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Zápisnica č. 2/2021 
z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Poproč, 

konaného dňa 31.05.2021 v telocvični základnej školy v Poproči 
   

 

 

Prítomní:  

- Ing. Iveta Komorová Hiľovská, starostka obce 

- JUDr. Svetlana Pavlíková, PhD., hlavná kontrolórka obce (HKO) 

- Poslanci OZ: PhDr. Zita Baníková,  Mgr. Zuzana Bradová,  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: - poslankyňa Mgr. Dominika Hiľovská - 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 ôsmi poslanci OZ (OZ je uznášania 

schopné), poslankyňa Mgr. Hiľovská vopred ospravedlnila svoju neúčasť. 

- 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. Zasadnutiu OZ predchádzali 4 pracovné porady poslancov a zasadnutia 

odborných komisií. Zasadnutie OZ sa koná za dodržania aktuálne platných opatrení podľa 

Vyhlášky ÚVZ SR. 

 

 

K bodu programu č. 1a): Určenie zapisovateľa 
Zvuková nahrávka čas 0:02:13 

- Starostka obce určila za zapisovateľku p. Janu Juríkovú.  

 

 

K bodu programu č. 1b): Určenie overovateľov zápisnice 
Zvuková nahrávka čas 0:02:24 

- Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci  Ing. Petráš, PhD., Mgr. Bradová. 

 

 

K bodu programu č. 1c): Voľba návrhovej komisie 
Zvuková nahrávka čas 0:02:37 

- Starostka obce navrhla za členov návrhovej komisie poslankyne Ing. Spišáka, Ing. Komoru a p. 

Jasaňa, následne dala za predložený návrh hlasovať: 

 

Uznesenie č. 16/2021 zo dňa 31.05.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

Návrhovú komisiu v zložení poslancov: Ing. Spišák, Ing. Komora, p. Jasaň. 

 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 8 

https://www.poproc.sk/-oz-2021
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HLASOVANIE 

ZA 8 
PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, p. Jasaň, 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 0:03:09 

- Starostka obce konštatovala, že návrh programu 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 hlavného kontrolóra obce za rok 2020. 

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

6. Záverečný účet obce za rok 2020: 

a) Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky Obce Poproč k 31.12.2020, 

b) Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Záverečného účtu Obce Poproč za rok 

2020, 

c) Návrh Záverečného účtu obce za rok 2020. 

7. Informácia o investičných akciách v obci a projektoch: 

a) Analýza technického stavu majetku obce – stavby, 

b) Informácia o stave príprav a rozpracovanosti investičných akcií a projektov, 

c) Návrh na financovanie investičných akcií. 

8. Nakladanie s majetkom obce. 

9. Informácie o začiatku činnosti sociálneho podniku Služby obce Poproč s.r.o., r.s.p. 

10. Rôzne. 

11. Interpelácie poslancov. 

12. Podnety a návrhy od občanov. 

13. Závery z rokovania OZ. 

14. Záver.    
 

 

Uznesenie č. 17/2021 zo dňa 31.05.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

Program rokovania zasadnutia OZ dňa 31.05.2021 podľa navrhovaného programu 

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

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 8 
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HLASOVANIE 

ZA 8 
PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, p. Jasaň, Ing. Komora,  

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

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

- Starostka obce sa opýtala poslancov na návrh na zmenu schváleného programu. 

- Poslankyne PhDr. Baníková a Ing. Petrášová sa dotazovali HKO k doručeniu niektorých 

materiálov v nedeľu večer, resp. materiály neboli doručené 3 dni vopred. Starostka obce a HKO 

reagovali, že tieto materiály sú sumárom predchádzajúcich pracovných porád poslancov, 

materiály boli poslancom vopred poskytované, premietané. HKO uviedla, že je v kompetencii 

OZ preložiť zasadnutie na iný termín. Následne sa v pokračovalo v zasadnutí OZ. 

 

 

 

K bodu programu č. 2: Kontrola plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí OZ 
Zvuková nahrávka čas 0:10:54 

- Materiál bol poslancom vopred doručený, do diskusie sa nikto nezapojil (doručenie materiálov 

28.5. o 11:57 hod) 

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

 

Uznesenie č. 18/2021 zo dňa 31.05.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie: 

Kontrolu plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí OZ.  
 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 
PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, p. Jasaň, Ing. Komora,  

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

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

 

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

závery 
Zvuková nahrávka čas 0:14:05 

- Starostka obce požiadala predsedov komisií o podanie informácií zo zasadnutí komisií: 

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

- FK zasadala 26.5.2021, prerokovali záverečný účet za r. 2020, rekonštrukciu miestnych 

komunikácií, zmena kontokorentného úveru (nahradiť účelovým úverom), určenie priorít 

opráv a údržby obecných budov (odporúčanie FK ohľadne priorít investičných akcií - viď 

bod 7.), riešením situácie v Domove dôchodcov (dofinancovanie, nákup informačného 

systému). 

- Starostka obce upozornila na skutočnosť, že zápisnica zo zasadnutia FK nebola doručená 

na obecný úrad do termínu zasadnutia OZ, následne požiadala o doručenie zápisnice na 

obecný úrad. 

