Zápisnica
z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poproč,
konaného dňa 14.12.2020 vo veľkej sále Kultúrneho domu v Poproči
Prítomní:
Starostka obce:
Poslanci OZ:

Ing. Iveta Komorová Hiľovská
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mgr. Dominika Hiľovská
Martin Jasaň
Ing. Viliam Komora
Ing. Branislav Petráš, PhD.
Ing. Eva Petrášová
Ing. Ján Spišák
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 neplánovanom rokovaní OZ.
- Starostka obce konštatovala, že v rokovacej sále sú prítomní siedmi poslanci OZ,
poslankyne Mgr. Bradová a PhDr. Baníková a hlavná kontrolórka obce JUDr. Pavlíková,
PhD. vopred ospravedlnili neúčasť, 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 nariadením ÚVZ SR.
- Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu a na základe požiadaviek od
občanov obce je zasadnutie OZ vysielané on-line. Materiály k jednotlivým bodom
rokovania budú zverejnené na webovom sídle obce do 3 dní.

K bodu programu č. 1a): Určenie zapisovateľa
Zvuková nahrávka čas 0:02:15

- Starostka obce určila za zapisovateľku p. Janu Juríkovú.

K bodu programu č. 1b): Určenie overovateľov zápisnice
Zvuková nahrávka čas 0:02:23

- Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Ing. Komora a p. Jasaň.

K bodu programu č. 1c): Voľba návrhovej komisie
Zvuková nahrávka čas 0:02:34

- Starostka obce navrhla za členov návrhovej komisie Ing. Petrášovú, Ing. Petráša, PhD.
a PhDr. Vincovú, následne dala za predložený návrh hlasovať.
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Uznesenie OZ č. A.7/1.a./2020, zo dňa 14.12.2020, k bodu programu č. 1c), ktorým OZ
schvaľuje:
Návrhovú komisiu v zložení poslancov:
Ing. Eva Petrášová, Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika Vincová
Hlasovanie:
za

7

proti
zdržal sa

0
0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 7

Mgr. Dominika Hiľovská, Martin Jasaň,
Ing. Viliam Komora, Ing. Branislav Petráš, PhD.,
Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák,
PhDr. Dominika Vincová

Schválené.

K bodu programu č. 1d): Schválenie programu rokovania
Zvuková nahrávka čas 0:03:06

- 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. Návrh harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2021.
3. Návrh Dodatku č. 1 Štatútu obce.
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Poproč o financovaní materskej školy a
školských zariadení zriadených obcou.
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Poproč o určení výšky mesačného
príspevku v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou.
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Poproč o určení školského obvodu
základnej školy zriadenej obcou.
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Poproč o určení miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole zriadenej obcou.
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Poproč – Dodatok č. 1 k VZN č. 9/2019 o
nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce.
9. Návrh na úpravu cenníkov obce za poskytované služby na úsekoch miestneho kultúrneho
strediska, komunitného centra a obecného úradu.
10. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021.
11. Prenájom majetku obce.
12. Konsolidovaná výročná správa za rok 2019.
13. Návrh na 3. úpravu rozpočtu obce na rok 2020.
14. Rozpočet obce
a) Schválenie pôžičky pre sociálny podnik.
b) Návrh programovej štruktúry rozpočtu obce Poproč na roky 2021 – 2023.
c) Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Poproč na roky 2021 –
2023.
d) Návrh Rozpočtu obce na rok 2021 – záväzný.
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e) Návrh Rozpočtu obce na roky 2022 – 2023 – výhľadový.
15. Prehľad aktivít obce v roku 2020.
16. Rôzne.
17. Interpelácie poslancov.
18. Podnety a návrhy od občanov.
19. Závery z rokovania OZ.
20. Záver.
- Starostka obce dala o zverejnenom návrhu programu hlasovať:
Uznesenie OZ č. A.7/1.b./2020, zo dňa 14.12.2020, k bodu programu č. 1d), ktorým OZ
schvaľuje:
Program rokovania zasadnutia OZ dňa 14.12.2020 podľa navrhovaného
programu zverejneného na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce aspoň tri
dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
za

7

proti
zdržal sa

0
0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 7

Mgr. Dominika Hiľovská, Martin Jasaň,
Ing. Viliam Komora, Ing. Branislav Petráš, PhD.,
Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák,
PhDr. Dominika Vincová

Schválené.
- Starostka obce vyzvala poslancov na predloženie pozmeňujúceho návrhu.
- Poslankyňa Ing. Petrášová navrhla zaradiť do bodu 16. Rôzne doplniť bod programu
stanovisko HKO k podnetu na prokuratúru.
- Starostka obce vyzvala na predloženie spracovaných materiálov k predkladanému bodu,
obecnému úradu materiály neboli vopred doručené. Poslankyňa Ing. Petrášová reagovala,
že na poslednom zasadnutí požiadala HKO o vyjadrenie sa k podnetu na najbližšom
zasadnutí, je to zodpovednosť HKO, za nedoručenie stanoviska sa bude zodpovedať HKO.
- Starostka obce dala o návrhu na doplnenie programu hlasovať:
Uznesenie OZ č. A.7/1.c./2020, zo dňa 14.12.2020, k bodu programu č. 1d), ktorým OZ
schvaľuje:
na návrh poslankyne Ing. Evy Petrášovej zaradenie do bodu 16. Rôzne doplniť
stanovisko HKO k podnetu na prokuratúru.
Hlasovanie:
za

6

proti
zdržal sa

0
1

prítomní poslanci
na hlasovaní: 7

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora,
Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Eva Petrášová,
Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová
Martin Jasaň

Schválené.
- Starostka obce skonštatovala, že bolo schválené doplnenie v bode Rôzne.
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K bodu programu č. 2: Návrh harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva
na rok 2021
Zvuková nahrávka čas 0:08:11

- Starostka obce predniesla dôvodovú správu, ktorá je súčasťou predkladaného materiálu.
- Materiál bol poslancom vopred doručený, do diskusie na zasadnutí sa nikto nezapojil.
- Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia, starostka obce dala o návrhu hlasovať:
Uznesenie OZ č. A.7/2./2020, zo dňa 14.12.2020, k bodu programu č. 2, ktorým OZ
schvaľuje:
Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Poproč na rok 2021
podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie:
za

7

proti
zdržal sa

0
0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 7

Mgr. Dominika Hiľovská, Martin Jasaň,
Ing. Viliam Komora, Ing. Branislav Petráš, PhD.,
Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák,
PhDr. Dominika Vincová

Schválené.

