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Zápisnica 
z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poproč, 

konaného dňa 23.11.2020 vo veľkej sále Kultúrneho domu v Poproči 

   

 

Prítomní: 

 

Starostka obce:  Ing. Iveta Komorová Hiľovská    

Hlavná kontrolórka obce: JUDr. Svetlana Pavlíková, PhD. – odchod o 18:46 

Poslanci OZ:   1. Mgr. Zuzana Bradová  

    2. Mgr. Dominika Hiľovská 

    3. Martin Jasaň  

    4. Ing. Viliam Komora – príchod o 16:07 hod 

    5. Ing. Branislav Petráš, PhD.  

    6. Ing. Eva Petrášová 

    7. Ing. Ján Spišák 

    8. PhDr. Dominika Vincová 

 

Ostatní prítomní podľa prezenčnej listiny. 

  

K bodu programu č. 1: Otvorenie 
Zvuková nahrávka čas 0:00:03 

- 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, 

poslankyňa PhDr. Baníková ospravedlnená, poslanec Ing. Komora príde, 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. 

- Príchod poslanca Ing. Komoru o 16:07 hod, starostka obce konštatovala, že v rokovacej 

sále sú prítomní ôsmi poslanci OZ. 

 

 

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 0:01:30 

- Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Dominika 

Hiľovská. 

 

 

K bodu programu č. 1c): Voľba návrhovej komisie 
Zvuková nahrávka čas 0:01:42 

- Starostka obce navrhla za členov návrhovej komisie Ing. Jána Spišáka, Ing. Viliama 

Komoru a p. Martina Jasaňa, následne dala za predložený návrh hlasovať. 
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Uznesenie OZ č. A.6/1.a./2020, zo dňa 23.11.2020, k bodu programu č. 1c), ktorým OZ  

schvaľuje: 

Návrhovú komisiu v zložení poslancov: 

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

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    8 

 

za 8 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. 1d): Schválenie programu rokovania 
Zvuková nahrávka čas 0:02:16 

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

v zákonom stanovenej lehote:  

 

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. Návrh na Aktualizáciu č. 4 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Poproč a 

informácia o spracovaní nového Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 

Poproč na roky 2021 – 2027. 

5. Správa o vyhodnotení plnenia úloh Komunitného plánu obce a informácia o spracovaní 

nového Komunitného plánu obce Poproč. 

6. Informácia o zverejnení Územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 2 

Územného plánu obce Poproč“. 

7. Návrh dodatkov k VZN č. 6/2019 a k VZN č. 10/2019. 

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Poproč na II. polrok 2020. 

9. Informácia o stave registrácie sociálneho podniku obce. 

10. Návrh dodatku Zásad nakladania s majetkom obce. 

11. Nakladanie s majetkom obce – prenájom, predaj. 

12. Návrh dodatkov – Spoločný obecný úrad (stavebný úrad) 

13. Informácia o stave schvaľovania a prípravy žiadostí o dotácie. Informácie o 

implementovaní schválených projektov resp. investičných akcií financovaných z rozpočtu 

obce. 

14. Zmeny v cestovnom poriadku – financovanie autobusových spojov obcou 
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15. Žiadosť o dofinancovanie Domova dôchodcov Poproč, Obchodná 73, 044 24  Poproč za 

rok 2020. 

16. Návrh na zmenu rozpočtu obce Poproč na rok 2020. 

17. Rôzne. 

18. Interpelácie poslancov. 

19. Podnety a návrhy od občanov. 

20. Závery z rokovania OZ. 

21. Záver.    

 

- Starostka obce dala o zverejnenom návrhu programu hlasovať: 

 

Uznesenie OZ č. A.6/1.b./2020, zo dňa 23.11.2020, k bodu programu č. 1d), ktorým OZ  

schvaľuje: 

Program rokovania zasadnutia OZ dňa 23.11.2020 podľa navrhovaného 

programu zverejneného na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce päť dní 

pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    8 

 

za 8 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. 

 

 

- Starostka obce vyzvala poslancov na predloženie pozmeňujúceho návrhu. 

- Poslankyňa Ing. Petrášová navrhla zaradiť do bodu 17. Rôzne odpoveď na list JUDr. 

Bajužíkovej Jany, prečítaný na obecnom zastupiteľstve dňa 24.8.2020. 

- Starostka obce dala o návrhu na doplnenie programu hlasovať: 

 

 

 

Uznesenie OZ č. A.6/1.c./2020, zo dňa 23.11.2020, k bodu programu č. 1d), ktorým OZ  

schvaľuje: 

na návrh poslankyne Ing. Evy Petrášovej zaradenie do bodu 17. Rôzne odpoveď 

na list JUDr. Bajužíkovej Jany, prečítaný na obecnom zastupiteľstve dňa 

24.8.2020. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    8 

 

za 6 Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Dominika Hiľovská,  

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

Ing. Eva Petrášová, PhDr. Dominika Vincová 

proti 1 Ing. Ján Spišák 

zdržal sa 1 Martin Jasaň 

Schválené. 

 

 

- Starostka obce skonštatovala, že bolo schválené doplnenie programu rokovania.  
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K bodu programu č. 2: Kontrola plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí 

OZ. 
Zvuková nahrávka čas 0:04:26 

- Tabuľkový prehľad uznesení je súčasťou predkladaného materiálu, kontrola uznesení bola 

prerokovaná na pracovnej porade poslancov. Starostka vyzvala poslancov, aby prípadne 

predložili otázky resp. pripomienky. 

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

 

Uznesenie OZ č. A.6/2./2020, zo dňa 23.11.2020, k bodu programu č. 2), ktorým OZ  

berie na vedomie: 

kontrolu plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    8 

 

za 8 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 0:06:50 

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

komisií: 

 

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

- FK nezasadala, komisia bude zasadať pred rokovaním o rozpočte 

 

b) Komisia životného prostredia a projektového plánovania pri OZ  - informoval Ing. 

Branislav Petráš, PhD. 

- Zasadnutie v 09/2020, zaoberali sa predajom obecných pozemkov, trhoviskom, 

novým zákonom o odpadoch, kompostovaním, záver z komisie bol zaslaný na 

obecný úrad.  

 

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

- Komisia nezasadala, v oblasti športu rokovali ohľadne futbalového klubu, 

tréningového procesu, v oblasti kultúry sú činnosti sú maximálne obmedzené. 

 

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

- Komisia nezasadala, k predloženým návrhom dodatkov k VZN týkajúcich 

sa sociálnych služieb sa vyjadria po odstránení nedostatkov, ktoré boli vytknuté 

finančnou komisiou, po ich odstránení komisia zasadne, resp. vyjadrí sa per rollam. 

 

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

 

Uznesenie OZ č. A.6/3./2020, zo dňa 23.11.2020, k bodu programu č. 3), ktorým OZ  

berie na vedomie: 
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závery a informácie z rokovania komisií obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    8 

 

za 8 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: Návrh na Aktualizáciu č. 4 Programu hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja obce Poproč a informácia o spracovaní nového Programu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Poproč na roky 2021 - 2027 
Zvuková nahrávka čas 0:10:43 

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

Materiál bol prerokovaný na pracovnej porade poslancov. 

