lehote, 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. Kontrola plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí OZ. 

3. Rokovania komisií obecného zastupiteľstva – informácie a závery: 

a) Finančná komisia pri OZ. 

b) Komisia životného prostredia a projektového plánovania pri OZ. 

c) Komisia kultúry a športu pri OZ. 

d) Komisia školstva a sociálnych vecí pri OZ.  

4. Záverečný účet obce: 

• Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky Obce Poproč k 

31.12.2019. 

• Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Záverečného účtu Obce Poproč za 

rok 2019. 

• Návrh Záverečného účtu obce za rok 2019. 

5. Monitorovacia správa Programového rozpočtu obce k 30.6.2020. 

6. Informácia o výsledku výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ 

Poproč, Školská 3. 

7. Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení nového 

školského roka 2020/2021 v ZŠ s MŠ Poproč, Školská 3.                                                                                                       

8. Informácia o aktuálnych nariadeniach MZ SR a ÚVZ SR k začatiu prevádzky školy vo 

vzťahu ku Covid-19. 

9. Zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Jasminský. 

10. Návrh na schválenie kronikára. 

11. Informácia o investičných akciách a realizácii schválených projektov v obci Poproč. 

12. Zakladateľská listina spoločnosti Služby obce Poproč s.r.o. (sociálny podnik). 

13. Rôzne. 
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a) Návratná pomoc od štátu 

b) Koncepcia športu 

c) Informácia o konaní osláv dňa obce a SNP v kontexte Covid-19 

d) Informácia o doručenom oznámení hlavnej kontrolórky obce 

e) Informácia k splnomocneniu advokátskej kancelárie – prelety vrtuľníkov 

f) Informácia o doručenom oznámení právnej zástupkyne obce JUDr. Jany 

Bajužikovej adresované Obecnému zastupiteľstvu obce Poproč 

14. Interpelácie poslancov. 

15. Podnety a návrhy od občanov. 

16. Závery z rokovania OZ. 

17. Záver.   

 

Uznesenie OZ č. A.5/1.b./2020, zo dňa 24.08.2020, k bodu programu č. 1d), ktorým OZ  

schvaľuje: 

Program rokovania zasadnutia OZ dňa 24.08.2020 podľa navrhovaného 

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

dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    7 

 

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

Martin Jasaň, Ing. Viliam Komora, Ing. Eva Petrášová,  

Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Schválené. 

 

- Návrh na doplnenie programu nebol predložený.  

 

 

 

K bodu programu č. 2: Kontrola plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí 

OZ. 
Zvuková nahrávka čas 0:06:15 

- Jednotlivé prijaté uznesenia na sledovanie sú spracované v tabuľkovom prehľade, vrátane 

doplnenia priamo na zasadnutí OZ:  

 

Uznesenie č. Zo dňa 
 

Text uznesenia Zodp. Stav 
Doplnenie na 

OZ 

A.4/3.b/2020 14.07.2020 Poveruje Starostku obce podpísať 

návrh Zmluvy o zriadení 

vecného bremena č. 

1136/VSD/2020 

Starostka 

obce 

SPLNENÉ 

Zmluva bola 

podpísaná 

- 

A.4/4.c/2020 14.07.2020 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. 

OcÚ SPLNENÉ 

Zmluva bola 

podpísaná 

- 
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A.4/5.c/2020 14.07.2020 Ukladá 

Obecnému 

úradu 

uzatvoriť nájomnú zmluvu 

na dobu neurčitú – od 

01.08.2020 s: 

Nájomca:  Viktor Juhás 

Adresa:  Obchodná 16, 044 

24  Poproč 

OcÚ TRVÁ 

 

Návrh zmluvy 

pripravený, 

nájomca 

vyzvaný na 

podpis 

A.4/7.i/2020 14.07.2020 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 

Starostka 

obce 

TRVÁ Informácia v 

samostatnom 

bode 

A.4/8/2020 14.07.2020 Schvaľuje 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 

 SPLNENÉ 

Žiadosť 

odoslaná 

- 

A.3/4.b./2020 25.5.2020 Poveruje Starostku obce podpísaním 

nájomnej zmluvy s 

uchádzačom F&K Company, 

s.r.o. v zastúpení Marián 

Kozel, so sídlom Letná 

143/3, 044 24  Poproč, IČO:  

52823733 a s ponukou 

nájomného vo výške 7980 

EUR / ročne za celý predmet 

nájmu, ktorý sa umiestnil ako 

prvý v poradí 

Starostka 

obce 

TRVÁ 

 

22.06.2020 

podanie na 

prokuratúru, 

čaká sa na 

výsledok, 

prokurátorkou 

predĺžená 

lehota na 

vybavenie 

A.3/2.b./2020 25.5.2020 ukladá 

HKO 

Uznesenie č. A.1/7/2020, 

keďže nebola kontrola 

prerokovaná ani predložená 

obecnému zastupiteľstvu sa 

prekladá na najbližšie 

zastupiteľstvo a 3 dni pred 

konaním zastupiteľstva budú 

obecnému zastupiteľstvu 

predložené v písomnej forme 

doklady o ukončení kontroly 

a výsledku kontroly 

HKO TRVÁ Starostka obce 

trvá na tom, že 

uznesenie je 

splnené 
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A.3/2.a./2020 25.5.2020 ukladá 