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

Petráš, PhD.: 
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- KŽPaPP nezasadala, pravdepodobne bude zasadať v mesiaci jún. 

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 zasadala 25.05.2021, prerokovali spracovanie nového Komunitného plánu 

sociálnych služieb, začiatok činnosti sociálneho podniku, informácie o spracovaní 

projektovej dokumentácie na rekonštrukciu a rozšírenie domova dôchodcov, dopady 

koronakrízy na domov dôchodcov, voľby do Rady školy, potrebu dofinancovania ZŠsMŠ 

(údržba a dofinancovanie odchodného pre zamestnancov). 

 

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

 

Uznesenie č. 19/2021 zo dňa 31.05.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie: 

Informácie a závery z rokovaní komisií obecného zastupiteľstva.  
 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 
PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, p. Jasaň, Ing. Komora,  

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

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

 

K bodu programu č. 4: Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020 
Zvuková nahrávka čas 0:30:00 

- Materiál bol poslancom opakovane vopred doručený dňa 28.5.2021 (vypustený z programu 

rokovania OZ dňa 18.3.2021) 

- Starostka obce odovzdala slovo HKO, ktorá predniesla správu (súčasť predkladaných 

materiálov). 

- Poslankyňa Ing. Petrášová požiadala o stanovisko HKO k zaslaným výhradám. HKO prečítala 

výhrady a následne reagovala (zvuková nahrávka 00:41:20 – 00:58:00). Poslankyňa Ing. 

Petrášová uviedla, že má vážnu výhradu k práci hlavnej kontrolórky obce, HKO požiadala 

o doručenie námietok v písomnej podobe. 

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

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti za rok 2020. 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 4 p. Jasaň, Ing. Komora, Ing. Petráš, PhD., Ing. Spišák,  

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 4 PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, Ing. Petrášová, PhDr. Vincová 

Návrh uznesenia nebol prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

- Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia na podnet poslankyne Ing. Petrášovej, starostka 

obce dala o návrhu hlasovať: 
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Uznesenie č. 20/2021 zo dňa 31.05.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč opätovne 

ukladá hlavnej kontrolórke obce: 

Splniť uložené uznesenia v súlade so zákonom 357/2015 Z.z. a 369/1990 Zb. 
 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 5 
PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, Ing. Petráš, PhD.,  

Ing. Petrášová, PhDr. Vincová 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 3 p. Jasaň, Ing. Komora, Ing. Spišák 

Schválené. 

 

 

 

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

Poproč na I. polrok 2021 
Zvuková nahrávka čas 01:06:30 

- Materiál bol poslancom opakovane vopred doručený dňa 28.5.2021 (vypustený z programu 

rokovania OZ dňa 18.3.2021). 

- Starostka obce odovzdala slovo HKO, ktorá predniesla dôvodovú správu (návrh plánu 

kontrolnej činnosti je súčasťou predkladaných materiálov). 

- Do diskusie sa nikto nezapojil. 

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

 

Uznesenie č. 21/2021 zo dňa 31.05.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč po prerokovaní 

predloženého návrhu hlavnej kontrolórky obce schvaľuje: 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Poproč na I. polrok 2021. 
 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, p. Jasaň, Ing. Komora, 

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

PhDr. Vincová 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

 

K bodu programu č. 6: Záverečný účet obce za rok 2020 
Zvuková nahrávka čas 01:09:40 

- Návrh záverečného účtu bol zverejnený v zákonom stanovenej lehote na webovom sídle obce. 

 

a) Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky Obce Poproč k 31.12.2020 

- Správa nezávislého audítora bola poslancom zaslaná vopred dňa 28.5.2021. 

- Do diskusie sa nikto nezapojil 

- Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia, starostka obce dala o návrhu hlasovať: 
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Uznesenie č. 22/2021 zo dňa 31.05.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie: 

Výrok audítorky za rok 2020. 
Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, p. Jasaň, Ing. Komora, 

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

PhDr. Vincová 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

b) Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Záverečného účtu Obce Poproč za rok 2020 

- Stanovisko HKO bolo poslancom zaslané vopred, dňa 28.5.2021, je súčasťou 

predkladaného materiálu 

- HKO predniesla odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2020 

- Do diskusie sa nikto nezapojil 

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

 

Uznesenie č. 23/2021 zo dňa 31.05.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč po prerokovaní 

predloženého návrhu hlavnej kontrolórky obce berie na vedomie: 

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu za rok 2020. 
 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, p. Jasaň, Ing. Komora, 

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

PhDr. Vincová 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

c) Návrh Záverečného účtu obce za rok 2020. 

- Návrh záverečného účtu je súčasťou predkladaného materiálu, bol zverejnený na 

webovom sídle obce, prerokovaný na pracovnej porade poslancov a finančnej komisii. 

- Do diskusie sa nikto nezapojil. 