K bodu programu č. 3: Návrh Dodatku č. 1 Štatútu obce
Zvuková nahrávka čas 0:10:32

- Starostka obce predniesla dôvodovú správu, ktorá je súčasťou predkladaného materiálu.
- Materiál bol poslancom vopred doručený, do diskusie na zasadnutí sa nikto nezapojil.
- Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia, starostka obce dala o návrhu hlasovať:
Uznesenie OZ č. A.7/3./2020, zo dňa 14.12.2020, k bodu programu č. 3, ktorým OZ
schvaľuje:
Dodatok č. 1 Štatútu obce podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie:
za

7

proti
zdržal sa

0
0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 7

Mgr. Dominika Hiľovská, Martin Jasaň,
Ing. Viliam Komora, Ing. Branislav Petráš, PhD.,
Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák,
PhDr. Dominika Vincová

Schválené.

K bodu programu č. 4: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Poproč o
financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených obcou
Zvuková nahrávka čas 00:12:33

- Dôvodová správa je súčasťou predkladaného materiálu.
- Návrh VZN bol zverejnený v zákonnom stanovenej lehote, návrh bol prerokovaný na
finančnej komisii a porade poslancov. Do diskusie na zasadnutí sa nikto nezapojil.
- Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia, starostka obce dala o návrhu hlasovať:
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Uznesenie OZ č. B.7/1./2020, zo dňa 14.12.2020, k bodu programu č. 4, ktorým sa OZ
uznáša na:
Všeobecne záväznom nariadení Obce Poproč o financovaní materskej školy a
školských zariadení zriadených obcou.
Hlasovanie:
za

7

proti
zdržal sa

0
0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 7

Mgr. Dominika Hiľovská, Martin Jasaň,
Ing. Viliam Komora, Ing. Branislav Petráš, PhD.,
Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák,
PhDr. Dominika Vincová

Schválené.

K bodu programu č. 5: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Poproč o
určení výšky mesačného príspevku v materskej škole a v školských zariadeniach
zriadených obcou
Zvuková nahrávka čas 00:13:50

- Dôvodová správa je súčasťou predkladaného materiálu.
- Návrh VZN bol zverejnený v zákonnom stanovenej lehote, návrh bol prerokovaný na
komisiách a porade poslancov. Do diskusie na zasadnutí sa nikto nezapojil.
- Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia, starostka obce dala o návrhu hlasovať:
Uznesenie OZ č. B.7/2./2020, zo dňa 14.12.2020, k bodu programu č. 5, ktorým sa OZ
uznáša na:
Všeobecne záväznom nariadení Obce Poproč o určení výšky mesačného príspevku
v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou.
Hlasovanie:
za

7

proti
zdržal sa

0
0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 7

Mgr. Dominika Hiľovská, Martin Jasaň,
Ing. Viliam Komora, Ing. Branislav Petráš, PhD.,
Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák,
PhDr. Dominika Vincová

Schválené.

K bodu programu č. 6: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Poproč o
určení školského obvodu základnej školy zriadenej obcou
Zvuková nahrávka čas 00:14:57

- Dôvodová správa je súčasťou predkladaného materiálu.
- Návrh VZN bol zverejnený v zákonnom stanovenej lehote, písomné pripomienky neboli
doručené, návrh bol prerokovaný na komisiách a porade poslancov. Do diskusie na
zasadnutí sa nikto nezapojil.
- Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia, starostka obce dala o návrhu hlasovať:
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Uznesenie OZ č. B.7/3./2020, zo dňa 14.12.2020, k bodu programu č. 6, ktorým sa OZ
uznáša na:
Všeobecne záväznom nariadení Obce Poproč o určení školského obvodu základnej
školy zriadenej obcou.
Hlasovanie:
za

7

proti
zdržal sa

0
0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 7

Mgr. Dominika Hiľovská, Martin Jasaň,
Ing. Viliam Komora, Ing. Branislav Petráš, PhD.,
Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák,
PhDr. Dominika Vincová

Schválené.

K bodu programu č. 7: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Poproč o
určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v
základnej škole zriadenej obcou
Zvuková nahrávka čas 00:16:00

- Dôvodová správa je súčasťou predkladaného materiálu.
- Návrh VZN bol zverejnený v zákonnom stanovenej lehote, písomné pripomienky neboli
doručené, návrh bol prerokovaný na komisiách a porade poslancov. Do diskusie na
zasadnutí sa nikto nezapojil.
- Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia, starostka obce dala o návrhu hlasovať:
Uznesenie OZ č. B.7/4./2020, zo dňa 14.12.2020, k bodu programu č. 7, ktorým sa OZ
uznáša na:
Všeobecne záväznom nariadení Obce Poproč o určení miesta a času zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole zriadenej obcou.
Hlasovanie:
za

7

proti
zdržal sa

0
0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 7

Mgr. Dominika Hiľovská, Martin Jasaň,
Ing. Viliam Komora, Ing. Branislav Petráš, PhD.,
Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák,
PhDr. Dominika Vincová

Schválené.

K bodu programu č. 8: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Poproč –
Dodatok č. 1 k VZN č. 9/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce
Zvuková nahrávka čas 00:17:08

- Starostka obce predniesla dôvodovú správu, ktorá je súčasťou predkladaného materiálu.
- Návrh VZN bol zverejnený v zákonnom stanovenej lehote, písomné pripomienky neboli
doručené, návrh prerokovaný na porade poslancov. Do diskusie na zasadnutí sa nikto
nezapojil.
- Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia, starostka obce dala o návrhu hlasovať:
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Uznesenie OZ č. B.7/5./2020, zo dňa 14.12.2020, k bodu programu č. 8, ktorým sa OZ
uznáša na:
Všeobecne záväznom nariadení Obce Poproč - Dodatok č. 1 Všeobecne záväzného
nariadenia číslo 9/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce.
Hlasovanie:
za

7

proti
zdržal sa

0
0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 7

Mgr. Dominika Hiľovská, Martin Jasaň,
Ing. Viliam Komora, Ing. Branislav Petráš, PhD.,
Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák,
PhDr. Dominika Vincová

Schválené.

K bodu programu č. 9: Návrh na úpravu cenníkov obce za poskytované služby na
úsekoch miestneho kultúrneho strediska, komunitného centra a obecného úradu
Zvuková nahrávka čas 00:18:51

- Starostka obce predniesla dôvodovú správu, ktorá je súčasťou predkladaného materiálu.
- Návrhy cenníkov boli prerokované vo finančnej komisii, komisii kultúry a športu, následne
na pracovnej porade poslancov, na zasadnutie OZ sú cenníky predkladané po zapracovaní
pripomienok od komisií.
- Do diskusie na zasadnutí sa nikto nezapojil.
- Návrhová komisia predniesla návrhy uznesení, starostka obce dala o návrhoch jednotlivo
hlasovať:
Uznesenie OZ č. A.7/4.a./2020, zo dňa 14.12.2020, k bodu programu č. 9, ktorým OZ
schvaľuje:
Cenník Obce Poproč za poskytované služby – úsek Miestne kultúrne stredisko,
podľa predloženého návrhu, s platnosťou od 01.01.2021.
Hlasovanie:
za