HKO 

Na najbližšom zasadnutí 

Obecného zastupiteľstva v 

auguste 2020 predložiť 

konečný výsledok kontroly k 

Uzneseniu č. A.1/3.a/2020 zo 

dňa 21.01.2020 a podľa 

Uznesenia č. A.2/11.b/2020 

predložiť podklady 

Obecnému zastupiteľstvu 3 

dni pred konaním 

zastupiteľstva 

HKO TRVÁ HKO sa 

nevyjadrila 

A.2/11.b/2020 24.02.2020  Všetky zápisy z kontrol 

hlavnej kontrolórky budú 

poslancom poskytnuté v 

písomnej forme v 

dostatočnom predstihu aspoň 

3 dni pred konaním 

zastupiteľstva 

HKO TRVÁ - 

A.1/3.a/2020  21.01.2020  Preveriť zmluvu sp.zn.: 

OcU-I-50/2019 účinnú od 

1.2.2019 o poskytovaní 

právnej pomoci 

a zastupovanie v spore zn. 

15Up/853/2018. K danej 

zmluve preveriť správnosť 

fakturácie. 

HKO SPLNENÉ 

*počas 

rokovania 

25.05.2020 

po 

vznesených 

námietkach 

zmenené na 

NESPLNEN

É a určený 

náhradný 

termín - 

uznesením č. 

A.3/2.a./202

0 zo dňa 

25.05.2020 

  

Starostka obce 

trvá na tom, že 

uznesenie je 

splnené - 

Prepis správy 

HKO 

predloženej 

OZ dňa 

24.02.2020 

A.1/7/2020  21.01.2020  1. Preveriť plnenie VZN 

2/2019 – špeciálne § 10 

Poskytovanie podpornej 

služby – jedáleň; 

HKO SPLNENÉ 

*počas 

rokovania 

25.05.2020 

po 

vznesených 

námietkach 

zmenené na 

NESPLNEN

É a určený 

náhradný 

termín -  

uznesením č. 

A.3/2.b./202

0 zo dňa 

25.05.2020  

Starostka obce 

trvá na tom, že 

uznesenie je 

splnené - 

Prepis správy 

HKO 

predloženej 

OZ dňa 

24.02.2020 

 2. Preveriť plnenie uznesenia 

OZ č. A.5/7./2019; 

 3. Skontrolovať a predložiť 

Obecnému zastupiteľstvu 

výsledky hospodárenia DD 

za rok 2019 s porovnaním na 

rozpočet na rok 2019; 

 4. Predložiť Obecnému 

zastupiteľstvu rozpočet DD 

na rok 2020 



6 

 

A.12/36./2019 28.11.2019  Doplniť zápisnicu z 

neplánovaného zasadnutia 

OZ v Poproči zo dňa 

30.9.2019 štandardným 

spôsobom v súlade s 

rokovacím poriadkom a  

ďalšie zápisnice z 

nasledujúcich zastupiteľstiev 

uverejniť po podpísaní 

overovateľmi 

OcÚ TRVÁ Starostka obce 

vyzvala na 

zrušenie 

uznesenia, 

poslanci určili 

termín na 

doručenie 

podkladov  

A.10/10./2019 03.09.2019  Vypracovanie projektovej 

dokumentácie na 

rekonštrukciu obecných 

komunikácií Letná, Lesná, 

Horská, Brezová, Poľná, 

Jarná a chodníka na ulici 

Kostolnej. 

OcÚ čiastočne 

SPLNENÉ 

a TRVÁ 

Úver v štádiu 

vybavovania, 

po podpise 

úverovej 

zmluvy začne 

proces 

verejného 

obstarávania 

A.3/19./2019 25.03.2019  Vypracovanie novej 

projektovej dokumentácie 

pre projekt „Trhovisko“ 

  SPLNENÉ  Postúpené na 

stavebný úrad, 

spracované 

a vydané 

stavebné 

povolenie 

A.2/6.a./2019 25.2.20219  Rozvoz stravy pre 

dôchodcov v obci riešil 

formou terénnej sociálnej 

služby prostredníctvom 

rozpočtovej organizácie 

obce – Domova dôchodcov 

Poproč, Obchodná 73 

OcÚ čiastočne 

SPLNENÉ 

a TRVÁ 

Sumarizácia 

podkladov 

v DD, 

následne bude 

predložené na 

schválenie 

VÚC 

 

 

- Príchod poslanca Ing. Branislava Petráša, PhD. o 16:23 hod, počet prítomných poslancov 8 

- Príchod poslankyne Mgr. Zuzany Bradovej o 16:25 hod, počet prítomných poslancov 9. 

- Poslankyňa Mgr. Dominika Hiľovská dotazovala uznesenie č. A.13/19./2019 o riešení 

havarijného stavu strechy DD, poslankyňa Ing. Eva Petrášová požiadala doplniť toto uznesenie 

do kontroly uznesení. 

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

 

 

Uznesenie OZ č. A.5/2.a./2020, zo dňa 24.08.2020, k bodu programu č. 2, ktorým OZ  

schvaľuje 

doplniť zápisnicu z neplánovaného zasadnutia OZ v Poproči zo dňa 30.9.2019 

štandardným spôsobom do 31.08.2020. 

Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    9 

 

za 8 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Dominika Hiľovská,  

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

Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 1 Mgr. Zuzana Bradová 

Schválené. 
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Uznesenie OZ č. A.5/2.b./2020, zo dňa 24.08.2020, k bodu programu č. 2, ktorým OZ  

dopĺňa 

do kontroly plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí OZ  Uznesenie OZ č. 

A.13/19./2019, ktorým OZ schvaľuje riešenie havarijného stavu podľa 

predloženého návrhu finančnej komisie a komisie životného prostredia, a to 

konkrétne variant a: asfaltová strešná krytina lepená na existujúcu krytinu – 

Uznesenie stále trvá. 

Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    9 

 

za 8 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Dominika Hiľovská,  

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

Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 1 Mgr. Zuzana Bradová 

Schválené. 

  

 

- Poslanec Ing. Viliam Komora navrhol, aby sa zápisnice zo zasadnutí OZ písali vecne 

- Poslankyňa Ing. Eva Petrášová dotazovala HKO ako boli ukončené kontroly a preverenie 

zmlúv, následnáe reakcia HKO a starostky obce (zvuková nahrávka cca 0:30:00 – 0:34:00) 

 

 

Uznesenie OZ č. A.5/2.c./2020, zo dňa 24.08.2020, k bodu programu č. 2, ktorým OZ  

berie na vedomie 

kontrolu plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí OZ  

Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    9 

 

za 9 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová,  

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

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

PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Schválené. 

  

 

 

K bodu programu č. 3: Rokovania komisií obecného zastupiteľstva – informácie a 

závery 
Zvuková nahrávka čas 0:36:37 

- Starostka obce požiadala predsedov komisií o podanie informácií a záverov zo zasadnutí 

komisií: 

 

a) Finančná komisia OZ  - informovala predsedníčka Ing. Eva Petrášová 

- Zasadnutie 18.8.2020, prerokovali záverečný účet (doplňujúce otázky priamo na 

OZ), monitorovaciu správu, domov dôchodcov (rozpory vo VZN), futbal (nie je 

záver), terasu espreso (FK odporúča riešiť v neskoršom období, odporúčajú riešiť 

skôr schválené projekty – cukráreň, strecha), návratnú finančnú výpomoc (schváliť), 

VVS (zistiť podmienky spolupráce), predaj pozemku Jasminský (odporúča 

prerokovať na KŽPaPP vrátane žiadosti p. Ponsold), kolaudáciu požiarnej zbrojnice, 

zakladateľskú listinu sociálneho podniku 
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b) Komisia životného prostredia a projektového plánovania pri OZ  - informoval Ing. 

Branislav Petráš, PhD. 

- Zasadnutie v júli, prerokovali zmeny a doplnky územného plánu obce, po 

prázdninách zasadne komisia opäť a prerokujú trhovisko a nakladanie s odpadmi 

 

c) Komisia kultúry a športu pri OZ – informoval Ing. Ján Spišák 

- Zasadnutie 11.8.2020, informácia o zrušení osláv dňa obce, o koncepcii športu bude 

informovať v bode rôzne 

 

d) Komisia školstva a sociálnych vecí pri OZ – informovala Mgr. Zuzana Bradová 

- Komisia nezasadala, neboli im predložené otázky na riešenie, v prípade potreby 

zasadnú 

 

- Starostka obce požiadala predsedov komisií o sumarizáciu kontaktných e-mailových adries 

na členov komisií (požiadavka na zasielanie pozvánok na zasadnutie OZ) a o doručenie 

zápisov a prezenčných listín zo zasadnutí komisií na obecný úrad. 

 

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

 

Uznesenie OZ č. A.5/3./2020, zo dňa 24.08.2020, k bodu programu č. 3, ktorým OZ  

berie na vedomie 

závery a informácie z rokovania komisií obecného zastupiteľstva 

Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    9 

 

za 9 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová,  

Mgr. Dominika Hiľovská,  Martin Jasaň,  

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

Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák,  

PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Schválené. 

 

 

 

K bodu programu č. 4: Záverečný účet obce 
Zvuková nahrávka čas 0:48:13 

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

správu, ktorá je súčasťou predkladaného materiálu - správa audítora 

- Do diskusie sa nikto nezapojil. 

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

 
Uznesenie OZ č. A.5/4.a./2020, zo dňa 24.08.2020, k bodu programu č. 4, ktorým OZ  

berie na vedomie 

Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky Obce Poproč 

k 31.12.2019. 

Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    9 

 

za 9 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová,  

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

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

PhDr. Dominika Vincová 
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proti 0  

zdržal sa 0  

Schválené. 

  

 

- Starostka obce odovzdala slovo hlavnej kontrolórke obce, ktorá predniesla odborné 

stanovisko a konštatovala, že návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade 

s rozpočtovými pravidlami, obsahuje všetky predpísané náležitosti, poskytuje ucelený 

obraz o hospodárení obce, obec splnila zákonné povinnosti podľa zákona o obecnom 

zriadení; odporúča návrh schváliť tak ako bol predložený a bez výhrad. 

- Do diskusie sa nikto nezapojil. 

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

 

 

Uznesenie OZ č. A.5/4.b./2020, zo dňa 24.08.2020, k bodu programu č. 4, ktorým OZ  

berie na vedomie 

odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Záverečného účtu za rok 

2019. 

Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    9 

 

za 9 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová,  

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

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

PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Schválené. 

  

- K záverečnému účtu boli e-mailom doručené otázky predsedníčkou FK Ing. Evou 

Petrášovou, na otázky odpovedali p. Ladislava Šestáková, p. Jana Baníková, starostka obce 

a Ing. Mariana Pavlišinová (zvuková nahrávka 0:56:00 – 1:14:30). 

- Do diskusie sa nikto nezapojil. 

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

 

 

Uznesenie OZ č. A.5/4.c./2020, zo dňa 24.08.2020, k bodu programu č. 4, ktorým OZ  

schvaľuje  

Záverečný účet obce Poproč a celoročné hospodárenie za rok 2019 – bez výhrad. 

Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    9 

 

za 9 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová,  

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

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

PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Schválené. 

  

 

Uznesenie OZ č. A.5/4.d./2020, zo dňa 24.08.2020, k bodu programu č. 4, ktorým OZ  

schvaľuje  

použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2019 na tvorbu rezervného 

fondu vo výške 32 329,48 EUR. 
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Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    9 

 

za 9 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová,  

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

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

PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Schválené. 

 

 

K bodu programu č. 5: Monitorovacia správa Programového rozpočtu obce 

k 30.6.2020 
Zvuková nahrávka čas 01:15:40 

- Materiál, ktorý je súčasťou predkladaného materiálu, boli poslancom doručené vopred, 

starostka obce otvorila diskusiu, do diskusie sa nikto nezapojil.  

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

 
Uznesenie OZ č. A.5/5./2020, zo dňa 24.08.2020, k bodu programu č. 5, ktorým OZ  

berie na vedomie 

Monitorovaciu správu Programového rozpočtu obce k 30.6.2020. 

Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    9 

 

za 9 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová,  

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

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

PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Schválené. 

 

 

K bodu programu č. 6: Informácia o výsledku výberového konania na obsadenie 

funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ Poproč, Školská 3 
Zvuková nahrávka čas 0:43:27 

- Starostka obce predniesla dôvodovú správu, ktorá je súčasťou prekladaného materiálu, po 

prednesení správy verejne zablahoželala RNDr. Božene Mihókovej ku zvoleniu za 

riaditeľku ZŠsMŠ Školská 3, Poproč, za poslancov sa pridala Mgr. Dominika Hiľovská.  

- Do diskusie sa nikto nezapojil. 

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

 

Uznesenie OZ č. A.5/6./2020, zo dňa 24.08.2020, k bodu programu č. 6, ktorým OZ  

berie na vedomie 

informáciu starostky obce o výsledku výberového konania na obsadenie funkcie 

riaditeľa Základnej školy s materskou školou Školská 3, Poproč. 

Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    9 

 

za 9 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová,  

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

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

PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Schválené. 
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K bodu programu č. 7: Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-

technickom zabezpečení nového školského roka 2020/2021 v ZŠ s MŠ Poproč, 

Školská 3 
Zvuková nahrávka čas 01:18:50 

- Starostka obce odovzdala slovo riaditeľke ZŠsMŠ Poproč, Školská 3, RNDr. Božene 

Mihókovej, ktorá poďakovala za prejavenú dôveru a následne pristúpila k predneseniu 

dôvodovej správy, ktorá je súčasťou predkladaného materiálu (zvuková nahrávka cca 

01:20:00 – 01:30:20). 

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

 

Uznesenie OZ č. A.5/7./2020, zo dňa 24.08.2020, k bodu programu č. 7, ktorým OZ  

berie na vedomie 

informáciu riaditeľky ZŠ s MŠ Poproč o pedagogicko-organizačnom a materiálno-

technickom zabezpečení nového školského roka 2020/2021 v ZŠ s MŠ Poproč 

Školská 3.  

Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    9 

 

za 9 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová,  

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

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

PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Schválené. 

 

- Poslanec Martin Jasaň neprítomný v čase 17:33 – 17:36 

 

 

K bodu programu č. 8: Informácia o aktuálnych nariadeniach MZ SR a ÚVZ SR 

k začatiu prevádzky školy vo vzťahu ku Covid-19 
Zvuková nahrávka čas 01:31:38 

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

prítomných informovala o aktuálnych opatreniach MŠ SR, ktoré sa priamo týkajú 

prevádzky školy, bol spracovaný vnútorný predpis záväzný pre všetkých zamestnancov 

školy, budú zverejňovať tlačivá a rodičov informovať aj prostredníctvom webovej stránky 

školy. Ďalej informovala o organizácii začiatku školského roka (sprísnený nástup do školy 

– zamestnanci, rodičia resp. zákonní zástupcovia), zabezpečení stravovania a pod. 

- Do diskusie sa nikto nezapojil 

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

 

Uznesenie OZ č. A.5/8./2020, zo dňa 24.08.2020, k bodu programu č. 8, ktorým OZ  

berie na vedomie 

informáciu riaditeľky školy o aktuálnych nariadeniach MZ SR a ÚVZ SR 

k začatiu prevádzky školy vo vzťahu ku Covid-19.  

Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    9 

 

za 9 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová,  

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

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

PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Schválené. 



