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Zápisnica č. 1/2021 
z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poproč, 

konaného dňa 18.03.2021 v telocvični základnej školy v Poproči 
   

 

 

Prítomní:  

- Ing. Iveta Komorová Hiľovská, starostka obce 

- Poslanci OZ: PhDr. Zita Baníková,  Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Dominika Hiľovská,  

p. Martin Jasaň, Ing. Viliam Komora, Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Eva Petrášová,  

Ing. Ján Spišák – zástupca starostky, PhDr. Dominika Vincová 

- Ostatní prítomní podľa prezenčnej listiny 

  

Neprítomní:  

- JUDr. Svetlana Pavlíková, PhD. - ospravedlnená 

    

K bodu programu č. 1: Otvorenie 
Zvuková nahrávka čas 0:00:01 

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

- Starostka obce konštatovala, že v rokovacej sále sú prítomní deviati poslanci OZ (OZ je 

uznášania schopné). 

- Starostka obce informovala o zabezpečení obrazovo-zvukového prenosu zo zasadnutia OZ, o 

zverejnení materiálov na prerokovanie OZ na webovom sídle obce (link: 

https://www.poproc.sk/-oz-2021), o zhotovení zvukovej nahrávky zo zasadnutia, ktorá bude 

súčasťou zápisnice. 

 

 

K bodu programu č. 1a): Určenie zapisovateľa 
Zvuková nahrávka čas 0:02:06 

- Starostka obce určila za zapisovateľku p. Janu Juríkovú.  

 

 

K bodu programu č. 1b): Určenie overovateľov zápisnice 
Zvuková nahrávka čas 0:02:20 

- Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci  Ing. Spišák, Mgr. Hiľovská. 

 

 

K bodu programu č. 1c): Voľba návrhovej komisie 
Zvuková nahrávka čas 0:02:30 

- Starostka obce navrhla za členov návrhovej komisie poslankyne Ing. Petrášovú, PhDr. Baníkovú, 

PhDr. Vincovú, následne dala za predložený návrh hlasovať: 

 

Uznesenie č. 1/2021 zo dňa 18.03.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

Návrhovú komisiu v zložení poslancov: Ing. Eva Petrášová, PhDr. Zita Baníková, PhDr. Dominika 

Vincová. 

 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE ZA 9 PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, Mgr. Hiľovská, p. Jasaň,  

https://www.poproc.sk/-oz-2021
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Ing. Komora, Ing. Petráš, PhD., Ing. Petrášová,  

Ing. Spišák, PhDr. Vincová 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

 

K bodu programu č. 1d): Schválenie programu rokovania 
Zvuková nahrávka čas 0:02:55 

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

stanovenej lehote, následne predniesla návrh programu a dala o návrhu hlasovať:  

 

1. Otvorenie 

a) určenie zapisovateľa,    

b) určenie overovateľov zápisnice, 

c) voľba návrhovej komisie,                                                                 

d) schválenie programu rokovania.     

2. Kontrola plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí OZ. 

3. Rokovania komisií obecného zastupiteľstva – informácie a závery: 

a) Finančná komisia pri OZ, 

b) Komisia životného prostredia a projektového plánovania pri OZ, 

c) Komisia kultúry a športu pri OZ, 

d) Komisia školstva a sociálnych vecí pri OZ. 

4. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020. 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Poproč na I. polrok 2021. 

6. Informácia o stave rozpracovanosti Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Poproč. 

7. Informácia o stave nedoplatkov k 31.12.2020. 

8. Správa o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja  obce Poproč za rok 2020. 

9. Informácia o stave schvaľovania a prípravy žiadostí o dotácie. Informácie o implementovaní 

schválených projektov resp. investičných akcií financovaných z rozpočtu obce. 

10. Informácia o organizovaní skríningového testovania obyvateľov na COVID-19 v našej obci od 

1.1.2021. 

11. Informácia o stave elektronického sčítania obyvateľov (SODB 2021). 

12. Aktuálne informácie k začiatku činnosti spoločnosti Služby obce Poproč s.r.o. - sociálny podnik 

obce. 