7

proti
zdržal sa

0
0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 7

Mgr. Dominika Hiľovská, Martin Jasaň,
Ing. Viliam Komora, Ing. Branislav Petráš, PhD.,
Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák,
PhDr. Dominika Vincová

Schválené.
Uznesenie OZ č. A.7/4.b./2020, zo dňa 14.12.2020, k bodu programu č. 9, ktorým OZ
schvaľuje:
Cenník Obce Poproč za poskytované služby – úsek Komunitné centrum, podľa
predloženého návrhu, s platnosťou od 01.01.2021.
Hlasovanie:
za

7

proti
zdržal sa

0
0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 7

Mgr. Dominika Hiľovská, Martin Jasaň,
Ing. Viliam Komora, Ing. Branislav Petráš, PhD.,
Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák,
PhDr. Dominika Vincová

Schválené.
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Uznesenie OZ č. A.7/4.c./2020, zo dňa 14.12.2020, k bodu programu č. 9, ktorým OZ
schvaľuje:
Cenník Obce Poproč za poskytované služby – úsek Obecný úrad, podľa
predloženého návrhu, s platnosťou od 01.01.2021.
Hlasovanie:
za

7

proti
zdržal sa

0
0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 7

Mgr. Dominika Hiľovská, Martin Jasaň,
Ing. Viliam Komora, Ing. Branislav Petráš, PhD.,
Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák,
PhDr. Dominika Vincová

Schválené.

K bodu programu č. 10: Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021
Zvuková nahrávka čas 00:21:48

- Starostka obce predniesla dôvodovú správu, ktorá je súčasťou predkladaného materiálu.
- Žiadosti o dotácie boli prerokované na Komisii kultúry a športu, Finančnej komisii a na
pracovnej porade poslancov. Starostka obce následne vyzvala predsedov komisií
o prednesenie stanoviska komisií, finančná komisia a komisia kultúry a športu odporúčajú
schváliť poskytnutie dotácií.
- Poslanec Ing. Petráš, PhD. navrhol, aby občianske združenie FORTUNA riešilo koncepciu
rozvoja práce s mládežou pod ich záštitou (napr. spevácka, tanečná skupina) na
pokračovanie ich práce aj ďalšou generáciou. Požiadal, aby zápisnica bola doručená aj
občianskemu združeniu FORTUNA.
- Návrhová komisia predniesla návrhy uznesení, starostka obce dala o návrhoch jednotlivo
hlasovať:
Uznesenie OZ č. A.7/5.a./2020, zo dňa 14.12.2020, k bodu programu č. 10, ktorým OZ
schvaľuje:
Poskytnutie dotácie vo výške 5 000,00 € z rozpočtu obce na rok 2021 pre občianske
združenie – Stolnotenisový športový klub, so sídlom Západná 69, 044 24 Poproč,
na základe písomnej žiadosti zo dňa 28.10.2020,
s podmienkou, že v prípade krátenia rozpočtu obce zo strany štátu, nebude dotácia
poskytnutá v plnej výške, ale len v takej výške ako to rozpočet obce umožní.
Hlasovanie:
za

7

proti
zdržal sa

0
0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 7

Mgr. Dominika Hiľovská, Martin Jasaň,
Ing. Viliam Komora, Ing. Branislav Petráš, PhD.,
Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák,
PhDr. Dominika Vincová

Schválené.
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Uznesenie OZ č. A.7/5.b./2020, zo dňa 14.12.2020, k bodu programu č. 10, ktorým OZ
schvaľuje:
Poskytnutie dotácie vo výške 1 500,00 € z rozpočtu obce na rok 2021 pre občianske
združenie – Klub slovenských turistov Poproč, so sídlom Poproč, 044 24 Poproč
na základe písomnej žiadosti zo dňa 30.10.2020,
s podmienkou, že v prípade krátenia rozpočtu obce zo strany štátu, nebude dotácia
poskytnutá v plnej výške, ale len v takej výške ako to rozpočet obce umožní.
Hlasovanie:
za

7

proti
zdržal sa

0
0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 7

Mgr. Dominika Hiľovská, Martin Jasaň,
Ing. Viliam Komora, Ing. Branislav Petráš, PhD.,
Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák,
PhDr. Dominika Vincová

Schválené.

Uznesenie OZ č. A.7/5.c./2020, zo dňa 14.12.2020, k bodu programu č. 10, ktorým OZ
schvaľuje:
Poskytnutie dotácie vo výške 20 000,00 € z rozpočtu obce na rok 2021 pre
občianske združenie - Obecný FK Slovan Poproč, so sídlom Brezová 20, 044 24
Poproč, na základe písomnej žiadosti zo dňa 29.10.2020,
s podmienkou, že v prípade krátenia rozpočtu obce zo strany štátu, nebude dotácia
poskytnutá v plnej výške, ale len v takej výške ako to rozpočet obce umožní.
Hlasovanie:
za

7

proti
zdržal sa

0
0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 7

Mgr. Dominika Hiľovská, Martin Jasaň,
Ing. Viliam Komora, Ing. Branislav Petráš, PhD.,
Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák,
PhDr. Dominika Vincová

Schválené.

Uznesenie OZ č. A.7/5.d./2020, zo dňa 14.12.2020, k bodu programu č. 10, ktorým OZ
schvaľuje:
Poskytnutie dotácie vo výške 1 900,00 € z rozpočtu obce na rok 2021 pre občianske
združenie – Základná organizácia JDS v Poproči, so sídlom Mieru 93, Poproč, na
základe písomnej žiadosti zo dňa 28.10.2020,
s podmienkou, že v prípade krátenia rozpočtu obce zo strany štátu, nebude dotácia
poskytnutá v plnej výške, ale len v takej výške ako to rozpočet obce umožní.
Hlasovanie:
za

7

proti
zdržal sa

0
0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 7

Mgr. Dominika Hiľovská, Martin Jasaň,
Ing. Viliam Komora, Ing. Branislav Petráš, PhD.,
Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák,
PhDr. Dominika Vincová

Schválené.
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Uznesenie OZ č. A.7/5.e./2020, zo dňa 14.12.2020, k bodu programu č. 10, ktorým OZ
schvaľuje:
Poskytnutie dotácie vo výške 1 800,00 € z rozpočtu obce na rok 2021 pre občianske
združenie – Dobrovoľný hasičský zbor Poproč, so sídlom Požiarna 2, Poproč, na
základe písomnej žiadosti zo dňa 30.10.2020,
s podmienkou, že v prípade krátenia rozpočtu obce zo strany štátu, nebude dotácia
poskytnutá v plnej výške, ale len v takej výške ako to rozpočet obce umožní.
Hlasovanie:
za

7

proti
zdržal sa

0
0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 7

Mgr. Dominika Hiľovská, Martin Jasaň,
Ing. Viliam Komora, Ing. Branislav Petráš, PhD.,
Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák,
PhDr. Dominika Vincová

Schválené.