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

hlasovať: 

 

Uznesenie č. 24/2021 zo dňa 31.05.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

Záverečný účet Obce Poproč a celoročné hospodárenie za rok 2020 – bez výhrad. 
 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE ZA 8 

PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, p. Jasaň, Ing. Komora, 

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

PhDr. Vincová 
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PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

Uznesenie č. 25/2021 zo dňa 31.05.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2020 na tvorbu rezervného fondu vo 

výške 27 594,75 EUR. 
 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, 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 investičných akciách v obci a projektoch 
Zvuková nahrávka čas 01:28:23 

- Starostka obce informovala o investičných akciách a projektoch na pracovných poradách vrátane 

poslaneckého prieskumu v budove starej škôlky pod kostolom, pre poslancov bol spracovaný 

audit technického stavu majetku obce vrátane navrhovaných opatrení na obnovu stavieb 

(materiál je zverejnený na webovom sídle obce). Poslancom bol taktiež priebežne predkladaný 

prehľad o podaných resp. pripravovaných žiadostiach o dotácie a stave ich implementácie 

(realizácie) (rozsiahle informácie na zvukovej nahrávke 01:29:00 - 01:40:00). 

- V rámci diskusie sa Ing. Petrášová pýtala na čerpanie z kontokorentného úveru (ktoré projektové 

dokumentácie). Starostka obce odpovedala, že z kontokorentného úveru boli vyplatené faktúry 

za PD na vodozádržné opatrenia, 1. etapa rozšírenie vodovodu a kanalizácie, domov dôchodcov. 

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

hlasovať: 

 

Uznesenie č. 26/2021 zo dňa 31.05.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie: 

Informáciu starostky obce o technickom stave majetku obce - stavby. 
 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, p. Jasaň, Ing. Komora, 

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

PhDr. Vincová 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

Uznesenie č. 27/2021 zo dňa 31.05.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie: 
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Informáciu starostky obce o podaných resp. pripravovaných žiadostiach o dotácie a stave ich 

implementácie (realizácie) k dátumu 31.5.2021. 
 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, p. Jasaň, Ing. Komora, 

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

PhDr. Vincová 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

Uznesenie č. 28/2021 zo dňa 31.05.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

Zapojenie obce Poproč do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

v rámci Operačného programu – Kvalita životného prostredia, kód výzvy – OPKZP-PO2-

SC211-2020-62 s projektom: „Vodozádržné opatrenia v areáli Kultúrneho domu Poproč“. 
 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, p. Jasaň, Ing. Komora, 

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

PhDr. Vincová 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

- Poslankyňa Ing. Petrášová požiadala o upresnenie prečo je spolufinancovanie najmenej 5%, 

starostka odpovedala, že môžu vzniknúť neoprávnené výdavky a obec ich bude musieť uhradiť. 

 

Uznesenie č. 29/2021 zo dňa 31.05.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

Zabezpečenie spolufinancovania projektu: „Vodozádržné opatrenia v areáli Kultúrneho domu 

Poproč“ vo výške najmenej 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje 

15 962,29 € 
 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, p. Jasaň, Ing. Komora, 

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

PhDr. Vincová 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 
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Financovanie rekonštrukcií miestnych komunikácií 

 

- Rekonštrukcia miestnych komunikácií bola predmetom rokovaní na finančnej komisii 

a pracovných poradách poslancov, výsledkom je návrh rozdeliť rekonštrukciu do 2 etáp 

a financovanie formou účelového úveru. Poslankyňa Ing. Petrášová predniesla návrh z finančnej 

komisie (rozdeliť rekonštrukciu do 2 etáp; návrh 3. etapy pripraví komisia životného prostredia 

a projektového plánovania, financovanie účelovým úverom vo výške 360.000€). Celá diskusia 

zaznamenaná na zvukovej nahrávke 01:46:40 – 01:57:40. 

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

hlasovať: 

 

Uznesenie č. 30/2021 zo dňa 31.05.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

Poradie rekonštrukcie miestnych komunikácií v týchto etapách: 

1. etapa – ul. Lesná, ul. Horská I., ul. Poľná, ul. Jarná 

2. etapa – ul. Brezová, ul. Letná I., ul. Letná II., ul. Letná - schody 

 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, p. Jasaň, Ing. Komora, 

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

PhDr. Vincová 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

Uznesenie č. 31/2021 zo dňa 31.05.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč poveruje 

Komisiu životného prostredia a projektového plánovania: 

Pripraviť návrh 3. etapy rekonštrukcie miestnych komunikácií do najbližšieho plánovaného 

zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, p. Jasaň, Ing. Komora, 

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

PhDr. Vincová 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

- Pred prerokovaním úverov starostka obce informovala, že požiadala HKO o spracovanie 

stanovísk k jednotlivým úverom, HKO spracovala stanoviská tak, aby na seba nadväzovali. 

- Celá rozsiahla diskusia v časti o úveroch (vrátane určenia priorít financovania) je zaznamenaná 

na zvukovej nahrávke od 01:59:19 – 02:51:30. 

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

hlasovať: 
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Uznesenie č. 32/2021 zo dňa 31.05.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie: 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k prijatiu návratných zdrojov financovania – úver vo 

výške 360.000 € (slovom tristošesťdesiattisíc eur). 