13. Rôzne. 

14. Interpelácie poslancov. 

15. Podnety a návrhy od občanov. 

16. Závery z rokovania OZ. 

17. Záver.    

 

Uznesenie č. 2/2021 zo dňa 18.03.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

Program rokovania zasadnutia OZ dňa 18.03.2021 podľa navrhovaného programu 

zverejneného v zákonom stanovenej lehote na úradnej tabuli obce a na webovom sídle. 
 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 
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HLASOVANIE 

ZA 9 

PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, Mgr. Hiľovská, p. Jasaň,  

Ing. Komora, Ing. Petráš, PhD., Ing. Petrášová, Ing. Spišák, 

PhDr. Vincová 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

- Starostka obce vyzvala poslancov na zmenu, resp. doplnenie schváleného programu. 

- Poslankyňa Ing. Petrášová navrhla vypustiť body 4. a 5. z dôvodu neúčasti HKO a presun bodov 

na najbližšie zasadnutie. 

- Starostka obce dala o návrhu poslankyne Ing. Petrášovej hlasovať: 

 

Uznesenie č. 3/2021 zo dňa 18.03.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

Na návrh poslankyne Ing. Evy Petrášovej vypustenie bodov programu č. 4 a č. 5 z rokovania 

zasadnutia OZ dňa 18.03.2021.  
 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 7 

PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, Mgr. Hiľovská,  

Ing. Petráš, PhD., Ing. Petrášová, Ing. Spišák,  

PhDr. Vincová 

PROTI 2 p. Jasaň, Ing. Komora 

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

 

K bodu programu č. 2: Kontrola plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí OZ 
Zvuková nahrávka čas 0:08:50 

- Materiál bol poslancom vopred doručený, splnenie uznesení bolo vopred odkomunikované. 

- Podľa poslankyne Ing. Petrášovej sú niektoré uznesenia uložené HKO nesplnené, starostka 

reagovala doslovným prepisom správy HKO na zasadnutí OZ 24.2.2020. 

- Starostka navrhla zrušiť uznesenie č. A.13/19./2019 zo dňa 13.12.2019 z dôvodu prípravy novej 

projektovej dokumentácie pre DD. 

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

hlasovať:  

 

Uznesenie č. 4/2021 zo dňa 18.03.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč ruší: 

Uznesenie č. A.13/19./2019 zo dňa 13.12.2019, k bodu programu č. 14, ktorým Obecné 

zastupiteľstvo schválilo „Riešenie havarijného stavu podľa predloženého návrhu finančnej 

komisie a životného prostredia a projektového plánovania, a to konkrétne - variant a: asfaltová 

strešná krytina lepená na existujúcu eternitovú krytinu.  
 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 8 
PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, Mgr. Hiľovská, p. Jasaň,  

Ing. Komora, Ing. Petráš, PhD., Ing. Spišák, PhDr. Vincová 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 1 Ing. Petrášová 

Schválené. 
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Uznesenie č. 5/2021 zo dňa 18.03.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie: 

Kontrolu plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí OZ.  
 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 8 
PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, Mgr. Hiľovská, p. Jasaň,  

Ing. Komora, Ing. Petráš, PhD., Ing. Spišák, PhDr. Vincová 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 1 Ing. Petrášová 

Schválené. 

 

 

 

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

závery 
Zvuková nahrávka čas 0:15:02 

- Starostka obce požiadala predsedov komisií o podanie informácií z online zasadnutí komisií: 

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

- FK nezasadala, jedna e-mailová komunikácia vo veci atletickej dráhy v ZŠ 

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

Petráš, PhD.: 

- KŽPaPP nezasadala.  

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

- KKaŠ nezasadala 

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

- KŠaSV nezasadala. 

 

 

 

K bodu programu č. 4: Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020 
- Bod programu vypustený z rokovania OZ Uznesením č. 3/2021 

 

K bodu programu č. 5: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

Poproč na I. polrok 2021 
- Bod programu vypustený z rokovania OZ Uznesením č. 3/2021 

 

 

K bodu programu č. 6: Informácia o stave rozpracovanosti Zmien a doplnkov č. 2 

Územného plánu obce Poproč 
Zvuková nahrávka čas 0:16:50 

- Starostka prečítala doručené stanovisko Ing. arch. Debnára (odborne spôsobilej osoby na 

zabezpečenie legislatívneho procesu pri schvaľovaní zmien územného plánu) o stave 

prerokovania návrhu Z a D č. 2 ÚPNO Poproč s návrhom na predĺženie lehoty na podávanie 

pripomienok verejnosti. Starostka následne vysvetlila proces prerokovania a pripomienkovania 
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v súčasnej epidemickej situácii, verejné prerokovanie návrhu bude pravdepodobne online 

formou (v závislosti od aktuálnych opatrení). 