Uznesenie OZ č. A.7/5.f./2020, zo dňa 14.12.2020, k bodu programu č. 10, ktorým OZ
schvaľuje:
Poskytnutie dotácie vo výške 4 500,00 € z rozpočtu obce na rok 2021 pre občianske
združenie – FORTUNA Poproč, so sídlom Potočná 2, 044 24 Poproč, na základe
písomnej žiadosti zo dňa 30.10.2020,
s podmienkou, že v prípade krátenia rozpočtu obce zo strany štátu, nebude dotácia
poskytnutá v plnej výške, ale len v takej výške ako to rozpočet obce umožní.
Hlasovanie:
za

7

proti
zdržal sa

0
0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 7

Mgr. Dominika Hiľovská, Martin Jasaň,
Ing. Viliam Komora, Ing. Branislav Petráš, PhD.,
Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák,
PhDr. Dominika Vincová

Schválené.

K bodu programu č. 11: Prenájom majetku obce
Zvuková nahrávka čas 00:31:25

- Starostka obce predniesla dôvodovú správu k schváleniu prenájmu majetku pre Evu
Harčarikovú, 044 24 Poproč, Východná 29, IČO: 53 307 933, ktorá je súčasťou
predkladaného materiálu.
- Zámer prenajať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol
zverejnený v zákonom stanovenej lehote najmenej 15 dní pred jeho schválením obecným
zastupiteľstvom. Výška nájomného je vypočítaná v zmysle Prílohy č. 1 Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom obce.
- Poslanec p. Jasaň dotazoval rozdiel vo výške nájomného pri obidvoch návrhoch (Eva
Harčariková, VIDENTAL), starostka obce odpovedala, že cena je stanovená v zmysle
Prílohy č. 1 Zásad o hospodárení a nakladaní s majetkom obce, rozdiel je vo zvýhodnenej
cene pre oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti.
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- Návrhová komisia predniesla návrhy uznesení, starostka obce dala o návrhoch jednotlivo
hlasovať:
Uznesenie OZ č. A.7/6.a./2020, zo dňa 14.12.2020, k bodu programu č. 11, ktorým OZ
schvaľuje:
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:
Obchodné meno: Eva Harčariková
Miesto podnikania: 044 24 Poproč, Východná 29
Hlasovanie:
za

7

proti
zdržal sa

0
0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 7

Mgr. Dominika Hiľovská, Martin Jasaň,
Ing. Viliam Komora, Ing. Branislav Petráš, PhD.,
Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák,
PhDr. Dominika Vincová

Schválené.

Uznesenie OZ č. A.7/6.b./2020, zo dňa 14.12.2020, k bodu programu č. 11, ktorým OZ
schvaľuje:
výšku ročného nájomného v sume 414,99 Eur pre:
Obchodné meno: Eva Harčariková
Miesto podnikania: 044 24 Poproč, Východná 29
Hlasovanie:
za

7

proti
zdržal sa

0
0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 7

Mgr. Dominika Hiľovská, Martin Jasaň,
Ing. Viliam Komora, Ing. Branislav Petráš, PhD.,
Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák,
PhDr. Dominika Vincová

Schválené.

Uznesenie OZ č. A.7/6.c./2020, zo dňa 14.12.2020, k bodu programu č. 11, ktorým OZ
ukladá starostke obce:
uzatvoriť nájomnú zmluvu na dobu určitú od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2030 pre:
Obchodné meno: Eva Harčariková
Miesto podnikania: 044 24 Poproč, Východná 29
Hlasovanie:
za

7

proti
zdržal sa

0
0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 7

Mgr. Dominika Hiľovská, Martin Jasaň,
Ing. Viliam Komora, Ing. Branislav Petráš, PhD.,
Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák,
PhDr. Dominika Vincová

Schválené.
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- Starostka obce predniesla dôvodovú správu k schváleniu prenájmu majetku pre spol.
VIDENTAL s.r.o., Letná 176/7, 044 24 Poproč, IČO: 53 275 802, ktorá je súčasťou
predkladaného materiálu.
- Zámer prenajať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol
zverejnený v zákonom stanovenej lehote najmenej 15 dní pred jeho schválením obecným
zastupiteľstvom. Výška nájomného je vypočítaná v zmysle Prílohy č. 1 Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom obce.
- Do diskusie sa nikto nezapojil.
- Návrhová komisia predniesla návrhy uznesení, starostka obce dala o návrhoch jednotlivo
hlasovať:
Uznesenie OZ č. A.7/7.a./2020, zo dňa 14.12.2020, k bodu programu č. 11, ktorým OZ
schvaľuje:
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, a to na dobu 10 rokov od podpísania nájomnej zmluvy:
Obchodné meno: VIDENTAL s.r.o.,
Miesto podnikania: Letná 176/7, 044 24 Poproč
Hlasovanie:
za

7

proti
zdržal sa

0
0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 7

Mgr. Dominika Hiľovská, Martin Jasaň,
Ing. Viliam Komora, Ing. Branislav Petráš, PhD.,
Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák,
PhDr. Dominika Vincová

Schválené.

Uznesenie OZ č. A.7/7.b./2020, zo dňa 14.12.2020, k bodu programu č. 11, ktorým OZ
schvaľuje:
výšku ročného nájomného v sume 343,70 Eur pre:
Obchodné meno: VIDENTAL s.r.o.,
Miesto podnikania: Letná 176/7, 044 24 Poproč
Hlasovanie:
za

7

proti
zdržal sa

0
0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 7

Mgr. Dominika Hiľovská, Martin Jasaň,
Ing. Viliam Komora, Ing. Branislav Petráš, PhD.,
Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák,
PhDr. Dominika Vincová

Schválené.
Uznesenie OZ č. A.7/7.c./2020, zo dňa 14.12.2020, k bodu programu č. 11, ktorým OZ
ukladá starostke obce:
uzatvoriť nájomnú zmluvu na dobu určitú 10 rokov s odkladacím účinkom
nadobudnutia účinnosti, a to nasledovne: Zmluva nadobudne účinnosť
nasledujúci deň po ukončení Zmluvy s nájomcom EUSTOMA s.r.o., pre:
Obchodné meno: VIDENTAL s.r.o.,
Miesto podnikania: Letná 176/7, 044 24 Poproč
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Hlasovanie:
za

7

proti
zdržal sa

0
0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 7

Mgr. Dominika Hiľovská, Martin Jasaň,
Ing. Viliam Komora, Ing. Branislav Petráš, PhD.,
Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák,
PhDr. Dominika Vincová

Schválené.