 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, p. Jasaň, Ing. Komora, 

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

PhDr. Vincová 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

Uznesenie č. 33/2021 zo dňa 31.05.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje 

financovanie schválených investičných priorít nasledovne: 

 

1.1. Obecné zastupiteľstvo obce Poproč schvaľuje: 

Prijatie úveru od Prima banka Slovensko a.s. 

- Výška úveru maximálne 360.000,00 EUR (slovom tristošesťdesiattisíc eur) 

- Účel úveru financovanie stavby „Rekonštrukcia miestnych komunikácií – 1. etapa“ 

- druh úveru: dlhodobý investičný úver, 

- splatnosť úveru maximálne 10 rokov od podpisu úverovej dokumentácie,  

- splácanie úveru:  splácanie istiny – rovnomerné mesačné splátky,  

                                          splácanie úrokov – pravidelne mesačne, 

- úroková sadzba: 12M Euribor + 0,2 % p.a., 

- poplatok za poskytnutie úveru:  0,1 % z objemu schváleného úveru (min. 200,00 Eur), 

- záväzková provízia: bez záväzkovej provízie, 

- poplatok za predčasné splatenie úveru, alebo jeho časti – v zmysle platného Sadzobníka 

poplatkov v čase predčasného splatenia, 

- zabezpečenie úveru – bez zabezpečenia 

 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, p. Jasaň, Ing. Komora, 

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

PhDr. Vincová 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

Uznesenie č. 34/2021 zo dňa 31.05.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč poveruje: 

Starostku  obce Ing. Ivetu Komorovú Hiľovskú k uzatvoreniu zmluvy o úvere - dlhodobý 

investičný úver s Prima banka Slovensko a.s. maximálne vo výške 360.000 € (slovom 

tristošesťdesiattisíc eur), pričom čerpanie úveru bude maximálne vo výške vysúťaženej ceny.  

 

Hlasovanie: 
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Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, p. Jasaň, Ing. Komora, 

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

PhDr. Vincová 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

Financovanie projektových dokumentácií na investičné akcie obce 

 

- Poslanec Ing. Spišák neprítomný v čase 19:14 – 19:17 hod 

- Úver vo výške 90.000 € je určený na spracovanie projektových dokumentácií na investičné akcie 

obce, tento úver nahradí kontokorentný úver. 

- Poslankyňa Ing. Petrášová predniesla odporúčanie finančnej komisie, aby bol kontokorentný 

úver nahradený účelovým úverom a navrhla aby sa po prijatí úveru nečerpalo z kontokorentného 

úveru. 

- HKO predniesla stanovisko k úveru vo výške 90.000 €. 

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

hlasovať: 

 

Uznesenie č. 35/2021 zo dňa 31.05.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie: 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k prijatiu návratných zdrojov financovania – úver vo 

výške 90.000 € (slovom deväťdesiattisíc eur). 

 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, p. Jasaň, Ing. Komora, 

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

PhDr. Vincová 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

Uznesenie č. 36/2021 zo dňa 31.05.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

Prijatie úveru od Prima banka Slovensko a.s. 

- výška úveru maximálne 90.000,00 EUR, (slovom: deväťdesiattisíc eur) 

- účel úveru: Spracovanie projektových dokumentácií na investičné akcie obce 

- druh úveru: dlhodobý investičný úver, 

- splatnosť úveru maximálne 10 rokov od podpisu úverovej dokumentácie,  

- splácanie úveru:  splácanie istiny – rovnomerné mesačné splátky,  

-                               splácanie úrokov – pravidelne mesačne, 

- úroková sadzba 12M Euribor + 0,2 % p.a. 

- poplatok za poskytnutie úveru:  0,1 % z objemu schváleného úveru (min. 200,00 EUR) 

- záväzková provízia : bez záväzkovej provízie 

- poplatok za predčasné splatenie úveru, alebo jeho časti – v zmysle platného Sadzobníka 

poplatkov v čase predčasného splatenia. 

- zabezpečenie úveru – bez zabezpečenia 



 

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Poproč č. 2/2021 

strana č. 12 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, p. Jasaň, Ing. Komora, 

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

PhDr. Vincová 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

Uznesenie č. 37/2021 zo dňa 31.05.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč poveruje: 

Starostku Ing. Ivetu Komorovú Hiľovskú k uzatvoreniu zmluvy o úvere  - dlhodobý investičný 

úver s Prima banka Slovensko a.s. vo výške 90.000 € (slovom deväťdesiattisíc eur).  

 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, p. Jasaň, Ing. Komora, 

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

PhDr. Vincová 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

Uznesenie č. 38/2021 zo dňa 31.05.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč ukladá 

obecnému úradu: 

Nečerpať finančné prostriedky z kontokorentného úveru po uzavretí zmluvy na dlhodobý 

investičný úver vo výške 90.000 € (slovom deväťdesiattisíc eur) a načerpaní týchto finančných 

prostriedkov na účet obce.  

 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, p. Jasaň, Ing. Komora, 

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

PhDr. Vincová 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

Financovanie obnovy majetku obce 

 

- Poslankyňa Ing. Petrášová predniesla návrh finančnej komisie na určenie priorít financovania 

investičných akcií, starostka obce navrhla doplniť „vybudovanie prevádzky malého 

kompostoviska“. 