- Starostka obce predniesla návrh uznesenia, následne dala o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 6/2021 zo dňa 18.03.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

Predĺženie lehoty na podávanie písomných pripomienok verejnosti k návrhu Zmien a doplnkov 

č. 2 Územného plánu obce adresovaných na Obecný úrad Poproč do termínu: 07. 04. 2021 do 

12:00 hod. 

Vysvetlenie spracovateľky k Zmenám a doplnkom č. 2 Územného plánu spolu s návrhom budú 

zverejnené na webovom sídle obce.  

 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, Mgr. Hiľovská, p. Jasaň,  

Ing. Komora, Ing. Petráš, PhD., Ing. Petrášová, Ing. Spišák, 

PhDr. Vincová 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

 

K bodu programu č. 7: Informácia o stave nedoplatkov k 31.12.2020 
Zvuková nahrávka čas 0:25:18 

- Materiál bol poslancom doručený vopred. 

- Poslankyňa Ing. Petrášová požiadala informovať o stave konkurzu pri spol. Kovové konštrukcie 

(nedoplatok na dani z nehnuteľností), starostka reagovala, že ide o nevymožiteľné pohľadávky 

a bude potrebné sa s nimi vysporiadať. 
- Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia, následne dala starostka obce o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 7/2021 zo dňa 18.03.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie: 

Informáciu o stave nedoplatkov k 31.12.2020. 
 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, Mgr. Hiľovská, p. Jasaň,  

Ing. Komora, Ing. Petráš, PhD., Ing. Petrášová, Ing. Spišák, 

PhDr. Vincová 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

 

K bodu programu č. 8: Správa o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

obce Poproč za rok 2020 
Zvuková nahrávka čas 0:30:33 

- Starostka obce predniesla dôvodovú správu, ktorá je súčasťou predkladaného materiálu. 
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- K správe a k akčnému plánu sa pýtali poslanci Ing. Petráš (rekonštrukcia miestnych komunikácií, 

ČOV, obstaranie projektových dokumentácií*, *pozn. naviazanie na bod 9 - projekty), PhD., Ing. 

Petrášová (rekonštrukcia miestnych komunikácií), PhDr. Vincová (budova obecného úradu - 

zateplenie, rekonštrukcia budovy OcÚ a pošty), starostka na otázky odpovedala jednotlivo. 

- Poslankyňa Ing. Petrášová požiadala o vyčíslenie sumy za rekonštrukciu obecného úradu 

(odpoveď starostky: nákup tovarov / materiálu, práce boli urobené svojpomocne) a o vysvetlenie 

financovania pri rekonštrukcii budovy Domu smútku (uvedené financovanie z vlastných zdrojov 

a návratná finančná výpomoc). Starostka vysvetlila, že návratná finančná výpomoc (na 

dofinancovanie obcí) išla do vlastných zdrojov, ďalej uviedla, že odpoveď pošle ekonómka 

dodatočne vzhľadom na jej neprítomnosť na zasadnutí. 
- Návrhová komisia predniesla návrhy uznesení, starostka obce dala o návrhoch jednotlivo 

hlasovať:  

 

Uznesenie č. 8/2021 zo dňa 18.03.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie: 

Správu o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Poproč za rok 2020. 
 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, Mgr. Hiľovská, p. Jasaň,  

Ing. Komora, Ing. Petráš, PhD., Ing. Petrášová, Ing. Spišák, 

PhDr. Vincová 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

Uznesenie č. 9/2021 zo dňa 18.03.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

Aktualizáciu č. 5 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Poproč podľa 

predloženého návrhu. 
 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, Mgr. Hiľovská, p. Jasaň,  

Ing. Komora, Ing. Petráš, PhD., Ing. Petrášová, Ing. Spišák, 

PhDr. Vincová 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

 

K bodu programu č. 9: Informácia o stave schvaľovania a prípravy žiadostí o dotácie. 