K bodu programu č. 12: Konsolidovaná výročná správa za rok 2019
Zvuková nahrávka čas 00:41:24

- Starostka obce predniesla dôvodovú správu k predkladanému materiálu.
- Materiál bol zaslaný poslancom vopred na oboznámenie. Správa bola prerokovaná na
finančnej komisii a na pracovnej porade poslancov. Do diskusie sa nikto nezapojil.
- Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia, starostka obce dala o návrhu hlasovať:
Uznesenie OZ č. A.7/8./2020, zo dňa 14.12.2020, k bodu programu č. 12, ktorým OZ
berie na vedomie:
Konsolidovanú výročnú správu obce Poproč za rok 2019.
Hlasovanie:
za

7

proti
zdržal sa

0
0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 7

Mgr. Dominika Hiľovská, Martin Jasaň,
Ing. Viliam Komora, Ing. Branislav Petráš, PhD.,
Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák,
PhDr. Dominika Vincová

Schválené.

K bodu programu č. 13: Návrh na 3. úpravu rozpočtu obce na rok 2020
Zvuková nahrávka čas 00:43:06

- Materiál bol zaslaný poslancom vopred, dôvodová správa je súčasťou predkladaného
materiálu. Na základe vykonaného monitoringu programového rozpočtu obce Poproč na
roky 2020 – 2022, na základe prijatých uznesení obecným zastupiteľstvom Obce Poproč a
na základe vzniknutých udalostí pristúpila obec k vypracovaniu návrhu 3. úpravy
programového rozpočtu obce na rok 2020. Tento návrh je spracovaný k dnešnému dňu.
- Poslankyňa Ing. Petrášová dotazovala či prišla dotácia na modernizáciu ZŠ, starostka obce
odpovedala záporne. Poslankyňa ďalej dotazovala zahrnutie kontokorentného úveru v 3.
úprave rozpočtu, starostka odpovedala, že kontokorentný úver doteraz zapojený nebol
- Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia, starostka obce dala o návrhu hlasovať:
Uznesenie OZ č. A.7/9./2020, zo dňa 14.12.2020, k bodu programu č. 13, ktorým OZ
schvaľuje:
3.úpravu programového rozpočtu obce na rok 2020 podľa predloženého návrhu:
Rekapitulácia rozpočtu obce Poproč na rok 2020 po 3. úprave rozpočtu obce a
vykonaných úpravách rozpočtu v kompetencii starostky obce č. 1/2020 až č. 11/2020:
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Bežné príjmy
z toho daňové príjmy
nedaňové príjmy
granty a transfery

100
200
300

Kapitálové príjmy
z toho kapitálové príjmy
granty a transfery

200
300

3. úprava / OZ
+ úpravy /
starostka obce

2. úprava / OZ
+ úpravy /
starostka obce

1. úprava / OZ
+ úpravy /
starostka obce

Pôvodne

2 210 050,00 €
1 124 998,00 €
222 860,00 €
862 192,00 €

2 204 688,00 €
1 124 998,00 €
222 860,00 €
856 830,00 €

2 166 240,00 €
1 124 998,00 €
222 860,00 €
818 382,00 €

2 164 047,00 €
1 124 998,00 €
222 860,00 €
816 189,00 €

€
€
€

92 271,00 €
- €
92 271,00 €

92 271,00 €
- €
92 271,00 €

95 992,00 €

246 537,01 €

76 574,01 €

17 100,00 €

41 029,00 €
54 963,00 €

101 574,01 €
144 963,00 €

76 574,01 €
- €

17 100,00 €
- €

2 306 042,00 €

2 543 496,01 €

2 335 085,01 €

2 181 147,00 €

2 227 764,32 €
2 227 764,32 €

2 152 637,68 €
2 152 637,68 €

2 114 327,00 €
2 114 327,00 €

-

Finančné operácie príjmové
z toho príjmy z transakcií
s finančnými A a P
400
prijaté úvery, pôžičky
500

PRÍJMY SPOLU:
Bežné výdavky

-

€
€
€

bežné výdavky

600

2 205 597,64 €
2 205 597,64 €

Kapitálové výdavky
kapitálové výdavky

700

45 724,36 €
45 724,36 €

261 011,69 €
261 011,69 €

132 727,33 €
132 727,33 €

Finančné operácie výdavkové
finančné výdavky
800

54 720,00 €
54 720,00 €

54 720,00 €
54 720,00 €

49 720,00 €
49 720,00 €

17 100,00 €
17 100,00 €
49 720,00 €
49 720,00 €

2 306 042,00 €

2 543 496,01 €

2 335 085,01 €

2 181 147,00 €

VÝDAVKY SPOLU:

Hlasovanie:
za

7

proti
zdržal sa

0
0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 7

Mgr. Dominika Hiľovská, Martin Jasaň,
Ing. Viliam Komora, Ing. Branislav Petráš, PhD.,
Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák,
PhDr. Dominika Vincová

Schválené.

K bodu programu č. 14: Rozpočet obce
Zvuková nahrávka čas 00:49:29
a) Schválenie pôžičky pre sociálny podnik
- Starostka obce predniesla dôvodovú správu, ktorá je súčasťou predkladaného materiálu.

Návrh bol komunikovaný na finančnej komisii a následne na pracovnej porade poslancov.
Starostka obce následne otvorila diskusiu, celá diskusia je zaznamenaná na zvukovej
nahrávke v čase 00:50:50 – 01:14:00
- Poslanca Ing. Petráša, PhD. zaujímalo, či sú určené predbežné projekty, ktoré bude
sociálny podnik riešiť, zoznam zamestnancov a ich pracovná náplň, či je spracovaný
podnikateľský plán. Starostka obce informovala o spracovaní podnikateľského plánu
a jeho odoslaní prostredníctvom centra na ministerstvo v priebehu tohto týždňa. Ďalej
uviedla, že je vytypovaný zoznam osôb, ktoré prejdú do obchodnej spoločnosti a na
ktorých bude možné dostávať kompenzačné príspevky. Uviedla, že na rozbeh spoločnosti
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je potrebná finančná podpora obce. Starostka plánuje zvolať samostatné stretnutie so
všetkými poslancami k sociálnemu podniku.
- Poslankyňa Ing. Petrášová uviedla, že finančná komisia nemá výhrady k poskytnutiu
pôžičky, ale konštatovali, že by mal byť na rok 2021 urobený plán pre interné potreby (čo
sa bude robiť, ako to odľahčí rozpočet, aké výkony). Starostka obce opäť informovala
o úprave podnikateľského plánu z dôvodu nových informácií, pomoc pre sociálny podnik
sa bude riešiť v dobe získania štatútu sociálneho podniku. Na doplňujúcu otázku, aké
činnosti bude robiť sociálny podnik, starostka odpovedala, že činnosti ktoré budú
generovať príjmy (krajčírska dielňa, upratovanie, čistenie áut, drevospracujúca dielňa,
vývoz septiku, opravy miestnych komunikácií Infrasetom), starostka plánuje urobiť
prieskum medzi občanmi o aké činnosti majú záujem. Starostka uviedla, že v prvom rade
bude obec zadávať zákazky sociálnemu podniku za účelom opravy vlastného majetku.
- Do diskusie sa zapojili poslanci Ing. Spišák (chýbajúci počet ľudí na VPP, vytypovaný
zoznam osôb pre sociálny podnik) a Ing. Komora (na finančné krytie budú dohliadať
poslanci, je dôležité aby podnik mal k dispozícii finančné krytie po nadobudnutí štatútu).
- Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia, starostka obce dala o návrhu hlasovať:
Uznesenie OZ č. A.7/10./2020, zo dňa 14.12.2020, k bodu programu č. 14, ktorým OZ
schvaľuje:
Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre obchodnú spoločnosť Služby obce
Poproč s.r.o.:
- výška 30 000 €,
- úrok: bezúročná,
- na dobu do 31.12.2021,
- účel: vykrytie nákladov na začiatku podnikania
- spôsob poskytnutia: jednorázovo po nadobudnutí účinnosti zmluvy.
Zmluva nadobudne účinnosť nasledujúci deň po doručení štatútu registrovaného
sociálneho podniku obchodnej spoločnosti Služby obce Poproč s.r.o..
Hlasovanie:
za