12 

 

K bodu programu č. 9: Zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa – Jasminský 
Zvuková nahrávka čas 01:42:25 

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

Následne požiadala poslankyňu Ing. Evu Petrášovú o prednesenie stanoviska Finančnej 

komisie. Finančná komisia odporúča zámer prerokovať na Komisii životného prostredia 

a projektového plánovania. 

- Rozsiahla diskusia je zaznamenaná na zvukovej nahrávke cca 01:46:00 – 01:58:30 

(alternatívne využitie pozemku ako parkovisko, svojvoľné ohradenie obecného pozemku, 

obhliadka miesta niektorými poslancami, zváženie pripomienok občanov a pod.).  

- Poslankyňa Ing. Eva Petrášová neprítomná  v čase 17:50 – 17:52. 

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

 
Uznesenie OZ, ktorým OZ schvaľuje: 

zámer predaja nehnuteľného majetku obce Poproč, konkrétne parcely č. 2508/4 vo 

výmere 45 m2, zapísanej na liste vlastníctva 1190, a to v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e), 

zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa, z dôvodu,  

- že tento pozemok je pre obec neupotrebiteľný, 

- bezprostredne susedí s parcelou žiadateľov, 

- žiadateľ uvedenú parcelu užíva. 

Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    9 

 

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

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

proti 0  

zdržal sa 4 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová, Ing. Eva Petrášová, 

PhDr. Dominika Vincová 

Neschválené z dôvodu neprijatia uznesenia trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

 

 
Uznesenie OZ č. A.5/9./2020, zo dňa 24.08.2020, k bodu programu č. 9, ktorým OZ  

poveruje 

Komisiu životného prostredia a projektového plánovania vypracovaním 

stanoviska k zámeru predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – 

Jasminský. 

 

Termín: do konca septembra 2020  

Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    9 

 

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

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

Ing. Eva Petrášová, PhDr. Dominika Vincová 

proti 3 Martin Jasaň, Ing. Viliam Komora, Ing. Ján Spišák 

zdržal sa 0  

Schválené. 
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K bodu programu č. 10: Návrh na schválenie kronikára 
Zvuková nahrávka čas 02:03:55 

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

- Do diskusie sa nikto nezapojil. 

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

 
Uznesenie OZ č. A.5/10.a./2020, zo dňa 24.08.2020, k bodu programu č. 10, ktorým OZ  

ruší 

Uznesenie č. A.1/2.i/2011 zo dňa 17.01.2011, ktorým OZ schválilo „kronikára obce 

Poproč a to p. Olega Bradu, bytom Poproč, Nová 26, počnúc dňom 18.1.2011.“ 

Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    9 

 

za 9 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová,  

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

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

PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Schválené. 

  

 

Uznesenie OZ č. A.5/10.b./2020, zo dňa 24.08.2020, k bodu programu č. 10, ktorým OZ  

schvaľuje 

Kronikára: Oleg Brada, bytom Nová 26, Poproč, na obdobie od 01.09.2020 – 

31.08.2024 

Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    9 

 

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

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

PhDr. Dominika Vincová 

proti 1 Ing. Viliam Komora 

zdržal sa 1 Mgr. Zuzana Bradová 

Schválené. 

  

 

Uznesenie OZ č. A.5/10.c./2020, zo dňa 24.08.2020, k bodu programu č. 10, ktorým OZ  

poveruje 

Starostku obce zabezpečiť zmluvný vzťah s kronikárom 

Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    9 

 

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

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

PhDr. Dominika Vincová 

proti 1 Ing. Viliam Komora 

zdržal sa 1 Mgr. Zuzana Bradová 

Schválené. 
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K bodu programu č. 11: Informácie o investičných akciách a realizácii schválených 

projektov v obci Poproč 
Zvuková nahrávka čas 02:07:00 

- Poslankyňa Mgr. Zuzana Bradová neprítomná v čase 18:08 – 18:13 hod. 

- HKO neprítomná v čase 18:08 – 18:13 hod. 

- Poslankyňa PhDr. Zita Baníková neprítomná v čase 18:10 – 18:13 hod. 

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

- Informovala prítomných o komplexnej rekonštrukcii vnútorných priestorov OcÚ vo 

vlastnej réžii, na doplňujúcu otázku poslanca Ing. Branislava Petráša, PhD. uviedla, že 

bude potrebné riešiť aj fasádu obecného úradu (bez zatepľovania s použitím špeciálnej 

omietky), bezbariérový vstup, bude potrebné označiť OcÚ v súlade so zákonom. 

- Starostka obce informovala o kolaudácii stavby požiarnej zbrojnice, uviedla súpis závad, 

ktoré bránia kolaudácii podľa požiadaviek dotknutých orgánov (HaZZ, Inšpektorát práce) 

a ktoré majú finančný dopad na rozpočet obce. Diskusia k tomuto príspevku zaznamenaná 

na zvukovej nahrávke 02:21:15 – 02:25:30. 

- Starostka obce ďalej informovala o stave jednotlivých projektoch - podaných žiadostiach, 

resp. implementácii schválených projektov (modernizácia učební ZŠsMŠ, revitalizácia 

parku v centre obce, zmeny a doplnky územného plánu, knižnica, zmiernenie dopadov 

koronakrízy v obci, osobné motorové vozidlo od Ministerstva hospodárstva SR, vybavenie 

počítačovej učebne v ZŠsMŠ, projektové dokumentácie).  