Informácie o implementovaní schválených projektov resp. investičných akcií 

financovaných z rozpočtu obce 
Zvuková nahrávka čas 0:54:42 

- Materiál bol poslancom doručený vopred, informácie sú spracované v prehľadnej tabuľkovej 

forme a prehľad je súčasťou predkladaného materiálu. 
- V rámci diskusie vystúpili poslanci Ing. Petráš, PhD. (dotaz na cenu za prípravu, spracovanie 

žiadostí), Mgr. Hiľovská (miestne komunikácie), starostka obce (pripravované výzvy). 
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- Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia, následne dala starostka obce o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 10/2021 zo dňa 18.03.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie: 

Informáciu starostky obce o stave schvaľovania a prípravy žiadostí o dotácie a o implementácii 

projektov financovaných z rozpočtu obce. 
 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, Mgr. Hiľovská, p. Jasaň,  

Ing. Komora, Ing. Petráš, PhD., Ing. Petrášová, Ing. Spišák, 

PhDr. Vincová 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

 

K bodu programu č. 10: Informácia o organizovaní skríningového testovania 

obyvateľov na COVID-19 v našej obci od 1.1.2021 
Zvuková nahrávka čas 1:09:01 

- Materiál bol poslancom doručený vopred. 

- Vzhľadom na rozsah sú všetky informácie, vrátane diskusie, zaznamenané na zvukovej nahrávke 

od 01:09:01 do 01:47:08. 

- V rámci diskusie vystúpili s informáciami riaditeľka DD Mgr. Harčariková a riaditeľka ZŠsMŠ 

RNDr. Mihóková, ktoré následne odpovedali na doplňujúce otázky poslancov. 

- Starostka obce poďakovala zamestnancom obce, zdravotníkom, dobrovoľníkom, poslankyni 

Mgr. Hiľovskej, ktorá pomohla s koordinovaním na odberovom mieste, príslušníkom DHZ 

Poproč, členom krízového štábu obce, riaditeľke a zamestnancom DD, riaditeľke ZŠsMŠ 

a pedagogickým zamestnancom školy a všetkým ktorí akoukoľvek formou vypomohli.  
- Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia, následne dala starostka obce o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 11/2021 zo dňa 18.03.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie: 

Informáciu starostky obce o organizovaní skríningového testovania obyvateľov na COVID-19 

v obci Poproč od 1.1.2021. 
 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, Mgr. Hiľovská, p. Jasaň,  

Ing. Komora, Ing. Petráš, PhD., Ing. Petrášová, Ing. Spišák, 

PhDr. Vincová 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 
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K bodu programu č. 11: Informácia o stave elektronického sčítania obyvateľov (SODB 

2021) 
Zvuková nahrávka čas 01:47:38 

- Starostka informovala, že k 17.3.2021 sú občania v obci Poproč sčítaní na 72,12%. Zároveň 

vyzvala mladších občanov, aby pomohli s elektronickým sčítaním starším obyvateľom. 
- Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia, následne dala starostka obce o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 12/2021 zo dňa 18.03.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie: 

Informáciu starostky obce o stave elektronického sčítania obyvateľov v obci Poproč. 
 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, Mgr. Hiľovská, p. Jasaň,  

Ing. Komora, Ing. Petráš, PhD., Ing. Petrášová, Ing. Spišák, 

PhDr. Vincová 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

 

K bodu programu č. 12: Aktuálne informácie k začiatku činnosti spoločnosti Služby 

obce Poproč s.r.o. – sociálny podnik obce 
Zvuková nahrávka čas 01:49:30 

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

- V rámci diskusie vystúpila s otázkou poslankyňa Mgr. Hiľovská (prestup zamestnancov obce do 

sociálneho podniku), starostka odpovedala kladne. 
- Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia, následne dala starostka obce o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 13/2021 zo dňa 18.03.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie: 

Informáciu starostky obce o začiatku činnosti sociálneho podniku obce Poproč. 
 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, Mgr. Hiľovská, p. Jasaň,  