- Poslanec Ing. Petráš dotazoval PD na investičné zámery, starostka odpovedala, že tie budú 

financované už z schváleného úveru, poslanec ďalej dotazoval nevyhnutnú rekonštrukciu 

priestorov kultúrneho domu, starostka odpovedala, že sociálny podnik bude v KD zabezpečovať 

rodinné a spoločenské akcie „na kľúč“. 



 

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Poproč č. 2/2021 

strana č. 13 

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

 

Uznesenie č. 39/2021 zo dňa 31.05.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

Priority financovania investičných akcií v roku 2021 nasledovne: 

1. úprava severnej strany obecného úradu a štablónu – financovanie rozpočet obce resp. 

úver UNIVERZÁL 

2. rekonštrukcia elektroinštalácie v budove Pošty - financovanie rozpočet obce resp. úver 

UNIVERZÁL 

3. nevyhnutná rekonštrukcia priestorov kultúrneho domu na účely organizovania 

rodinných a spoločenských akcií - financovanie rozpočet obce resp. úver UNIVERZÁL 

4. rekonštrukcia budovy Zdravotného strediska - financovanie úver UNIVERZÁL 

5. nevyhnutná rekonštrukcia prevádzok sociálneho podniku - financovanie rozpočet obce 

resp. úver UNIVERZÁL 

6. brúsenie parkiet v triedach ZŠsMŠ – dofinancovanie ZŠsMŠ z rozpočtu obce 

7. rekonštrukcia priestorov školského klubu - dofinancovanie ZŠsMŠ z rozpočtu obce 

8. maľovanie tried ZŠsMŠ - dofinancovanie ZŠsMŠ z rozpočtu obce 

9. oprava výtlkov na miestnych komunikáciách – INFRASET - financovanie rozpočet obce 

10. ukončenie výmeny okien v budove Domu smútku + prestrešenie dverí z východnej a 

južnej strany, nátery kovových konštrukcií – financovanie rozpočet obce resp. úver 

UNIVERZÁL 

11. vybudovanie prevádzky malého kompostoviska - financovanie rozpočet obce resp. úver 

UNIVERZÁL 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, p. Jasaň, Ing. Komora, 

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

PhDr. Vincová 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

- Prítomní sa dohodli na zadefinovaní postupu pri realizácií priorít formou uznesenia.  

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

 

Uznesenie č. 40/2021 zo dňa 31.05.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

Postup pri realizácií priorít: 

1. spracovanie cenovej ponuky na každú prioritu zvlášť, 

2. schválenie cenovej ponuky poslancami na pracovnej porade, 

3. zadanie zákazky sociálnemu podniku. 

 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, p. Jasaň, Ing. Komora, 

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

PhDr. Vincová 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 
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- HKO predniesla stanovisko k úveru vo výške 50.000 € (zohľadnené prijaté úvery vo výške 

360.000€ a 90.000€). 

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

hlasovať: 

 

Uznesenie č. 41/2021 zo dňa 31.05.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie: 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k prijatiu návratných zdrojov financovania – úver 

UNIVERZÁL vo výške 50.000 € (slovom päťdesiattisíc eur). 

 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, p. Jasaň, Ing. Komora, 

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

PhDr. Vincová 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

Uznesenie č. 42/2021 zo dňa 31.05.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

Prijatie úveru od Prima banka Slovensko a.s. 

- výška úveru maximálne 50.000,00 EUR, (slovom: päťdesiattisíc), 

- účel úveru: financovanie investičných potrieb obce, refinancovanie záväzkov 

z investičných činností, refinancovanie úverov a financovanie časového nesúladu medzi 

príjmami a výdavkami bežného rozpočtu, 

- druh úveru: Municipálny úver – Univerzál,  dlhodobý univerzálny úver, 

- splatnosť úveru: 10 rokov od podpisu úverovej dokumentácie,  

- splácanie úveru:  splácanie istiny – nepravidelné,  

                              splácanie úrokov – pravidelne mesačne, 

- úroková sadzba 12M Euribor + 1,00 % p.a. 

- poplatok za poskytnutie úveru:  0,25 % z objemu schváleného úveru (min. 200,00 Eur) 

- záväzková provízia : 0,6% p.a. z objemu nevyčerpanej sumy úveru 

- poplatok za predčasné splatenie úveru, alebo jeho časti – v zmysle platného Sadzobníka 

poplatkov v čase predčasného splatenia. 

- zabezpečenie úveru – bez zabezpečenia 

 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, p. Jasaň, Ing. Komora, 

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

PhDr. Vincová 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 
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Uznesenie č. 43/2021 zo dňa 31.05.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč poveruje: 

Starostku Ing. Ivetu Komorovú Hiľovskú k uzatvoreniu zmluvy o úvere  - Municipálny úver 

UNIVERZÁL s Prima banka Slovensko a.s. (vo výške 50.000 €, slovom päťdesiattisíc eur).  

 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, p. Jasaň, Ing. Komora, 

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

PhDr. Vincová 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

- Po prerokovaní tohto bodu požiadala starostka obecné zastupiteľstvo o súhlas s odchodom HKO 

z rokovania OZ. 