- Starostka obce nad rámec rokovania v danom bode predstavila stupne projektovej 

dokumentácie a pre verejnosť vizualizáciu štúdie prestavby budovy cukrárne. 

- Na otázku poslankyne Ing. Petrášovej kedy bude predložený nový PHSR na roky 2021 – 

2027 na schválenie, starostka odpovedala, že proces tvorby PHSR má svoju metodiku – 

odvíja sa od verejnej diskusie, strategických programových dokumentov na úrovni štátu, 

krajov, na základe týchto dokumentov sa spracuje PHSR na úrovni obce. 

- Návrhová komisia predniesla návrhy uznesení, starostka obce dala o návrhoch jednotlivo 

hlasovať: 

Uznesenie OZ č. A.6/4.a./2020, zo dňa 23.11.2020, k bodu programu č. 4), ktorým OZ  

berie na vedomie: 

Správu o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Poproč za 

rok 2019.  

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    8 

 

za 8 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.6/4.b./2020, zo dňa 23.11.2020, k bodu programu č. 4), ktorým OZ  

schvaľuje: 

Aktualizáciu č. 4 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Poproč 

podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    8 

 

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 1 Ing. Eva Petrášová 

Schválené. 
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K bodu programu č. 5: Správa o vyhodnotení plnenia úloh Komunitného plánu 

obce a informácia o spracovaní nového Komunitného plánu obce Poproč. 
Zvuková nahrávka čas 00:23:21 

- Materiál bol prerokovaný na pracovnej porade poslancov. Starostka obce predniesla 

dôvodovú správu, ktorá je súčasťou predkladaného materiálu.  

- Do diskusie sa nikto nezapojil. 

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

 
Uznesenie OZ č. A.6/5./2020, zo dňa 23.11.2020, k bodu programu č. 5), ktorým OZ  

berie na vedomie: 

Správu o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2019.  

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    8 

 

za 8 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 zverejnení Územnoplánovacej dokumentácie 

„Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Poproč“. 
Zvuková nahrávka čas 00:25:44 

- Materiál bol prerokovaný na pracovnej porade poslancov. Starostka obce predniesla 

dôvodovú správu, ktorá je súčasťou predkladaného materiálu.  

- Do diskusie sa nikto nezapojil. 

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

 

Uznesenie OZ č. A.6/6./2020, zo dňa 23.11.2020, k bodu programu č. 4), ktorým OZ  

berie na vedomie: 

Informáciu starostky obce o zverejnení Územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny 

a doplnky č. 2 Územného plánu obce Poproč“.  

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    8 

 

za 8 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: Návrh dodatkov k VZN č. 6/2019 a k VZN č. 10/2019 
Zvuková nahrávka čas 00:28:12 

- Materiál bol prerokovaný na pracovnej porade poslancov. Starostka obce predniesla 

dôvodové správy, ktoré sú súčasťou predkladaných materiálov.  

- Do diskusie sa nikto nezapojil. 

- Návrhová komisia predniesla návrhy uznesení, starostka obce dala o návrhoch jednotlivo 

hlasovať: 

 
Uznesenie OZ č. B.6/1./2020, zo dňa 23.11.2020, k bodu programu č. 7), ktorým sa OZ  

uznáša na: 

Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Poproč č. 6/2019 o 

úhradách za sociálne služby poskytované verejným poskytovateľom sociálnych 

služieb zriadeným obcou.  

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    8 

 

za 8 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. B.6/2./2020, zo dňa 23.11.2020, k bodu programu č. 7), ktorým sa OZ  

uznáša na: 

Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Poproč č. 10/2019 o 

úhradách za sociálne služby poskytované verejným poskytovateľom sociálnych 

služieb zriadeným obcou.  

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    8 

 

za 8 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. 8: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

Poproč na II. polrok 2020. 
Zvuková nahrávka čas 00:34:02 

- Starostka obce odovzdala slovo hlavnej kontrolórke obce JUDr. Svetlane Pavlíkovej, PhD., 

ktorá predniesla dôvodovú správu, ktorá je súčasťou predkladaného materiálu.  

- Do diskusie sa nikto nezapojil. 

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

 
Uznesenie OZ č. A.6/7./2020, zo dňa 23.11.2020, k bodu programu č. 8), ktorým OZ  

schvaľuje: 

návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Poproč na II. polrok 

2020. 
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Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    8 

 

za 8 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. 9: Informácia o stave registrácie sociálneho podniku obce. 
Zvuková nahrávka čas 00:37:56 

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

- Starostka obce informovala, že od 7.10.2020 prebiehali konzultácie na ÚPSVaR 

a s regionálnym centrom sociálnej ekonomiky za účelom získania nových informácií 

k získaniu štatútu sociálneho podniku. MPSVaR SR inovovalo podmienky, všetky 

podklady sa predložia na overenie a odsúhlasenie na Regionálne centrum sociálnej 

ekonomiky v Košiciach a následne sa žiadosť schvaľuje na MPSVaR SR v Bratislave. 

Jednou z príloh má byť aj nájomná zmluva. Zároveň sa pripravujú podklady pre zápis 

spoločnosti do registra partnerov verejného sektora. 

- Do diskusie sa nikto nezapojil. 

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

 

Uznesenie OZ č. A.6/8./2020, zo dňa 23.11.2020, k bodu programu č. 9), ktorým OZ  

berie na vedomie: 

informáciu starostky obce o stave registrácie sociálneho podniku Služby obce 

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

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    8 

 

za 8 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. 10: Návrh dodatku Zásad nakladania s majetkom obce. 
Zvuková nahrávka čas 00:41:23 

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

Dodatok upravuje schválenie prenájmu majetku obce priamo pre obchodnú spoločnosť, 

ktorá sa uchádza o štatút registrovaného sociálneho podniku, resp. už má schválený štatút.  

- Do diskusie sa nikto nezapojil. 

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

 
Uznesenie OZ č. A.6/9./2020, zo dňa 23.11.2020, k bodu programu č. 10, ktorým OZ  

určuje: 

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce – dodatok číslo 1. 

Hlasovanie:  
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prítomní poslanci  

na hlasovaní:    8 

 

za 8 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. 11: Nakladanie s majetkom obce – prenájom, predaj. 
Zvuková nahrávka čas 00:44:27 

 

Zámer predaja nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Stanislava 

Jasminského a Mgr. Štefániu Jasminskú 

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

- Komisia životného prostredia a projektového plánovania odporúča predaj pozemku. 

- Do diskusie sa nikto nezapojil. 

- Návrhová komisia predniesla návrhy uznesení, starostka obce dala o návrhoch jednotlivo 

hlasovať: 

 

Uznesenie OZ č. A.6/10.a./2020, zo dňa 23.11.2020, k bodu programu č. 11, ktorým OZ  

schvaľuje: 

zámer predaja nehnuteľného majetku obce Poproč, konkrétne parcely reg. C-KN 

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 

pre žiadateľov: Ing. Stanislav Jasminský a Mgr. Štefánia Jasminská,  

ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu,  

- že tento pozemok je pre obec neupotrebiteľný, 

- že bezprostredne susedí s parcelou žiadateľov, 

- že žiadateľ uvedenú parcelu užíva.  