7

proti
zdržal sa

0
0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 7

Mgr. Dominika Hiľovská, Martin Jasaň,
Ing. Viliam Komora, Ing. Branislav Petráš, PhD.,
Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák,
PhDr. Dominika Vincová

Schválené.
b) Návrh programovej štruktúry rozpočtu obce Poproč na roky 2021 – 2023
- Návrh bol zverejnený na webstránke obce, neboli doručené pripomienky, predložený na

finančnej komisii a na pracovnej porade poslancov.
- Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia, starostka obce dala o návrhu hlasovať:

Uznesenie OZ č. A.7/11.a./2020, zo dňa 14.12.2020, k bodu programu č. 14, ktorým OZ
schvaľuje:
Programy, podprogramy a zámery obce na roky 2021, 2022, 2023 podľa
predloženého návrhu.
Hlasovanie:
za
prítomní poslanci

7

Mgr. Dominika Hiľovská, Martin Jasaň,
Ing. Viliam Komora, Ing. Branislav Petráš, PhD.,
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na hlasovaní:

7

Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák,
PhDr. Dominika Vincová
proti
zdržal sa

0
0

Schválené.

c) Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Poproč na roky 2021 – 2023
- Stanovisko HKO bolo doručené poslancom, starostka obce predniesla z doručeného

materiálu súhlasné stanovisko.
- Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia, starostka obce dala o návrhu hlasovať:

Uznesenie OZ č. A.7/11.b./2020, zo dňa 14.12.2020, k bodu programu č. 14, ktorým OZ
berie na vedomie:
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Programového rozpočtu obce
Poproč na rok 2021 s výhľadom na r. 2022 - 2023.
Hlasovanie:
za

7

proti
zdržal sa

0
0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 7

Mgr. Dominika Hiľovská, Martin Jasaň,
Ing. Viliam Komora, Ing. Branislav Petráš, PhD.,
Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák,
PhDr. Dominika Vincová

Schválené.

d) Návrh Rozpočtu obce na rok 2021 – záväzný
- Starostka obce predniesla dôvodovú správu, ktorá je súčasťou predkladaného materiálu.

Následne uviedla, že ide o objemové smerovanie, ktoré sa mení v závislosti od vonkajších
vplyvov (napr. prognóza výnosov) a rozpočet výdavkov vychádza predovšetkým z
potreby zabezpečovania kompetencií obce.
- Starostka uviedla, že na pracovnej porade sa komunikovali témy, ktoré majú dopad na
rozpočet (využitie finančných prostriedkov na projektové dokumentácie z úveru).
Následne odovzdala slovo riaditeľke ZŠsMŠ.
- Riaditeľka ZŠsMŠ RNDr. Mihóková uviedla, že originálne kompetencie obce (materská
škola, školský klub detí, školská jedáleň, centrum voľného času) sú financované
z rozpočtu obce (financovanie je na dieťa / žiaka na každý kalendárny rok vychádzajúci
z objemu podielových daní). Dôležitým je okrem zabezpečenia miezd a prevádzky školy
aj rozvoj prostredníctvom výziev na získanie finančných príspevkov. Informovala
o výzvach, do ktorých sa chcú zapojiť – ekoučebňa v areáli materskej školy (potrebné
spracovať projektovú dokumentáciu), bežecká dráha v areáli základnej školy.
- Starostka obce uviedla, že z dôvodu opatrení ÚVZ nie je možné umožniť športovať
v interiéroch. Na komisii životného prostredia boli komunikované aj ďalšie alternatívy na
vytvorenie priestoru na športovanie (stavebné úpravy garáže na ihrisku). Výzvy boli
komunikované aj na pracovnej porade poslancov. V prípade súhlasu OZ je možné využiť
kontokorentný úver na spracovanie projektových dokumentácií pre potreby ZŠ na
zapojenie sa do výziev. Prítomní poslanci súhlasili s rozšírením kontokorentného úveru
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na spracovanie PD pre potreby školy. Poslanec Jasaň požiadal poslancov aj o rozšírenie
na spracovanie PD kanalizácie ul. Západná a časti ul. Družstevnej.
- Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia, starostka obce dala o návrhu hlasovať:
Uznesenie OZ č. A.7/11.c./2020, zo dňa 14.12.2020, k bodu programu č. 14, ktorým OZ
schvaľuje:
využitie kontokorentného úveru schváleného dňa 14.07.2020 pre účely
projektových dokumentácií: rekonštrukcia miestnych komunikácií, vodozádržné
opatrenia, rekonštrukcia domova dôchodcov, kanalizácia ul. Západná, bežecká
dráha v areáli základnej školy, ekoučebňa v areáli materskej školy a rekonštrukcia
prevádzok sociálneho podniku.
Hlasovanie:
za

7

proti
zdržal sa

0
0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 7

Mgr. Dominika Hiľovská, Martin Jasaň,
Ing. Viliam Komora, Ing. Branislav Petráš, PhD.,
Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák,
PhDr. Dominika Vincová

Schválené.
- Poslanec Ing. Komora neprítomný od 18.13 - 18.14 hod
- Poslankyňa Ing. Petrášová uviedla, že rozpis jednotlivých položiek rozpočtu nekorešponduje

s tým, že niektorí ľudia, ktorí pracovali na zmluvy / dohody a prejdú do sociálneho podniku,
čo smeruje k zmene rozpočtu. Starostka odpovedala, že rozpis je informatívny, obec musí
v prvom rade vykryť náklady na zabezpečenie výkonu kompetencií, ktoré jej zákon ukladá.
- Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia, starostka obce dala o návrhu hlasovať:
Uznesenie OZ č. A.7/11.d./2020, zo dňa 14.12.2020, k bodu programu č. 14, ktorým OZ
schvaľuje:
Rozpočet obce na rok 2021 – záväzný podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie:
za

6

proti
zdržal sa

0
1

prítomní poslanci
na hlasovaní: 7

Mgr. Dominika Hiľovská, Martin Jasaň,
Ing. Viliam Komora, Ing. Branislav Petráš, PhD.,
Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová
Ing. Eva Petrášová