- O slovo sa prihlásil p.  Marián Kozel, poslanci súhlasili s udelením slova občanovi. 

- p. Kozel požiadal HKO o stanovisko - akým spôsobom sa odstránila bowlingová dráha 

z kolkárne, či o tom má HKO informáciu a či to bolo prerokované a schválené na OZ. HKO sa 

nevedela vyjadriť, po preverení dá stanovisko. Zároveň adresoval doplňujúcu otázku na starostku 

obce, prečo sa nakladalo s obecným majetkom (bowlingovou dráhou) tak, že o tom nikto 

nevedel. HKO odpovedala, že je to hnuteľný majetok, starostka obce odpovedala, že sa nakladalo 

v súlade s vnútornými zásadami obce. 

- HKO požiadala o sformulovanie kontextu položených otázok, následne v spolupráci s obecným 

úradom a prešetrení podnetov sa HKO vyjadrí. 

- Poslankyňa PhDr. Vincová požiadala o doručenie stanoviska p. Kozelovi aj pre poslancov OZ. 

- Odchod HKO z rokovania OZ o 20.00 hod 

 

 

 

K bodu programu č. 8: Nakladanie s majetkom obce 
Zvuková nahrávka čas 02:58:18 

- Materiály boli vopred komunikované na pracovných poradách poslancov a finančnej komisii, 

pripravené návrhy na uznesenia boli koncipované z čiastkových záverov porád. 

 

Predaj nehnuteľného majetku – Ing. Stanislav Jasminský a Mgr. Štefánia Jasminská 

 

- Poslankyňa PhDr. Baníková neprítomná v čase 20:01 – 20:06 hod, vrátane hlasovania 

k Uzneseniu č. 44/2021 

- Do diskusie k predaju majetku pre Ing. Jasminského a Mgr. Jasminskú sa nikto nezapojil. 

- Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia, starostka obce skonštatovala počet prítomných 

poslancov 7, následne dala o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 44/2021 zo dňa 31.05.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

Predaj 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 v sume 3,00 Eur za m2, v celkovej cene: 135,00 

Eur (slovom: jednostotridsaťpäť eur) pre žiadateľov: Ing. Stanislav Jasminský a Mgr. Štefánia 

Jasminská, ul. Lesná 31, 044 24  Poproč. 
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Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 7 

HLASOVANIE 

ZA 6 
Mgr. Bradová, p. Jasaň, Ing. Komora, Ing. Petráš, PhD., 

Ing. Petrášová,  Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 1 PhDr. Vincová 

Poslankyňa PhDr. Zita Baníková neprítomná na hlasovaní. 

Schválené. 

 

 

Predaj nehnuteľného majetku – Diana Ponsold 

 

- Starostka obce predniesla dôvodovú správu k predaju majetku pre p. Ponsold, predaj majetku 

(cena) bol prerokovaný na pracovnej porade a finančnej komisii. 

- Do diskusie k predaju majetku pre p. Ponsold sa nikto nezapojil. 

- Starostka obce skonštatovala počet prítomných poslancov 8. 

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

 

Uznesenie č. 45/2021 zo dňa 31.05.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

Predaj 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 v cene 4,00 Eur za m2,  

v celkovej cene: 2.848,00  Eur, slovom: dvetisícosemstoštyridsaťosem eur, pre žiadateľa: Diana 

Ponsold, ul. Letná 10, 044 24  Poproč. 

 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 7 
PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, p. Jasaň, Ing. Komora, 

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

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 1 PhDr. Vincová 

Schválené. 

 

 

Žiadosť o zriadenie vecného bremena – Peter Hrčka a manž. Dominika Hrčková 

 

- Starostka obce predniesla dôvodovú správu k žiadosti o zriadenie vecného bremena žiadateľov 

Petra Hrčku a manž. Dominiky Hrčkovej na obecnom pozemku na zriadenie kanalizačnej 

a elektrickej prípojky k plánovanej výstavbe novostavby rodinného domu. 

- Poslankyňa Ing. Petrášová neprítomná 20:12 – 20:14 hod. 

- Poslanec Ing. Petráš, PhD. navrhol zadefinovať kto vypracuje geometrický plán a na čie náklady, 

starostka odpovedala, že to je zadefinované v návrhu na uznesenie (náklady na vypracovanie 

geometrického plánu bude znášať oprávnený z vecného bremena – žiadatelia). 

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

 

Uznesenie č. 46/2021 zo dňa 31.05.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

 

v súlade s ustanovením §11 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov po prerokovaní žiadosti o zriadenie vecného bremena žiadateľov:  
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Peter Hrčko a Dominika Hrčková rod. Slovenkaiová, bytom ul. Mieru 94, 044 24 Poproč, Slovenská 

republika, ako stavebníkov a investorov plánovanej výstavby novostavby rodinného domu na parcele 

KN reg. „C“ č. 1491/1 kat. územie Poproč a budúcimi oprávnenými z vecného bremena 

 

uzatvorenie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorej predmetom 

bude právo zriadiť – uložiť a prevádzkovať pod povrchom zeme prípojky na inžinierske siete  a to na 

pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve Obce Poproč a sú zapísané v katastri nehnuteľností pre katastrálne 

územie Poproč v liste vlastníctva č.1190, v reg. „C“ parciel ako: 

1. parcela č. 1483/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1485 m2 - zemnú 

elektrickú NN prípojku  (ďalej len „prípojka na inžinierske siete„) pre plánovanú 

novostavbu rodinného domu, ktorá má byť umiestnená na parcele KN reg. „C“ č. 1491/1 kat. 