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    8 

 

za 6 Mgr. Dominika Hiľovská, Martin Jasaň,  

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

Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák 

proti 0  

zdržal sa 2 Mgr. Zuzana Bradová, PhDr. Dominika Vincová 

Schválené. 

 

 
Uznesenie OZ č. A.6/10.b./2020, zo dňa 23.11.2020, k bodu programu č. 11, ktorým OZ  

poveruje: 

starostku obce, aby pre určenie ceny predmetného majetku zabezpečila znalecký 

posudok, alebo overila cenu v mieste obvyklú. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    8 

 

za 6 Mgr. Dominika Hiľovská, Martin Jasaň,  

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

Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák 

proti 0  

zdržal sa 2 Mgr. Zuzana Bradová, PhDr. Dominika Vincová 

Schválené. 
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Zámer predaja nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre p. Dianu 

Ponsold 

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

- Komisia životného prostredia a projektového plánovania odporúča predaj pozemku. 

- Do diskusie sa nikto nezapojil. 

- Návrhová komisia predniesla návrhy uznesení, starostka obce dala o návrhoch jednotlivo 

hlasovať: 

 
Uznesenie OZ č. A.6/11.a./2020, zo dňa 23.11.2020, k bodu programu č. 11, ktorým OZ  

schvaľuje: 

zámer predaja nehnuteľného majetku obce Poproč, konkrétne parcely reg. C-KN 

č. 1704/2 vo výmere 712 m2, zapísanej na liste vlastníctva 1190, kat. územie Poproč 

a to v zmysle §9a, ods 8 písm. e), zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov pre žiadateľku: p. Dianu Ponsold, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa, z dôvodu,  

- že tento pozemok je pre obec neupotrebiteľný, 

- bezprostredne susedí s parcelou žiadateľky, 

- zabezpečenia prístupovej cesty a prístupu k napojeniu na jestvujúce inžinierske 

siete pozemku parcela reg. C-KN  č. 1702.  

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    8 

 

za 6 Mgr. Dominika Hiľovská, Martin Jasaň,  

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

Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák 

proti 0  

zdržal sa 2 Mgr. Zuzana Bradová, PhDr. Dominika Vincová 

Schválené. 

 

 
Uznesenie OZ č. A.6/11.b./2020, zo dňa 23.11.2020, k bodu programu č. 11, ktorým OZ  

poveruje: 

starostku obce, aby pre určenie ceny predmetného majetku zabezpečila znalecký 

posudok, alebo overila cenu v mieste obvyklú. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    8 

 

za 6 Mgr. Dominika Hiľovská, Martin Jasaň,  

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

Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák 

proti 0  

zdržal sa 2 Mgr. Zuzana Bradová, PhDr. Dominika Vincová 

Schválené. 

 

 

 

Zámer prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre p. Evu 

Harčarikovú, IČO: 53 307 933 

- Hlavná kontrolórka obce JUDr. Svetlana Pavlíková, PhD. predniesla dôvodovú správu, 

ktorá je súčasťou predkladaného materiálu. 

- Do diskusie sa nikto nezapojil. 

- Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia, starostka obce dala o návrhu hlasovať: 
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Uznesenie OZ č. A.6/12./2020, zo dňa 23.11.2020, k bodu programu č. 11, ktorým OZ  

schvaľuje: 

zámer prenajať nehnuteľný majetok obce, konkrétne prenájom nebytového 

priestoru v celkovej výmere 30,74 m2, nachádzajúceho sa v budove na ulici 

Kostolnej orientačné číslo 46, súpisné číslo 761, katastrálne územie Poproč,  

zapísanej na LV č. 1190 pre: 

Eva Harčariková, 

044 24  Poproč, Východná 29 

IČO: 53 307 933 

a to na dobu 10 rokov od podpísania nájomnej zmluvy z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, ktorým je zabezpečenie poskytovania služieb pre občanov obce 

v rovnakej kvalite ako poskytoval doterajší nájomca p. Eva Štovčíková, ktorá 

požiadala o ukončenie nájmu z dôvodu ukončenia svojej podnikateľskej činnosti. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    8 

 

za 8 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. 

 

 
Zámer prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre spol. 

VIDENTAL, s.r.o. 

- Hlavná kontrolórka obce JUDr. Svetlana Pavlíková, PhD. predniesla dôvodovú správu, 

ktorá je súčasťou predkladaného materiálu. 

- Do diskusie sa nikto nezapojil. 

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

 

Uznesenie OZ č. A.6/13./2020, zo dňa 23.11.2020, k bodu programu č. 11, ktorým OZ  

schvaľuje: 

zámer prenajať nehnuteľný majetok obce, konkrétne  prenájom nebytového 

priestoru v celkovej výmere v celkovej výmere  41,60 m2, nachádzajúceho sa v 

budove Zdravotného strediska na ulici Východnej, orientačné číslo 23, súpisné 

číslo 323, katastrálne územie Poproč,  zapísanej na LV č. 1190 pre spol. 

VIDENTAL, s.r.o., Letná  176/7, 044 24  Poproč,  a to na dobu 10 rokov od 

podpísania nájomnej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je 

zachovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti s odborným zameraním 

stomatológia pre občanov obce Poproč a okolitých obcí. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    8 

 

za 8 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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Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Služby obce Poproč s.r.o. 

- Hlavná kontrolórka obce JUDr. Svetlana Pavlíková, PhD. predniesla dôvodovú správu, 

ktorá je súčasťou predkladaného materiálu. 

- Poslankyňa Mgr. Hiľovská neprítomná v čase 17:09 – 17:11 hod 

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

 
Uznesenie OZ č. A.6/14.a./2020, zo dňa 23.11.2020, k bodu programu č. 11, ktorým OZ  

schvaľuje: 

prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na ul. Oľšavskej, orientačné 

číslo 24, súpisné číslo 213, katastrálne územie Poproč, zapísaných na LV č. 1190: 

- skladové priestory (1. nadzemné podlažie) - vo výmere  11,50 m2 

- administratívne priestory  (1. nadzemné podlažie) - vo výmere  23,00 m2 

- výrobné priestory – dielňa I. (1. nadzemné podlažie) - vo výmere  55,50 m2 

- výrobné priestory – dielňa II.  (areál) - vo výmere 187,00 m2 

pre obchodnú spoločnosť Služby obce Poproč s.r.o., Oľšavská 24, 044 24 Poproč, 

IČO: 53 304 870, ktorá sa uchádza o priznanie štatútu sociálneho podniku na účely 

zabezpečenia prevádzky sociálneho podniku a to na dobu neurčitú. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    8 

 

za 8 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. 

 

 

- Starostka obce informovala o výnimke pri výške ceny nájomného, ak obec dáva do 

prenájmu majetok svojmu vlastnému sociálnemu podniku, nemusí rešpektovať ceny 

obvyklé. Starostka navrhuje výšku nájomného 240 € ročne na základe prieskumu, do 

budúcna sa plánuje prenajímať sociálnemu podniku ďalšie priestory. Následne otvorila 

diskusiu o výške nájmu. Poslankyňa Ing. Petrášová navrhla stanoviť cenu na m2. Poslanec 

Ing. Petráš, PhD. navrhol cenu 0,50 € / m2 ročne. 