- Poslankyňa Ing. Eva Petrášová dotazovala ostatné projekty – čo sa plánuje do konca roka, 

čo je s projektom cukrárne. Diskusia a odpovede k tomuto príspevku zaznamenané na 

zvukovej nahrávke 02:31:00 – 02:47:00 . V rámci diskusie k tomuto príspevku poslanci 

umožnili občanovi p. Spišákovi vyjadriť svoj názor - uprednostnil by lekáreň namiesto 

cukrárne. 

- HKO JUDr. Svetlana Pavlíková, PhD. odišla zo zasadnutia OZ o 18:41. 

- Poslankyňa Mgr. Dominika Hiľovská neprítomná v čase 18:42 – 18:44. 

- Poslanec Ing. Viliam Komora neprítomný v čase 18:42 – 18:44. 

- Poslanec Ing. Ján Spišák neprítomný v čase 18:42 – 18:45. 
 

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

 
Uznesenie OZ č. A.5/11./2020, zo dňa 24.08.2020, k bodu programu č. 11, ktorým OZ  

berie na vedomie 

informáciu starostky obce o investičných projektoch a realizácii schválených 

projektov v obci Poproč.   

Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    9 

 

za 9 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová,  

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

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

PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Schválené. 

 

 

 

 



15 

 

K bodu programu č. 12: Zakladateľská listina spoločnosti Služby obce Poproč 

s.r.o. (sociálny podnik). 
Zvuková nahrávka čas 02:47:25 

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

následne otvorila diskusiu k tomuto bodu. Schválená zakladateľská listina s doplnením 

(OZ dňa 14.07.2020) bola postúpená právnemu expertovi na Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR, upravené znenie zakladateľskej listiny (pôsobnosť valného 

zhromaždenia) je predmetom rokovania v tomto bode. Následná obsiahla diskusia 

zaznamenaná na zvukovej nahrávke 02:52:00 – 03:41:00. 

- Poslanec Martin Jasaň neprítomný v čase 19:38 – 19:40 

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

Uznesenie OZ č. A.5/12.a./2020, zo dňa 24.08.2020, k bodu programu č. 12, ktorým OZ  

ruší  

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

Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    9 

 

za 9 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová,  

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

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

PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Schválené. 

 

 

Uznesenie OZ č. A.5/12.b./2020, zo dňa 24.08.2020, k bodu programu č. 12, ktorým OZ  

ruší  

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

Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    9 

 

za 9 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová,  

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

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

PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Schválené. 

  

 

 

Uznesenie OZ č. A.5/12.c./2020, zo dňa 24.08.2020, k bodu programu č. 12, ktorým OZ  

schvaľuje 

Zakladateľskú listinu o založení spoločnosti s ručením obmedzeným Služby obce 

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

Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    9 

 

za 7 Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Dominika Hiľovská, Martin Jasaň, 

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

Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 2 PhDr. Zita Baníková, Ing. Eva Petrášová 

Schválené. 
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K bodu programu č. 13: Rôzne 
Zvuková nahrávka čas 03:42:46 

 

Návratná pomoc od štátu (03:42:50) 

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

- Poslankyňa a predsedníčka komisie Ing. Eva Petrášová uviedla odporúčacie a súhlasné 

stanovisko Finančnej komisie. 

- Do diskusie sa nikto nezapojil. 

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

 

Uznesenie OZ č. A.5/13.a./2020, zo dňa 24.08.2020, k bodu programu č. 13, ktorým OZ  

schvaľuje 

prijatie návratnej finančnej výpomoci v celkovej sume 54 963 € na výkon 

samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov 

fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia Covid-19.  

Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    9 

 

za 9 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová,  

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

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

PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Schválené. 

  

 

Koncepcia športu (03:46:27) 

- Starostka obce odovzdala slovo poslancovi a predsedovi Komisie kultúry a športu Ing. 

Jánovi Spišákovi, ktorý informoval o potrebe koncepčnej a systematickej práce s deťmi 

v spolupráci s obcou a školou za účelom rozvoja športu v obci (futbal, stolný tenis a pod.), 

potrebný vzor pre deti (futbalový tréner mládeže) . Do diskusie sa zapojili riaditeľka 

ZŠsMŠ RNDr. Božena Mihóková (vytvoriť podmienky a motivovať deti k športu, práca 

s deťmi od materskej školy), starostka obce (zastrešenie rozvoja komisiou športu a obcou) 

poslanci Mgr. Zuzana Bradová, Ing. Viliam Komora, PhDr. Zita Baníková (podporiť aj 

stolnotenistov), Ing. Branislav Petráš, PhD. (materiálna podpora). Prítomní sa dotkli otázky 

poskytovania dotácií z rozpočtu obce (oblasť športu – futbal, stolný tenis).  

- Poslankyňa PhDr. Dominika Vincová neprítomná v čase 20:09 – 20:11 hod. 

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

 

Uznesenie OZ č. A.5/13.b./2020, zo dňa 24.08.2020, k bodu programu č. 13, ktorým OZ  

schvaľuje 

začatie prípravy spracovania koncepcie športu v obci Poproč.  

Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    9 

 

za 9 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová,  

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

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

PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Schválené. 
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Uznesenie OZ č. A.5/13.c./2020, zo dňa 24.08.2020, k bodu programu č. 13, ktorým OZ  

schvaľuje, že 

garantom začatia prípravy spracovania koncepcie športu v obci Poproč je Komisia 

kultúry a športu.  

Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    9 

 

za 9 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová,  

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

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

PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Schválené. 

 

 

- Na zasadnutí odznel ústny súhlas poslancov s uvoľnením dotácií na 3. a 4. kvartál 2020 

z rozpočtu obce 

 

 

Informácia o konaní osláv dňa obce a SNP v kontexte Covid-19 (04:21:50) 

- Starostka obce informovala, že vzhľadom na prijaté opatrenia ÚVZ SR obec upúšťa od 

konania osláv dňa obce a sprievodných podujatí. 

- Vedúca miestneho kultúrneho strediska Ing. Martina Pástorová informovala za akých 

podmienok by bolo možné uskutočniť každoročné kladenie vencov pred pamätník pred 

budovou obecného úradu (SNP). Spolu so starostkou obce navrhli realizovať reláciu 

v miestnom rozhlase, poslanci súhlasili. 

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

 

Uznesenie OZ č. A.5/13.d./2020, zo dňa 24.08.2020, k bodu programu č. 13, ktorým OZ  

berie na vedomie 

informáciu starostky obce o aktuálnych opatreniach ÚVZ SR v súvislosti 

s pandémiou ochorenia Covid-19 vzťahujúcich sa na konanie hromadných 

podujatí v obci – oslavy Dňa obce a SNP.  

Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    9 

 

za 9 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová,  

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

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

PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Schválené. 

 

 

Informácia o doručenom oznámení hlavnej kontrolórky obce (04:28:05) 

- Starostka obce informovala o oznámení HKO (prerušenie materskej dovolenky a nástup do 

zamestnania), spôsob výkonu práce bude upresnený. 

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

 

Uznesenie OZ č. A.5/13.e./2020, zo dňa 24.08.2020, k bodu programu č. 13, ktorým OZ  

berie na vedomie 

informáciu starostky obce o doručenom oznámení hlavnej kontrolórky obce.  

Hlasovanie: 
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prítomní poslanci  

na hlasovaní:    9 

 

za 9 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová,  

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

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

PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Schválené. 

 

  

Informácia k splnomocneniu advokátskej kancelárie – prelety vrtuľníkov (04:30:15) 

- Starostka obce dotazovala poslancov, či majú podnety, sťažnosti od občanov vo veci 

preletov vrtuľníkov nad územím obce (hluk v nočných hodinách). 

- Poslankyňa PhDr. Zita Baníková bola dotazovaná od občana, či s tým bude obec niečo 

robiť.  

- Starostka obce požiadala poslancov o proaktívny prístup – petičné hárky 

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

 

Uznesenie OZ č. A.5/13.f./2020, zo dňa 24.08.2020, k bodu programu č. 13, ktorým OZ  

berie na vedomie 

informáciu starostky obce o možnosti splnomocnenia advokátskej kancelárie 

Čollák & Partneri vo veci vydania neodkladného opatrenia na zamedzenie preletov 

vrtuľníkov nad našou obcou.  

Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    9 

 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora,  

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

PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 1 Martin Jasaň 

Schválené. 

  

 

Informácia o doručenom oznámení právnej zástupkyne obce JUDr. Jany Bajužikovej 

adresované Obecnému zastupiteľstvu obce Poproč (04:34:35) 

- Právna zástupkyňa obce JUDr. Jana Bajužíková doručila obecnému úradu oznámenie 

vrátane požiadavky na informovanie verejnosti a prečítanie výsledku podanej sťažnosti 

skupinou poslancov na jej adresu.   

- Zapisovateľka p. Jana Juríková prečítala doručené oznámenie právnej zástupkyne obce 

JUDr. Jany Bajužíkovej adresované Obecnému zastupiteľstvu obce Poproč.  

 

- Starostka obce požiadala uviesť do zápisnice odpovede k žiadosti JUDr. Bajužíkovej 

k poskytnutiu informácií, či uvedená sťažnosť voči jej osobe bola prerokovaná: 

a) na zasadnutí obecného zastupiteľstva (ak áno, žiada o doručenie zápisnice prípadne 

uznesenia prijatého obecným zastupiteľstvom k tomuto bodu): 

cit: „Obecné zastupiteľstvo o predmetnej sťažnosti nerokovalo a žiadne uznesenie 

neexistuje.“ 

b) s ostatnými nepodpísanými poslancami obce (kedy a s akým výsledkom) 

- Vyjadrenie nepodpísaných poslancov:  

Ing. Viliam Komora, cit: „Absolútne som nevedel o sťažnosti menovaných šiestich 

poslancov na advokátsku kanceláriu, na pani doktorku Bajužíkovú.“ 
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Ex-poslankyňa Mgr. Katarína Harčariková, cit.: „Ani ja som nevedela o tejto iniciatíve 

poslancov.“ 

Ing. Ján Spišák, cit.: „Potvrdzujem, tiež som nevedel o tom.“  

- c) s kontrolórom obce (kedy a s akým výsledkom) 

- z dôvodu skoršieho odchodu HKO zo zasadnutia, starostka obce požiada o jej písomné 

stanovisko na priloženie k odpovedi. 