Schválené.
e) Návrh Rozpočtu obce na roky 2022 – 2023 – výhľadový
- Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia, starostka obce dala o návrhu hlasovať:

Uznesenie OZ č. A.7/11.e./2020, zo dňa 14.12.2020, k bodu programu č. 14, ktorým OZ
berie na vedomie:
Rozpočet obce na roky 2022 – 2023 – výhľadový podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie:
za

7

proti
zdržal sa

0
0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 7

Mgr. Dominika Hiľovská, Martin Jasaň,
Ing. Viliam Komora, Ing. Branislav Petráš, PhD.,
Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák,
PhDr. Dominika Vincová

Schválené.
17

K bodu programu č. 15: Prehľad aktivít obce v roku 2020
Zvuková nahrávka čas 02:14:03

- Starostka obce uviedla, že sa nachádzajú v polovici volebného obdobia a že sa patrí ukázať
občanov, čo sa urobilo.
- Prítomní poslanci a verejnosť boli informovaní o prehľade aktivít obce v roku 2020 vo
forme prezentácie: šitie rúšok, aplikácia Infoúrad, rekonštrukcia obecného úradu, požiarna
zbrojnica bleskozvod a drenáž zamoknutej steny obecného úradu, rekonštrukcia priestorov
espressa, sanácia schodov na tribúne ihriska, zateplenie stropu „kolkáreň“, sanácia
zatekajúcich striech, celoplošné testovanie, výmena kondenzačných plynových kotlov na
obecnom úrade a obecných službách, výsadba stromčekov na cintoríne, revitalizácia parku
pod kostolom, prebiehajúca čiastočná rekonštrukcia interiéru v budove obecných služieb,
prebiehajúca čiastočná rekonštrukcia zdravotného strediska, nové ozvučenie domu smútku,
osobné motorové vozidlo – dar, zapojenie do projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice
od topánok“, generálka hasičského auta, založenie obecnej obchodnej spoločnosti –
sociálny podnik, prehľad implementácie projektov a pripravovaných a podaných
žiadostiach o dotácie. Starostka informovala aj o zmenách informačných systémov na
obecnom úrade za účelom zefektívnenia, hospodárenia, zautomatizovania činností.
- Poslanec Jasaň neprítomný 18.20 – 18.23 hod.
- Poslankyňa PhDr. Vincová neprítomná 18.24 – 18.25 hod.
- Poslanec Ing. Spišák v nadväznosti na dosiahnuté výsledky dal návrh na odmenu pre
starostku obce:
Obecné zastupiteľstvo určuje
s účinnosťou od 01.01.2021 v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Zb. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí/primátorov miest navýšenie základného
platu starostky o 10%.
Hlasovanie:
prítomní poslanci
na hlasovaní: 7

za
proti
zdržal sa

3
0
4

Martin Jasaň, Ing. Viliam Komora, Ing. Ján Spišák
Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Branislav Petráš, PhD.,
Ing. Eva Petrášová, PhDr. Dominika Vincová

Návrh uznesenia nebol schválený.
- Poslanec Ing. Spišák v nadväznosti na hlasovanie vyzval poslancov, ktorí sa zdržali,
o odôvodnenie svojho hlasovania, poslanec Ing. Komora sa priklonil k výzve poslanca Ing.
Spišáka.
- Poslanec Ing. Petráš, PhD. uviedol, nech to občania počujú, že aj keď sa zasadnutie nahráva
hoci neschválili nahrávanie, plat starostu sa navyšuje každým rokom podľa priemernej
mzdy v národnom hospodárstve a teraz by sa zvýšilo o 10%, činilo by to sumu predpokladá
okolo 240 EUR mesačne, nie je to jednorázová odmena, je to odmena do konca volebného
obdobia. Vyjadril sa, že keby išlo o jednorázovú odmenu, on by súhlasil. Poslanec ďalej
argumentoval krízou, covidovou situáciou, projektmi, zvýšením platov v rozpočte, treba
rátať s nižším podielovými daňami aj z dôvodu znižovania počtu obyvateľov obce.
Starostka obce uviedla v reakcii, že pri porovnávaní platov treba byť objektívny
a porovnávať aj výsledky, ktoré obec dosiahla.
- Prítomní poslanci sa okrem bodu rokovania dotkli aj iných tém – monografia, obchodná
verejná súťaž (podnet na prokuratúru). Celá rozsiahla diskusia v rámci bodu rokovania 15.
je zaznamenaná na zvukovej nahrávke v čase 02:14:03 – 03:14:26).
- V rámci bodu 15. sa prítomní venovali aj doplnenej časti bodu programu 16. rôzne - návrh
poslankyne Ing. Petrášovej – stanovisko HKO k podnetu na prokuratúru.
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- Poslankyňa Ing. Petrášová mimo témy tohto bodu rokovania požiadala uviesť do zápisnice:
„žiadam, aby sa právnička k tomu vyjadrila, pretože ja keď som si žiadala jej stanovisko
a pani právnička keď mala tri dni pred zastupiteľstvom nám to poslať, aby tri dni pred
ďalším zastupiteľstvom dala k tomuto stanovisko“. Poslankyňa upresnila, že ide o pani
kontrolórku a jej stanoviska vo veci podnetu na prokuratúru ohľadne vyhlásenia verejnej
obchodnej súťaže. Žiada, aby sa kontrolórka vyjadrila a tri dni pred zastupiteľstvom im
vyjadrenie zaslala. V následnej diskusii sa poslanec Ing. Komora vyjadril, že celá súťaž
bola vopred dohodnutá.
- Poslankyňa Ing. Petrášová sa k výzve na odôvodnenie svojho hlasovania vyjadrila, že chcú,
aby boli rešpektované ich kompetencie. Starostka vyzvala poslankyňu, aby konkretizovala,
ktoré kompetencie. Poslankyňa uviedla ako príklad rokovací poriadok. Starostka
reagovala, že k návrhu rokovacieho poriadku bude, vzhľadom na množstvo pripomienok,
zvlášť pracovná porada a následné zasadnutie obecného zastupiteľstva.
- Poslankyňa Mgr. Hiľovská sa k výzve na odôvodnenie svojho hlasovania nevyjadrila,
vyjadrila sa len k iným témam, ktoré odzneli v rámci preberaného bodu.
- Poslankyňa PhDr. Vincová nevidí dôvod na odôvodnenie svojho hlasovania. Má výhrady
k podanému podnetu na prokuratúru.
- Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia, starostka obce dala o návrhu hlasovať:
Uznesenie OZ č. A.7/12./2020, zo dňa 14.12.2020, k bodu programu č. 15, ktorým OZ
berie na vedomie:
prehľad aktivít obce za rok 2020.
Hlasovanie:
za

7

proti
zdržal sa

0
0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 7

Mgr. Dominika Hiľovská, Martin Jasaň,
Ing. Viliam Komora, Ing. Branislav Petráš, PhD.,
Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák,
PhDr. Dominika Vincová

Schválené.