 
Uznesenie OZ č. A.6/14.b./2020, zo dňa 23.11.2020, k bodu programu č. 11, ktorým OZ  

schvaľuje: 

výšku nájomného vo výške 0,50 EUR/m2 a rok na návrh Ing. Petráša Branislava, 

PhD., pre obchodnú spoločnosť Služby obce Poproč s.r.o., Oľšavská 24, 044 24 

Poproč, IČO: 53 304 870, ktorá sa uchádza o priznanie štatútu sociálneho podniku 

za prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na ul. Oľšavskej orientačné 

číslo 24, súpisné číslo 213, katastrálne územie Poproč, zapísaných na LV č. 1190: 

- skladové priestory (1. nadzemné podlažie) - vo výmere  11,50 m2 

- administratívne priestory  (1. nadzemné podlažie) - vo výmere  23,00 m2 

- výrobné priestory – dielňa I. (1. nadzemné podlažie) - vo výmere  55,50 m2 

- výrobné priestory – dielňa II.  (areál) - vo výmere 187,00 m2 

sumár 277 m2 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    8 

 

za 8 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. 

 

 

 

K bodu programu č. 12: Návrh dodatkov – Spoločný obecný úrad (stavebný úrad) 
Zvuková nahrávka čas 01:19:43 

- Materiál bol prerokovaný na pracovnej porade poslancov. Starostka obce jednotlivo 

predniesla dôvodové správy, ktoré sú súčasťou predkladaných materiálov.  

- Poslankyňa Ing. Petrášová neprítomná 17:26 – 17:28 hod. 

- Do diskusie sa nikto nezapojil. 

- Návrhová komisia predniesla návrhy uznesení, starostka obce dala o návrhoch hlasovať 

jednotlivo: 

 

 
Uznesenie OZ č. A.6/15./2020, zo dňa 23.11.2020, k bodu programu č. 12, ktorým OZ  

schvaľuje: 

Dodatok č. 13 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    7 

 

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 0  

Poslankyňa Ing. Eva Petrášová neprítomná na hlasovaní. 

Schválené. 

 

 
Uznesenie OZ č. A.6/16./2020, zo dňa 23.11.2020, k bodu programu č. 12, ktorým OZ  

schvaľuje: 

Dodatok č. 14 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    8 

 

za 8 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. 13: Informácia o stave schvaľovania a prípravy žiadostí 

o dotácie. Informácie o implementovaní schválených projektov resp. investičných 

akcií financovaných z rozpočtu obce. 
Zvuková nahrávka čas 01:23:23 

- Materiál bol prerokovaný na pracovnej porade poslancov. Starostka obce informovala 

verejnosť o prehľade žiadostí o dotácie a implementovaní schválených projektov. Prehľad 

je súčasťou predkladaného materiálu.  

- HKO JUDr. Pavlíková, PhD. neprítomná 17:35 – 17:38 hod. 

- Poslankyňa Mgr. Bradová neprítomná 17:37 – 17:40 hod. 

- Poslankyňa Mgr. Hiľovská prečítala návrh, aby finančná komisia vypracovala stanovisko 

k posúdeniu finančných nákladov k projektu trhovisko. V návrhu ďalej uviedla, aby sa 

projekt presunul do ďalšieho kola a zamerať sa na dokončenie už schválených projektov 

ako sú obecné komunikácie, rekonštrukcia domu smútku a dokončenie chodníka 

v cintoríne, budova pošty a iné. Celá rozsiahla diskusia k projektu trhoviska je 

zaznamenaná na zvukovej nahrávke v čase od 01:28:35 do 02:15:07 (vrátane hlasovania 

o podaní žiadosti a následnými požiadavkami na citovanie do zápisnice). V diskusii 

vystúpili poslanci Ing. Komora, Mgr. Hiľovská, Ing. Spišák, Ing. Petrášová, Ing. Petráš, 

PhD. a so súhlasom poslancov vystúpil občan Ing. Štefan Hužvár. 

- V rámci diskusie požiadal Ing. Spišák citovať do zápisnice: „Ja ešte chcem pripomenúť 

jednu situáciu keď sme tu sedeli minulého roku. Bola vyhlásená súťaž, futbalové tri projekty 

a jeden sme mali tiež spoluúčasť, 10.tis sme mali dostať. Bol okolo toho veľký teáter kým 

sme nakoniec horko krvopotne toto odsúhlasili a tie tri projekty nám neodsúhlasili. Takže, 

keď sa nebudeme pokúšať v živote, tak jednoducho nebudeme mať. Ja to beriem ako takú 

malú sabotáž, keď vlastne nepôjdeme ďalej do toho, keď máme projekt, máme možnosť mať 

peniaze a máme aj možnosť dať zarobiť domácim ľuďom v našom podniku, 

v novovzniknutom a to je pekný celkom štart na to, aby niečo robili. Takže ja len toľko a 

bol by som rád keby potom tieto slová sa zapísali aj do zápisnice, aby občan vedel, môj 

názor aký je, absolútne tvrdý, absolútne jednoznačný.“ 

- Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia k projektu trhoviska, starostka obce dala 

o návrhu hlasovať: 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

 Podanie žiadosti o dotáciu z výzvy MAS Rudohorie: 

Názov projektu: Trhovisko v obci Poproč 

Výška celkových nákladov: 106.290,66 EUR 

Výška maximálneho spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových 

nákladov projektu: 66.290,66 EUR 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    8 

 

za 4 Martin Jasaň, Ing. Viliam Komora,  

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

proti 0  

zdržal sa 4 Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Dominika Hiľovská,  

Ing. Eva Petrášová, PhDr. Dominika Vincová 

Návrh uznesenia neschválený, starostka obce konštatovala, že obec nemôže podať žiadosť 

o dotáciu. 

 

- Diskusia pokračovala vyjadrením názoru Ing. Komoru, že poslanci sú proti rozvoju obce. 

Poslankyňa Ing. Petrášová požiadala citovať do zápisnice: „že poslanci preto sa zdržali 

hlasovania, lebo náklady na tie sociálne zariadenia boli striktne v uznesení zapísané 

a s týmito nákladmi nás..“ Starostka obce sa ohradila, že tých 66tis je rozpočtový náklad 
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na všetko okrem predajných stánkov a požiadala uviesť do zápisnice, „že ide o rozpočtový 

náklad a nie sú to sociálne zariadenia.“ Poslanci mali trhovisko predložené na pracovnej 

porade už pred testovaním, keď sa plánovalo zvolať neplánované zasadnutie k tejto otázke. 

Poslankyňa Ing. Petrášová požiadala citovať do zápisnice: „sú to náklady, ktoré súvisia so 

zriadením sociálneho zariadenia“ a „Pani starostka nás na pracovnej porade – prečítaj to 

Dominika, lebo ty to máš napísané, si čítala na začiatku“, pokračovala Mgr. Hiľovská: 

„nielen na pracovnej porade aj teraz na začiatku hovorila, že bude prebiehať tretia výzva, 

kde sa podľa jej vyjadrenia môže získať viac finančných zdrojov.“ 

Poslanec Ing. Komora oponoval, že tretie kolo nemusí vôbec byť, časový faktor 2 roky a 

požiadal citovať do zápisnice: „hlasovaním proti a zdržaním ste zmietli zo stola tento 

projekt. Úplne ste ho zmietli a pritom sme nešli do žiadneho rizika. Ešte raz opakujem, 

kľudne, keď by neboli peniaze, o ktorých budete rozhodovať vy, šiesti poslanci, keď nebudú 

v čase realizácie peniaze, tak sa nepodpíše zmluva s PPA. A s tým, že ste to dnes hlasovali 

tak ako ste hlasovali, vlastne ten projekt ste zmietli zo stola.“ Poslankyňa Mgr. Hiľovská 

namietala, že projekt nezmietli, môže byť vyhlásená tretia výzva a že je veľa projektov 

schválených a treba ich dokončiť.  