územie Poproč,  ktorá je  v bezpodielovom vlastníctve žiadateľov a je  zapísaná v LV č. 2357  

2. parcela č. 1494, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 296 m2  kanalizačnú 

prípojku (ďalej len „prípojka na inžinierske siete„) pre plánovanú novostavbu rodinného 

domu, ktorá má byť umiestnená na parcele KN reg. „C“ č. 1491/1 kat. územie Poproč,  ktorá 

je  v bezpodielovom vlastníctve žiadateľov a je zapísaná v LV č. 2357.  

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena bude slúžiť ako podklad pre stavebné 

konanie na zriadenie prípojok na inžinierske siete na pozemku vo vlastníctve Obce Poproč. Presný 

rozsah vecného bremena bude definovaný v riadnej zmluve o zriadení vecného bremena na podklade 

skutočného zamerania prípojok na inžinierske siete a ich ochranného pásma na pozemku vo 

vlastníctve obce. 

 

Budúci oprávnení z vecného bremena sú povinní zabezpečiť vyhotovenie geometrického plánu 

skutočného zamerania prípojok na inžinierske siete a ich ochranného pásma na pozemku vo 

vlastníctve obce  na vlastné náklady a následne tento geometrický plán predložiť Obci Poproč za 

účelom schválenia uzavretia riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena obecným zastupiteľstvom. 

 

Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena – umiestnenie a prevádzkovanie prípojok na 

inžinierske siete na pozemkoch vo vlastníctve obce  sa stanovuje vo výške 1,00 Eur za každý aj začatý 

bežný meter prípojky uloženej pod povrchom zeme na pozemkoch vo vlastníctve obce.  

 

Všetky náklady spojené so zriadením vecného bremena a vkladom riadnej zmluvy o zriadení vecného 

bremena do katastra nehnuteľností budú znášať žiadatelia, t.j. budúci oprávnení z vecného bremena. 

 

Vecné bremeno bude zriadené „in rem“, t.j. ako vecné bremeno spojené s vlastníckym právom 

k nehnuteľnostiam a spolu s vlastníckym právom k nehnuteľnostiam bude prechádzať vždy na 

právnych nástupcov vlastníkov predmetných nehnuteľností. 

 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, p. Jasaň, Ing. Komora, 

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

PhDr. Vincová 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 
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Žiadosť o odpustenie nájmu – Michaela Jastrabová – Kozmetický salón Michaela 

 

- Starostka obce predniesla dôvodovú správu k žiadosti o odpustenie nájmu nájomkyne Michaely 

Jastrabovej – Kozmetický salón Michaela (prevádzka v zdravotnom stredisku). Žiadosť bola 

prerokovaná na finančnej komisii a pracovnej porade poslancov. 

- Do diskusie k odpusteniu nájmu sa nikto nezapojil. 

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

 

Uznesenie č. 47/2021 zo dňa 31.05.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

Na základe žiadosti od nájomcu Michaela Jastrabová – Kozmetický salón Michaela, IČO: 

50002694 odpustenie časti nájmu za užívanie priestorov na prevádzke Východná 23 za obdobie 

od 1.1.2021 do 19.4.2021 vo výške 50%, t.j. 161,19 €. 

 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, p. Jasaň, Ing. Komora, 

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

PhDr. Vincová 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

 

K bodu programu č. 9: Informácie o začiatku činnosti sociálneho podniku Služby obce 

Poproč s.r.o., r.s.p. 
Zvuková nahrávka čas 03:20:00 

- Starostka informovala o vykonaných činnostiach od posledného zastupiteľstva (prehľad je 

súčasťou predkladaného materiálu). 

- Poslankyňa Mgr. Bradová neprítomná v čase 20:25 – 20:27 hod. 

- Starostka obce uviedla, že je potrebné prenajať ďalšie priestory pre sociálny podnik, rovnako tak 

aj strojové zariadenie – INFRASET, rovnako tak bola na pracovnej porade poslancom predložená 

ponuka na obstaranie základného strojno-technického vybavenie formou lízingu. Na odporúčanie 

aj daňového poradcu bude začatý proces registrácie na DPH. 

- Starostka obce predstavila logo sociálneho podniku. 

- V rámci diskusie vystúpili poslanci Ing. Petrášová (súhlas k DPH) a Ing. Petráš, PhD. (ku 

kalkuláciám - rozdielne ceny pre obec Poproč, pre iné obce, resp. obce v regióne). 

- K návrhu uznesenia na výšku nájomného starostka uviedla, že cena bola preklopená z prvého 

prenájmu majetku pre sociálny podnik do návrhu na ďalšie plochy; nájomné za INFRASET je 

navrhovaná cena, ktorú poslanci môžu zmeniť. 