K bodu programu č. 16: Rôzne.
Zvuková nahrávka čas 03:14:27

Projekt „Trhovisko“
- Starostka obce opätovne otvorila tému podania žiadosti o dotáciu na projekt „Trhovisko“.
- Prítomným a poslancom bol premietnutý graf „Rozvoj občianskej vybavenosti
a sociálnych služieb“ z Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce
Poproč na roky 2016-2020, ktorý bol realizovaný formou dotazníkového prieskumu
a v ktorom 12% občanov požadovalo vybudovanie tržnice a cintorína, 5% dotazovaných
požadovalo výstavbu verejných toaliet. Starostka informovala o zrealizovanom verejnom
obstarávaní s vysúťaženou cenou. Je prítomná aj projektantka na zodpovedanie prípadných
otázok. Následne otvorila diskusiu.
- Poslanec Ing. Spišák neprítomný v čase 19:22 – 19:24 hod.
- Poslanec Jasaň uviedol, že sa prieskumu zúčastnil a vyjadril svoj názor, že pokiaľ sa
podanie žiadosti neschváli, pôjdu proti vôli občanov obce.
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- Poslankyňa Mgr. Hiľovská uviedla, že na poslednom zastupiteľstve navrhla, aby k projektu
dala stanovisko finančná komisia a aby sa podanie žiadosti odsunulo na ďalšiu výzvu.
Poslankyňa Ing. Petrášová uviedla, že to nebolo bodom programu rokovania finančnej
komisie, len o tom diskutovali. Finančná komisia neprijala k tomu žiadne stanovisko.
- Poslankyňa Mgr. Hiľovská ďalej uviedla, že na neplánovanom zasadnutí OZ dňa 13.5.2019
bol poslancom predstavený návrh novej koncepcie trhoviska (navrhovaná koncepcia
súhlasí s podmienkami výzvy, termín na podávanie žiadostí je október 2019, realizácia v
roku 2020, financovanie prostredníctvom MAS Rudohorie, o.z. do výšky 41.000,00 €,
obec bude znášať len náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie – viď zápisnica
OZ zo dňa 13.5.2019), pričom všetci vtedy prítomní poslanci túto koncepciu schválili
(Uznesenie OZ č. A.4/12./2019 zo dňa 15.5.2019). Poslankyňa Mgr. Hiľovská nevie, čo sa
odvtedy zmenilo, keďže ide o verejné prostriedky chcela poznať stanovisko finančnej
komisie, aby sa mohla rozhodnúť. Poslanec Ing. Spišák reagoval, že sa zmenili podmienky
na prevádzkovanie trhoviska.
- Poslankyňa Ing. Petrášová neprítomná v čase 19.22 – 19.24 hod.
- Prítomní poslanci súhlasili s vystúpením projektantky trhoviska Ing. arch. Mariany
Šimkovej. Ing. Šimková uviedla, že projekt z roku 2019 musel byť po konzultácii
s hygienou (regionálnym úradom verejného zdravotníctva) prepracovaný z dôvodu ich
požiadaviek. Ďalej uviedla, že naprojektovaná cena projektu je reálna, vysúťažená cena
bude určite nižšia.
- Poslanec Ing. Petráš sa opýtal, ktorý uchádzač vyhral súťaž, starostka uviedla, že
spoločnosť T plus F s.r.o. Poslanec si preštudoval zmluvu, ale v zmluve nie je uvedené, že
práce bude robiť náš sociálny podnik. Následne zo zmluvy prečítal bod aplikácia
sociálneho aspektu a vyjadril svoj názor, akí ľudia budú práce robiť (neovládajúci remeslo,
nekvalifikovaní). Starostka obce reagovala, že takýchto znevýhodnených občanov bude
zamestnávať sociálny podnik, aby nadobudli pracovné návyky. Poslancovi odporučila, aby
si v zmluve prečítal aj ustanovenie o subdodávateľovi. Následná rozsiahla diskusia
a reakcie sú zaznamenané na zvukovej nahrávke (cca 03:30:00 – 03:58:00).
- Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia, starostka obce dala o návrhu hlasovať:
Uznesenie OZ č. A.7/13./2020, zo dňa 14.12.2020, k bodu programu č. 16, ktorým OZ
schvaľuje:
Podanie žiadosti o dotáciu z výzvy MAS Rudohorie:
Názov projektu: Trhovisko v obci Poproč
Výška oprávnených výdavkov projektu: 41 686,36 EUR
Spolufinancovanie zo strany obce: 58 020,61 EUR
S tým, že po schválení dotácie obecné zastupiteľstvo rozhodne o financovaní
realizácie projektu na základe aktuálnej finančnej situácie obce.
Hlasovanie:
prítomní poslanci
na hlasovaní: 7

za

4

proti
zdržal sa

0
3

Martin Jasaň, Ing. Viliam Komora,
Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák,
Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Eva Petrášová,
PhDr. Dominika Vincová

Schválené.
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K bodu programu č. 17: Interpelácie poslancov
Zvuková nahrávka čas 03:58:13

-

Poslankyňa PhDr. Vincová dotazovala v nadväznosti na prebiehajúcu rekonštrukciu
v zdravotnom stredisku, či sa uvažuje s rekonštrukciou priestorov kde je kozmetička.
Starostka uviedla, že priestor sa bude opravovať.

K bodu programu č. 18: Podnety a návrhy od občanov.
Zvuková nahrávka čas 04:00:25

-

Obyvateľka obce p. Hiľovská sprostredkovala výzvu od obyvateľky ul. Slnečnej
o odchyte túlavých psov. Starostka obce uviedla, že je potrebné doručiť podnet na
obecný úrad, ide o priestupok na úseku chovu psov, postup je stanovený podľa VZN.
Poslanec Ing. Spišák vyzval predsedov komisií o doplnenie chýbajúcich členov komisií
(zmeny vo finančnej komisii, komisii kultúry a športu).

K bodu programu č. 19: Závery z rokovania OZ
-

Podpísané uznesenia sú súčasťou zápisnice.

K bodu programu č. 20: Záver
Zvuková nahrávka čas 04:04:45

-

V závere sa starostka obce, Ing. Iveta Komorová Hiľovská, poďakovala všetkým
prítomným za účasť na tomto neplánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Popriala všetkým pokojné prežitie vianočných sviatkov. Zároveň informovala
o pripravovanom prekvapení pre občanov obce.

Starostka obce:

Ing. Iveta Komorová Hiľovská

............................................

Prednostka Obecného úradu: Ing. Svetlana Gajdová

............................................

Zapisovateľka:

p. Jana Juríková

............................................

Overovatelia zápisnice:

p. Martin Jasaň

............................................

Ing. Viliam Komora

............................................
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