- Poslanec p. Jasaň a HKO neprítomní od 18:19 – 18:23 hod. 

- Poslanec Ing. Spišák dal podnet na predloženie do ďalšieho OZ – vypracovať prehľad 

koľko projektov sa urobilo za 8 rokov (2010-2018) a koľko projektov za 2 roky (12/2018-

2020). 

- Starostka obce konštatovala, že je na rozhodovaní poslancov prijať istú mieru rizika pri 

eurofondoch, ak sa riziko v danej chvíli neprijme, potom je to nezvratné. Nevytýka 

poslancom, že nemajú v danej oblasti skúsenosti, ale mali by počúvať tých ktorí skúsenosti 

majú. Uviedla, že niektoré z projektov sa nemusia urobiť, ale na druhej strane sa môžu 

urobiť iné projekty.  

- Starostka obce sa následne pýtala poslancov či pokračovať v projektoch z eurofondov – 

vodozádržné opatrenia, rekonštrukcia domova dôchodcov – prestavba, prístavba. 

Upozornila, že v rámci rekonštrukcie sa môžu vyskytnúť aj neoprávnené výdavky. 

- Starostka ďalej informovala o príprave žiadosti na zakúpenie kompaktného zametača 

z envirofondu, komponenty pre kompostáreň z envirofondu, a o prehodnotení projektovej 

dokumentácie vodovod ul. Horská. 

- Starostka uviedla, že počas tohto roka dostala prednosť rekonštrukcia obecného úradu 

z dôvodu priority ochrany zdravia zamestnancov obce a bola vykonávaná vo vlastnej réžii. 

Rekonštrukciu priestorov budovy pošty bude robiť sociálny podnik ako prvú zákazku od 

obce. 

- Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia k bodu programu, starostka obce dala 

o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie OZ č. A.6/17./2020, zo dňa 23.11.2020, k bodu programu č. 13, ktorým OZ  

berie na vedomie: 

informáciu starostky obce o stave schvaľovania a prípravy žiadostí o dotácie, 

implementovaní schválených projektov, resp. investičných akcií financovaných z 

rozpočtu obce. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    8 

 

za 8 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. 14: Zmeny v cestovnom poriadku – financovanie 

autobusových spojov obcou. 
Zvuková nahrávka čas 02:33:33 

- Materiál bol prerokovaný na pracovnej porade poslancov. HKO predniesla dôvodovú 

správu, ktorá je súčasťou predkladaného materiálu.  

- Starostka informovala, že p. Ing. Cenký navrhol pripomienky k úprave cestovných 

poriadkov, na parciálnej porade boli pripomienky vyhodnotené ako odborné. Spol. eurobus 

navrhla, že sa s návrhmi stotožňujú, ale z dôvodu získania prehľadu vyťaženosti spoja je 

potrebné, aby dotknutá obec spolufinancovala tieto spoje na obdobie 1 mesiaca. 

- Do diskusie sa nikto nezapojil. 

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

 
Uznesenie OZ č. A.6/18./2020, zo dňa 23.11.2020, k bodu programu č. 14, ktorým OZ  

schvaľuje: 

financovanie autobusových spojov spol. eurobus, a.s. obcou Poproč vo výške 

nákladov uvádzaných v zázname z parciálnej porady zo dňa 9.9.2020 a to na 

obdobie 1 mesiaca počnúc dňom 1.1.2021. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    8 

 

za 8 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  

Prílohou uznesenia je záznam z parciálnej porady zo dňa 9.9.2020. 

Schválené. 

 

 

K bodu programu č. 15: Žiadosť o dofinancovanie Domova dôchodcov Poproč, 

Obchodná 73, 044 24  Poproč za rok 2020. 
Zvuková nahrávka čas 02:37:03 

- Materiál bol prerokovaný na pracovnej porade poslancov. Starostka obce predniesla 

dôvodovú správu, ktorá je súčasťou predkladaného materiálu.  

- Na otázkou poslankyne Ing. Petrášovej aký je prepočítaný stav klientov v DD, riaditeľka 

DD Mgr. Harčariková odpovedala, že aktuálny stav je 262 neobsadených dní. Doplnila ju 

Mgr. Michalková z Domova dôchodcov, že prepočet sa robí na začiatku roka. 

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

 
Uznesenie OZ č. A.6/19./2020, zo dňa 23.11.2020, k bodu programu č. 15, ktorým OZ  

schvaľuje: 

dofinancovanie Domova dôchodcov Poproč, Obchodná 73, 044 24 Poproč za rok 

2020 vo výške 8.900,00 EUR. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    8 

 

za 8 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. 16: Návrh na zmenu rozpočtu obce Poproč na rok 2020 
Zvuková nahrávka čas 02:40:19 

- Materiál bol prerokovaný na pracovnej porade poslancov. Dôvodovú správu predniesla p. 

Šestáková z obecného úradu, dôvodová správa je súčasťou predkladaného materiálu.  

- Poslankyňa Ing. Petrášová dotazovala či došlo k úprave bežných príjmov v rozpočte. 

Položila otázku, že keď nebude výpadok na podielových daniach či štát nám dá túto 

návratnú, ktorá sa má klasifikovať na nenávratný príspevok. Otázka podľa nej je či 

nebudeme mať stratu na podielových daniach. Starostka reagovala, že potrebujeme urobiť 

zmenu výdavkovej časti rozpočtu, aby sme vedeli urobiť to čo ešte chceme urobiť. Do 

konca roka pôjdeme s prognózou a p. Šestáková bude musieť ku koncu roka upraviť 

rozpočet podľa reality (dať rozpočet do súladu, vyrovnaný rozpočet). Starostka uviedla, že 

sme samospráva a nie s.r.o.  

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

 
Uznesenie OZ č. A.6/20./2020, zo dňa 23.11.2020, k bodu programu č. 16, ktorým OZ  

schvaľuje: 

2.úpravu programového rozpočtu obce na rok 2020 podľa predloženého návrhu. 

 

Rekapitulácia rozpočtu obce Poproč na rok 2020 po 2. úprave rozpočtu obce 

a vykonaných úpravách rozpočtu v kompetencii starostky obce č. 1/2020 až č. 10/2020: 

 

 
 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    8 

 

za 8 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. 