 

- Poslankyňa Ing. Eva Petrášová potvrdila, že napísali sťažnosť na JUDr. Bajužíkovú 

v znení, že JUDr. Bajužíková nekoná v záujme obce, pretože návrh na mimosúdne konanie 

navýšiť je podľa názoru poslankyne Petrášovej nekonanie v záujme obce. Požiadala uviesť 

do zápisnice, cit: „ako sa pani doktorka Bajužíková obhajovala: Pokiaľ ide o stanovisko 

resp. návrhy doktorky Bajužíkovej v predmetnej veci predloženej poslancom obecného 

zastupiteľstva na schválenie, doktorka Bajužíková podľa jej vyjadrenia návrh na 

mimosúdne urovnanie z 25.9.2019 predložený poslancom nevypracovala, avšak 

vypracovala ho starostka obce a predložila ho poslancom na schválenie, resp. 

neschválenie. Nemôže byť kladené za vinu advokátke, žeby tento materiál pripravila 

a usilovala sa ho na zasadnutí obecného zastupiteľstva presadiť. My sme písali sťažnosť, 

preto, lebo nám bolo predložený návrh na mimosúdne vyrovnanie, že ho vypracovala 

doktorka Bajužíková a tá sa obhájila, že ona ho nevypracovala a preto aj komora 

povedala, že toto je pani doktorka nevin..., nie že nevinná, lebo to nebolo ako vina ale 

proste že sa mi nedá nič vytknúť. Ďakujem pekne.“ 

- Starostka obce uviedla, že celý návrh mimosúdnej dohody vychádzal z požiadavky 

žalobcov, ktorí si definovali podmienky za akých sú ochotní pristúpiť na mimosúdnu 

dohodu. Doplnila, že medzitým bol žalobný petit rozšírený o náhradu nemajetkovej ujmy 

(zneužitie mien pôvodných autorov) a súd s rozšírením súhlasil. 

- Do diskusie sa následne zapojili aj poslanci Ing. Viliam Komora, Mgr. Dominika Hiľovská, 

Ing. Eva Petrášová (zvuková nahrávka 04:58:35 – 05:03:58) 

- Poslankyňa Ing. Eva Petrášová požiadala uviesť do zápisu požiadavku na JUDr. 

Bajužíkovú, cit.: „Poprosím si to vysvetliť, aké informácie kedy mne poskytla pani doktorka 

Bajužíková.“ Starostka obce reagovala, že poslankyňa má požiadavku adresovať priamo 

na JUDr. Bajužíkovú. Poslankyňa Ing. Eva Petrášová reagovala, že sa pani doktorke 

neospravedlní, kým sa celá vec nevysvetlí. 

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

 

 

Uznesenie OZ č. A.5/13.g./2020, zo dňa 24.08.2020, k bodu programu č. 13, ktorým OZ  

berie na vedomie 

informáciu starostky obce o doručenom oznámení právnej zástupkyne JUDr. Jany 

Bajužikovej.  

Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    9 

 

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

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

Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 1 Ing. Branislav Petráš, PhD. 

Schválené. 
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K bodu programu č. 14: Interpelácie poslancov 
Zvuková nahrávka čas 05:04:24 

- Poslanec Martin Jasaň dotazoval odpoveď na prieskum trhu ohľadne mikrofónov. 

Poslanec Ing. Ján Spišák odpovedal, že cena konferenčných mikrofónov pre OZ 

v Poproči by bola cca 2500 €. 

- Poslankyňa Mgr. Dominika Hiľovská sa opýtala k tzv. trhovému predaju (počas korony 

nebol povolený predaj), starostka obce odpovedala, že obec požiadala o vyjadrenie 

RÚVZ (obec nemá trhovisko), musíme doručiť prevádzkový poriadok trhoviska a až 

následne dá RÚVZ súhlas. Predaj bude zlegalizovaný vybudovaním oficiálneho 

trhoviska, neoficiálny predaj nebude povolený. 

- Poslanec Ing. Branislav Petráš, PhD. predniesol otázku občana z Partizánskej ul. 

ohľadne osadenia zrkadiel na križovatke ul. Partizánska – Obchodná. Starostka obce 

odpovedala, že bude spracovaný projekt pre celú obec. 

- Poslanec Ing. Branislav Petráš, PhD. dotazoval odpadový kalendár, či sa dá zmeniť 

interval vývozu s dodávateľom (plasty). Na otázku odpovedal vedúci úseku obecných 

služieb, že teraz to bolo posilnenie vývozu počas leta. 

- Poslanec Ing. Ján Spišák navrhol, že poslanci si budú na zasadnutie nosiť počítače, 

prítomní sa následne ústne dohodli, že materiály pre poslancov sa budú distribuovať 

elektronicky, nebudú sa pripravovať materiály v tlačenej forme. 

 

K bodu programu č. 15: Podnety a návrhy od občanov. 
Zvuková nahrávka čas 05:13:30 

- Do diskusie sa nezapojil žiaden z prítomných občanov. 

 

 

K bodu programu č. 16: Závery z rokovania OZ 
- Podpísané uznesenia tvoria prílohu zápisnice. 

 

 

K bodu programu č. 17: Záver 
Zvuková nahrávka čas 05:14:22 

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

prítomným za účasť na tomto  plánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

Overovatelia zápisnice:         Martin Jasaň      ............................................ 

 

 

Ing. Ján Spišák   ............................................ 