Ing. Komora, Ing. Petráš, PhD., Ing. Petrášová, Ing. Spišák, 

PhDr. Vincová 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

 

 

K bodu programu č. 13: Rôzne. 
Zvuková nahrávka čas 01:54:19 
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- V rámci bodu Rôzne informovala riaditeľka ZŠsMŠ RNDr. Mihóková o predpokladanom počte 

tried, detí a žiakov ZŠsMŠ v školskom roku 2021/2022, o zápise do 1. ročníka a zápise do 

materskej školy na školský rok 2021/2022N 

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

 

Uznesenie č. 14/2021 zo dňa 18.03.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie: 

Informácie riaditeľky Základnej školy s materskou školou v Poproči. 
 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, Mgr. Hiľovská, p. Jasaň,  

Ing. Komora, Ing. Petráš, PhD., Ing. Petrášová, Ing. Spišák, 

PhDr. Vincová 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

 
- V rámci bodu Rôzne vystúpila aj spracovateľka zmien územného plánu obce Ing. Mariana 

Šimková s doplňujúcimi informáciami k rozpracovanosti Územného plánu obce. 

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

 

Uznesenie č. 15/2021 zo dňa 18.03.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie: 

Informáciu Ing. arch. Mariany Šimkovej o stave rozpracovanosti Územného plánu obce.   
 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, Mgr. Hiľovská, p. Jasaň,  

Ing. Komora, Ing. Petráš, PhD., Ing. Petrášová, Ing. Spišák, 

PhDr. Vincová 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

 

K bodu programu č. 14: Interpelácie poslancov 
Zvuková nahrávka čas 2:05:03 

- Poslankyňa Mgr. Hiľovská dotazovala riaditeľku DD vo veci úhrad za sociálnu službu 

poskytovanú v zariadeniach zriadených obcou Poproč za rok 2020 – to čo dopláca klient. 

- Poslankyňa Ing. Petrášová dotazovala v nadväznosti na vyššie uvedené – čo dopláca štát. 

Riaditeľka DD odpovedala, že odpoveď dá ekonómka DD do najbližšieho zasadnutia OZ. 

- Poslankyňa PhDr. Baníková dotazovala výšku poplatkov za vývoz žumpy (na základe čoho 

boli náklady vyčíslené), navrhla vyňať skupinu ľudí na uliciach, ktoré nie sú odkanalizované. 

Starostka obce odpovedala, že bude pripravený návrh na úpravu cenníka. 

- Poslanec Ing. Petráš PhD. v nadväznosti na dotaz poslankyne PhDr. Baníkovej dotazoval 

evidenciu vývozov, starostka obce reagovala, že obec vedie evidenciu vývozov, ktoré sama 
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zrealizovala (mimo externých spoločností). Do diskusie sa zapojil aj poslanec Ing. Komora, 

ktorý súhlasil so zmenou výšky poplatkov za vývoz pre osoby, ktoré nemajú možnosť napojiť 

sa na kanalizáciu. 

- Poslanec Ing. Petráš, PhD. dotazoval stav súdneho konania Benko / obec vo veci cesty na 

Rúfus, starostka obce reagovala, že bude OZ informovať až po skončení súdneho sporu. 

Poslankyňa Ing. Petrášová reagovala prijatým uznesením č. A.1/3.e/2020 o zámene 

pozemkov, starostka obce odpovedala, že uvedené uznesenie preveria. 

 

 

K bodu programu č. 15: Podnety a návrhy od občanov. 
Zvuková nahrávka čas 02:20:46 

- Obyvatelia mohli klásť otázky cez sociálnu sieť, alebo dodatočne prostredníctvom e-mailovej 

pošty a následne obecný úrad zabezpečí / sprostredkuje odpovede od poslancov. 

 

 

K bodu programu č. 16: Závery z rokovania OZ 
- Podpísané uznesenia sú súčasťou zápisnice. 

 

 

K bodu programu č. 17: Záver 
Zvuková nahrávka čas 02:21:10 

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

konštruktívnu diskusiu a za účasť na plánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva, vrátane 

online prenosu. Popriala všetkým pokojné prežitie veľkonočných sviatkov. 

 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

Overovatelia zápisnice: Mgr. Dominika Hiľovská    ............................................ 

 

 

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