2. úprava / OZ 1. úprava / OZ

 + úpravy / starostka obce + úpravy / starostka obce

2 204 688,00 €                2 166 240,00 €                2 164 047,00 €                

z toho daňové príjmy       100 1 124 998,00 €               1 124 998,00 €               1 124 998,00 €               

nedaňové príjmy   200 222 860,00 €                  222 860,00 €                  222 860,00 €                  

granty a transfery 300 856 830,00 €                  818 382,00 €                  816 189,00 €                  

92 271,00 €                     92 271,00 €                     -  €                                

z toho kapitálové príjmy  200 -  €                               -  €                               -  €                               

granty a transfery  300 92 271,00 €                    92 271,00 €                    -  €                               

246 537,01 €                   76 574,01 €                     17 100,00 €                     

z toho príjmy z transakcií  

s finančnými A a P   400 101 574,01 €                  76 574,01 €                    17 100,00 €                    

prijaté úvery, pôžičky        144 963,00 €                  -  €                               -  €                               

2 543 496,01 €          2 335 085,01 €          2 181 147,00 €          

2 227 764,32 €                2 152 637,68 €                2 114 327,00 €                

bežné výdavky  600 2 227 764,32 €               2 152 637,68 €               2 114 327,00 €               

261 011,69 €                   132 727,33 €                   17 100,00 €                     

kapitálové výdavky  700 261 011,69 €                  132 727,33 €                  17 100,00 €                    

54 720,00 €                     49 720,00 €                     49 720,00 €                     

finančné výdavky  800 54 720,00 €                    49 720,00 €                    49 720,00 €                    

2 543 496,01 €          2 335 085,01 €          2 181 147,00 €          

Bežné výdavky

Kapitálové výdavky

Finančné operácie výdavkové

VÝDAVKY SPOLU:

Pôvodne

Bežné príjmy

Kapitálové príjmy

Finančné operácie príjmové

PRÍJMY SPOLU:
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Uznesenie OZ č. A.6/21./2020, zo dňa 23.11.2020, k bodu programu č. 16, ktorým OZ  

v nadväznosti na prijaté Uznesenie OZ č. A.6/20./2020 schvaľuje použitie prostriedkov 

rezervného fondu z minulých rokov vo výške 25.000 EUR nasledovne: 

financovanie bežných výdavkov 25.000 EUR. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    8 

 

za 8 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. 17: Rôzne. 
Zvuková nahrávka čas 02:52:50 

 

Vecné bremeno VSD 

- HKO predniesla dôvodovú správu, ktorá je súčasťou predkladaného materiálu.  

- Do diskusie sa nikto nezapojil. 

- Návrhová komisia predniesla návrhy uznesení, starostka obce dala o návrhoch hlasovať 

jednotlivo: 

 
Uznesenie OZ č. A.6/22.a./2020, zo dňa 23.11.2020, k bodu programu č. 17, ktorým OZ  

schvaľuje: 

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

súvislosti so stavbou: Poproč vymiestnenie TS10, úprava NN ul. Západná. 

Na základe Zmluvy o zriadení vecného bremena bude na liste vlastníctva č. 1190 

vykonaný zápis v časti „C-Ťarchy“, v znení: Vecné bremeno v prospech 

oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 

31, 042 91  Košice, IČO 36599361, strpieť umiestnenie elektro-energetického 

zariadenia na parc. C KN č. 2511/2, v rozsahu Geometrického plánu č. overenia 

G1-210/2019“. 

Vecné bremeno sa zriaďuje odplatne. Suma odplaty je vo výške 370,50 EUR. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    8 

 

za 7 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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Uznesenie OZ č. A.6/22.b./2020, zo dňa 23.11.2020, k bodu programu č. 17, ktorým OZ  

poveruje: 

starostku obce podpísať Zmluvu o zriadení vecného bremena č. 2137/VSD/2020 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    8 

 

za 7 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. 

 

 

Nakladanie s odpadmi v obci 

- Materiál bol prerokovaný na pracovnej porade poslancov a je súčasťou predkladaného 

materiálu.  

- Poslankyne PhDr. Vincová a Ing. Petrášová neprítomné 19:03 – 19:06 hod. 

- Starostka informovala o zmene zákona o odpadoch, obec je povinná zabezpečiť nakladanie 

s odpadom z kuchýň. Verejnosti bola predstavená analýza príjmov a výdavkov v r. 2020, 

výška poplatku za komunálny odpad nevykryje náklady na nakladanie s odpadmi v r. 2020. 

Obec nechce ísť cestou zvyšovania poplatkov, je v záujme zastabilizovať poplatok, resp. 

ho znížiť, potrebuje k tomu spoluprácu občanov. Obec navrhuje viacero riešení – 

vykonanie analýzy komunálnych odpadov, zavedenie systému pre sledovanie množstva 

odpadov (čipovanie nádob), zakúpenie kompostérov pre domácnosť, sfunkčnenie malej 

obecnej kompostárne, výmena vriec na separovaný odpad za plastové nádoby. 

- Poslanec Ing. Komora neprítomný 19:08 – 19:10 hod. 

- Verejnosti bolo predstavené porovnanie energetického zhodnocovania odpadu 

(spaľovanie) a ukladania odpadu na skládku, pričom spaľovanie odpadu je pre obec 

finančne výhodnejšie. 

- Návrhová komisia predniesla návrhy uznesení, starostka obce dala o návrhoch hlasovať 

jednotlivo: 

 

Uznesenie OZ č. A.6/23.a./2020, zo dňa 23.11.2020, k bodu programu č. 17, ktorým OZ  

berie na vedomie: 

informáciu starostky obce o porovnaní nákladov na nakladanie s odpadmi. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    8 

 

za 8 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.6/23.b./2020, zo dňa 23.11.2020, k bodu programu č. 17, ktorým OZ  

schvaľuje: 

zavedenie systému na sledovanie manipulácie nádob na odpad pomocou čipov od 

01.01.2020. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    8 

 

za 8 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.6/23.c./2020, zo dňa 23.11.2020, k bodu programu č. 17, ktorým OZ  

schvaľuje: 

energetické zhodnocovanie odpadu vyprodukovaného na území obce a to na 

základe porovnania nákladov medzi nákladmi na energetické zhodnocovanie 

odpadu a ukladaním odpadu na skládku. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    8 

 

za 8 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 celoplošnom testovaní v obci 

- testovanie prebehlo v 1 termíne, v sobotu 30.10.2020 bolo otestovaných 1068 osôb, 

v nedeľu 01.11.2020 374 osôb, 3 odberné miesta, spolu otestovaných 1442 osôb, z toho 6 

pozitívne testovaných z našej obce. 

- Starostka obce verejne poďakovala zamestnancom obce za celú prípravu, dobrovoľníkom 

a občanom, ktorí sa testovania zúčastnili. 

- Na základe dopytu z porady starostka informovala, že obec za prvú vlnu požiadala 

o refundáciu 2.453,37 € a za celoplošné testovanie požaduje obec 5.436,95 €. Tieto 

výdavky neboli obci do dnešného dňa uhradené. 

 

 
Doplnenie bodu Rôzne na návrh poslankyne Ing. Evy Petrášovej – odpoveď na list JUDr. 

Bajužíkovej Jany, prečítaný na obecnom zastupiteľstve dňa 24.8.2020. 

- Poslankyňa Ing. Petrášová prečítala vyjadrenie poslancov PhDr. Zity Baníkovej, Mgr. 

Zuzany Bradovej, Ing. Evy Petrášovej, Ing. Branislava Petráša, PhD., Mgr. Dominiky 

Hiľovskej, PhDr. Dominiky Vincovej k listu od JUDr. Bajužíkovej Jany, ktorý bol 

predložený a prečítaný poslancom na zastupiteľstve dňa 24.8.2020. Písomné vyjadrenie je 

prílohou tejto zápisnice. 

- K prečítanému vyjadreniu menovaných poslancov sa vyjadrila starostka obce, ktorá 

vyjadrila poľutovanie nad tým, že ani jeden z týchto poslancov nemal záujem uzavrieť 

dohodu a nemal záujem vnímať to čo sa stalo. 

- Poslanec Ing. Komora taktiež vyjadril svoj názor. 
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- Poslankyňa Ing. Petrášová uviedla, že menovaní poslanci namietali prístup JUDr. 

Bajužíkovej. 

- Poslanci súhlasili s vystúpením Mgr. Hiľovskej v rámci tohto doplneného bodu 

- Jednotlivé vyjadrenia sú zaznamenané na zvukovej nahrávke v čase 03:17:14 – 03:31:48 

 

 

K bodu programu č. 18: Interpelácie poslancov 
Zvuková nahrávka čas 03:32:07 

- Poslanec Ing. Komora uviedol, že v platnosti je uznesenie, ktorým sa písomné príspevky 

poslancov v rámci interpelácie zverejňujú na stránke obce. Zosumarizuje do písomného 

vyjadrenia všetko, čo bolo povedané na dnešnom zastupiteľstve, bude menovať, citovať, 

vyjadrovať myšlienky čo povedal pri diskusii o trhovisku.  

- Poslankyňa Ing. Petrášová sa opýtala hlavnej kontrolórky obce, aký je jej názor na 

stanovisko prokuratúry. Hlavná kontrolórka reagovala, že si stanovisko pozrela, aj keď 

nepoznala podstatu podaného návrhu na prokuratúru, vyplynulo jej z toho, že uznesenia 

OZ sú zákonné.   

- Odchod HKO zo zasadnutia o 18:46 hod. 

- Poslankyňa Mgr. Bradová adresovala požiadavku na poslanca Ing. Komoru, aby 

vysvetlil dôvod, prečo voči jej osobe používa prvky priamej diskriminácie a zároveň 

porušuje Ústavu SR (čl. 12). Od starostky obce poslankyňa požaduje odpoveď, prečo 

v jej prítomnosti trpí porušovanie Ústavy SR a antidiskriminačného zákona zo strany 

poslanca Ing. Komoru a akým spôsobom zabezpečí, aby naďalej zámerne 

nepoškodzoval jej osobu z dôvodu viery, náboženstva a iných nevhodných poznámok. 

Zároveň požaduje, aby bola voči poslancovi Ing. Komorovi vyvodená sankcia za jeho 

slovné výpady voči jej osobe za účasti starostky obce. Podľa nej by starostka obce mala 

garantovať na zasadnutiach OZ, pracovných poradách, alebo iných zhromaždeniach 

obce Poproč, aby nebol porušený žiadny platný zákon SR, vyhláška SR alebo nariadenie 

SR. Žiada o vyjadrenie k jej otázkam na najbližšom zasadnutí OZ a aby jej žiadosť bola 

súčasťou prílohy zápisnice zo dňa 23.11.2020. Starostka obce požiadala poslankyňu 

o doplnenie presnej formulácie, citácie kde došlo k porušeniu a akých ustanovení, 

výrokov. Poslanec Ing. Komora požiadal konkretizovať, kedy, kde a v čom poslankyňu 

urazil. Poslankyňa Mgr. Bradová uvedené doplní a nabudúce donesie. Starostka 

vyjadrila svoj názor, ako sa chápe porušovanie osobných práv a dotknutie sa osoby. Ako 

sa teraz poslankyňa Mgr. Bradová cíti dotknutá, títo poslanci nechápu, ako sú dotknuté 

osoby pošliapaním mien pri spracovaní monografie 2. Ich ľudské práva boli pošliapané, 

má to spísané. Keby poslanci čítali rozbor, nebrali by do úvahy stanovisko dr. Sotolářa 

z r. 2017. Vyjadrila sa, že niektorí poslanci nečítajú to, čo ich nezaujíma. Starostka vie 

jasne pomenovať, čím je dotknutá ona, aj ostatní žalobcovia. 

 

 

K bodu programu č. 19: Podnety a návrhy od občanov. 
Zvuková nahrávka čas 03:46:28 

- Do diskusie sa nezapojil žiaden z prítomných občanov. 

 

 

K bodu programu č. 20: Závery z rokovania OZ 
- Podpísané uznesenia sú súčasťou zápisnice. 
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K bodu programu č. 21: Záver 
Zvuková nahrávka čas 03:46:36 

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

prítomným za aktivitu a účasť na tomto  plánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

Overovatelia zápisnice:         Mgr. Zuzana Bradová  - nepodpísané, zdôvodnenie v prílohe 

 

 

 Mgr. Dominika Hiľovská - nepodpísané, zdôvodnenie v prílohe 







jju60255
Obdĺžnik

jju60255
Obdĺžnik

jju60255
Obdĺžnik

jju60255
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Odôvodnenie nepodpísania zápisnice z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce 

Poproč dňa 23.11.2020 overovateľkou Mgr. Dominikou Hiľovskou: 

 

Odôvodnenie : 

Podľa môjho názoru Zápisnica v bode č.13 a č.18 nezachytáva skutočnú podstatu a jej vecná verzia 

nie je úplne presná. Rovnako ako vy aj ja som si vypočula nahrávku a moje pripomienky sú jasné a 

zrozumiteľné, zodpovedajú skutočnostiam, ktoré odzneli na zasadnutí. Pokladám za potrebné aby 

boli doplnené tak ako to navrhujem a nie zaznamenané opísnym spôsob, na ktorom trváte. V 

ostatných bodoch so zápisnicou súhlasím.   

 

Dominika Hilovska 



Odôvodnenie nepodpísania zápisnice z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce 

Poproč dňa 23.11.2020 overovateľkou Mgr. Zuzanou Bradovou: 

 
 
Keďže neboli doplnené pripomienky a námietky Mgr. Hiľovskej do zápisnice zo dňa 23.11.2020  tak sa 
stotožňujem s názorom Mgr. Hiľovskej a nesúhlasim s podpiísaním zápisnice. 
 

Mgr. Zuzana Bradová 



Zdôvodnenie zapisovateľky p. Jany Juríkovej, pracovníčky Obecného úradu Poproč, k zápisnici 

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Poproč zo dňa 23.11.2020 

 

Na plánovanom zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Poproč dňa 23.11.2020 som bola určená za 

zapisovateľa zápisnice. 

Na základe môjho najlepšieho vedomia a svedomia, zohľadnujúc aj pracovnú náplň, ktorá obsahuje 

vyhotovovanie zápisníc zo zasadnutí obecného zastupiteľstva, som vyhotovila návrh zápisnice 

z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 23.11.2020, ktorá podľa môjho názoru 

v plnej miere odzrkadľuje a popisuje sprievodné skutočnosti a priebeh zasadnutia obecného 

zastupiteľstva.  

Aj na základe mojich dlhoročných pracovných skúseností, počas ktorých som vyhotovovala zápisnice, 

si stojím za svojím, že zápisnice by mali byť vecné a stručné a obsahovať podstatné záležitosti, ktoré 

odzneli na rokovaní. 

Trvám na tom, že zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 23.11.2020 je vecne správna. Odôvodnenie 

overovateliek, konkrétne Mgr. Hiľovskej a Mgr. Bradovej, že zápisnica nezachytáva skutočnú podstatu 

a jej vecná verzia nie je úplne presná, je z môjho pohľadu nerelevantné. Zápisnica zo zasadnutia 

obecného zastupiteľstva sa vyhotovuje dodatočne na základe podkladov zo zasadnutia zastupiteľstva 

– poznámky zapisovateľky zo zasadnutia OZ a najmä zvukovej nahrávky z daného zasadnutia. Ako 

zapisovateľka zo zasadnutia OZ si v papierovej forme priamo na zastupiteľstve uvádzam poznámky, 

ktoré majú byť určite zaznamenané v zápisnici – t.j. v prípade požiadavky na citáciu do zápisnice 

a zaznamenanie hlasovania za / proti / zdržal sa. 

Po vyhotovení návrhu zápisnice, bol návrh zaslaný e-mailom overovateľkám Mgr. Bradovej a Mgr. 

Hiľovskej. Poslankyňa Mgr. Hiľovská zaslala svoje pripomienky k zápisnice dňa 03.12.2020 o 11.00 hod., 

v ktorých žiadala o zapracovanie nasledovných pripomienok:  

- K bodu programu č. 13 - celé znenie prečítaného návrhu 

- K bodu programu č. 18 – prepis zo zvukovej nahrávky zo zasadnutia vo veci podnetu na 

prokuratúru 

Poslankyňa Mgr. Bradová sa vo svojom e-maili zo dňa 3.12.2020 o 14.19 hod. vyjadrila, že 

k predloženému návrhu zápisnice nemá žiadne výhrady. 

Následne som sa dňa 29.12.2020 o 8.56 hod vyjadrila k požiadavkám poslankyne Mgr. Hiľovskej, že jej 

požiadavky na zapracovanie boli v návrhu zápisnice už vopred zapracované parafrázovaním (opisným 

spôsobom), keďže na zasadnutí OZ dňa 23.11.2020 neodznela požiadavka na citáciu do zápisnice.  

Poslankyňa Mgr. Hiľovská dňa 29.12.2020 o 15.00 následne vo svojom e-maili argumentovala , že jej 

pripomienky odzneli priamo na mikrofónu a sú na nahrávke zrozumiteľné a teda by mali byť 

zaznamenané v zápisnici. 

Poslankyni Mgr. Hiľovskej som dňa 30.12.2020 o 12.18 hod e-mailom odpovedala, že trvám na 

spracovanej verzii zápisnici, v ktorej už boli opisným spôsobom zaznamenané jej pripomienky, vrátane 

argumentu, že požiadavky, ktoré odzneli na zasadnutí OZ o citáciu, resp. zaznamenanie, v zápisnici 

uvedené sú. Poslankyňa a overovateľka Mgr. Hiľovská bola súčasne vyzvaná na doručenie písomného 

zdôvodnenia nepodpísania zápisnice v navrhovanom znení – poslankyňa tak učinila 31.12.2020 

o 10.24, zdôvodnenie je súčasťou zápisnice. 



Druhá overovateľka zápisnice Mgr. Bradová bola, v nadväznosti na svoje predchádzajúce súhlasné 

stanovisko bez výhrad zo dňa 3.12.2020 o 14.19 hod., e-mailom vyzvaná na udelenie súhlasu so 

zverejnením zápisnice pred fyzickým podpísaním zápisnice. Poslankyňa Mgr. Bradová, mne 

nepochopiteľným spôsobom v priamom rozpore so svojím predchádzajúcim písomným (e-mailovým) 

tvrdením, následne e-mailom zo dňa 31.12.2020 o 12.42 hod o odpovedala, že sa stotožňuje s názorom 

Mgr. Hiľovskej a nesúhlasí s podpísaním návrhu zápisnice. 

V nadväznosti na vyššie uvedené, a na základe môjho najlepšieho vedomia a svedomia, naďalej trvám 

na znení zverejneného návrhu zápisnice, ktoré boli zaslané poslankyniam Mgr. Hiľovskej a Mgr. 

Bradovej  na overenie a ktoré ony odmietli akceptovať.  

Všetky relevantné informácie a požiadavky, ktoré súviseli s prerokovaním v rámci daného bodu 

programu, boli v zápisnici buď citované alebo opisným spôsobom zapracované.  

 

V nadväznosti na vyššie uvedené uvádzam svoje zdôvodnenie: 

Pripomienky poslankyne Mgr. Hiľovskej neboli v danom prípade zapracované z uvedeného dôvodu: 

- Poslankyňa Mgr. Hiľovská na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 23.11.2020 v rámci bodu 

13. prečítala predpripravené znenie návrhu. Poslankyňa počas svojho vystúpenia neuviedla 

požiadavku na citáciu, resp. zaznamenanie jej prečítaného návrhu do zápisnice. Napriek 

tomuto faktu bolo zapisovateľkou do zápisnice iniciatívne zaznamenaný návrh opisným 

spôsobom a ktorý bol jasne formulovaný – požiadavka na stanovisko finančnej komisie.  

- Poslankyňa Ing. Petrášová na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 23.11.2020 v rámci bodu 

18. Interpelácie poslancov dotazovala hlavnú kontrolórku o jej stanovisko vo veci podnetu na 

prokuratúru. Poslankyňa Ing. Petrášová počas svojho príspevku neuviedla požiadavku na 

citáciu. Táto „interpelácia“ poslankyne však bola opisným spôsobom v zápisnice zaznamenaná. 

Ako však zo zvukovej nahrávky vyplýva, poslankyňa Ing. Petrášová žiadala o hlavnej kontrolórky obce, 

JUDR. Svetlany Pavlíkovej, PhD., o jej vyjadrenie k stanovisku prokuratúry. Hlavná kontrolórka obce, 

tak ako je zaznamenané na zvukovej nahrávke, sa k stanovisku podľa seba vyjadrila.  

V prípade, ak bolo zámerom Ing. Petrášovej, aby záväzne zaviazala hlavnú kontrolórku obce 

o poskytnutie stanoviska, mala tak urobiť predpísaným a zákonom stanoveným spôsobom.  

Vzhľadom k tomu, že podľa § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je obecné zastupiteľstvo 

zložené z poslancov a podľa § 12 ods. 7  zákona rokuje vždy v zbore, na to, aby si daná poslankyňa 

vyžiadala stanovisko, bolo potrebné aby tak učinilo zastupiteľstvo prijatím uznesenia, čo sa však na 

zastupiteľstve dňa 23.11.2020 neudialo. 

 

V nadväznosti na vyššie uvedené, ako zapisovateľka trvám na tom, že som zápisnicu spracovala 

správne, vecne, jasne a ktorá odzrkadľuje a popisuje sprievodné skutočnosti a reálny priebeh 

zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Poproč dňa 23.11.2020. 

 

 

          Jana Juríková, v.r. 