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

hlasovať: 

 

Uznesenie č. 48/2021 zo dňa 31.05.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie: 

Informáciu starostky obce o začiatku činnosti sociálneho podniku Služby obce Poproč s.r.o., 

r.s.p.  

 

Hlasovanie: 
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Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, p. Jasaň, Ing. Komora, 

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

PhDr. Vincová 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

Uznesenie č. 49/2021 zo dňa 31.05.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie: 

Informáciu starostky obce o obstaraní základného strojno-technického vybavenia pre 

prevádzky sociálneho podniku Služby obce Poproč s.r.o., r.s.p. – Stavba (max. 15 000,00 Eur), 

Stolárska dielňa (max. 15 000,00 Eur) formou lízingu s 10% prvou akontáciou.  

 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, p. Jasaň, Ing. Komora, 

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

PhDr. Vincová 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

- Po prečítaní návrhu uznesenia na prenájom nebytových priestorov poslanci dotazovali, o ktoré 

priestory na Brezovej 20 ide. Starostka odpovedala, že 1 miestnosť (v súčasnosti kancelária 

vedúceho komunitného centra) budú používať zamestnanci sociálneho podniku ako šatňu 

(odporúčanie a upozornenie BOZP a pracovnej zdravotnej služby). Po vysvetlení dala starostka 

o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 50/2021 zo dňa 31.05.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

Prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na ul. Oľšavskej orientačné číslo 24, 

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

priestory umiestnenie m2 

administratívne Oľšavská 24, 1.NP 78,20 

výrobné Oľšavská 24, areál a 1.NP 205,90 

výrobné Oľšavská 24, areál  187,00 

ostatné (šatňa) Oľšavská 24, prízemie 16,70 

 

Prenájom nebytových priestorov v budove na ulici Brezová 20, súpisné číslo 969, katastrálne 

územie Poproč, zapísanej na LV č. 1190 

priestory umiestnenie m2 

ostatné (šatňa) Brezová 20 17,50 

 

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

53 304 870, na účely zabezpečenia prevádzky sociálneho podniku a to na dobu neurčitú. 

 

Hlasovanie: 
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Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 7 
PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, p. Jasaň, Ing. Komora, 

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

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 1 Ing. Petrášová 

Schválené. 

 

 

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

hlasovať: 

 

Uznesenie č. 51/2021 zo dňa 31.05.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

Výšku nájomného vo výške 0,50 EUR za m2 / na rok pre obchodnú spoločnosť Služby obce 

Poproč s.r.o., r.s.p.,  Oľšavská 24, 044 24 Poproč, IČO: 53 304 870. Výška nájomného je záväzná 

pre všetky prenajaté priestory.  

 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, p. Jasaň, Ing. Komora, 

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

PhDr. Vincová 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

- Po prečítaní návrhu uznesenia na prenájom INFRASETU starostka obce ešte vyzvala poslancov 

na prípadný iný návrh výšky nájomného, poslanec Ing. Komora uviedol, že cena sa premietne do 

finálnej kalkulácie za poskytované služby. Poslankyňa PhDr. Baníková dotazovala, kto bude 

znášať náklady na opravu a údržbu INFRASETU, starostka odpovedala že sociálny podnik, ktorý 

ho bude mať prenajatý. Po vysvetlení dala starostka o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 52/2021 zo dňa 31.05.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

Prenájom strojového zariadenia na opravy výtlkov na komunikáciách INFRASET vrátane 

príslušenstva v nadobúdacej cene 14 497,01 Eur s DPH pre obchodnú spoločnosť Služby obce 

Poproč s.r.o., r.s.p., Oľšavská 24, 044 24 Poproč, IČO: 53 304 870 na účely zabezpečenia 

poskytovania vyššie spomínaných služieb a to na dobu neurčitú. Výška nájomného je vo výške 

150,00 EUR na jeden kalendárny rok. 

 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 7 
PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, p. Jasaň, Ing. Komora, 

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

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 1 Ing. Petrášová 

Schválené. 
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K bodu programu č. 10: Rôzne. 
Zvuková nahrávka čas 03:56:19 

 

Návrh na úpravu cenníka za poskytované služby – úsek Obecný úrad 

 

- Starostka obce predniesla dôvodovú správu, návrh na aktualizáciu bol prerokovaný na pracovnej 

porade poslancov a finančnej komisii. 

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

 

Uznesenie č. 53/2021 zo dňa 31.05.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

Aktualizáciu Cenníka Obce Poproč za poskytované služby – úsek Obecný úrad: 50% zľavu z 

poplatku za vývoz žumpových vôd z ulíc, na ktorých ešte nie je vybudovaná kanalizácia s 

platnosťou od 01.07.2021.  

 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, p. Jasaň, Ing. Komora, 

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

PhDr. Vincová 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

Vyhlásená výzva na voľby členov Rady školy a delegovanie zástupcov zriaďovateľa 

 

- Starostka obce predniesla dôvodovú správu, návrh na delegovanie bol prerokovaný na pracovnej 

porade poslancov a komisiách. 

- Starostka obce navrhla delegovať poslankyňu Mgr. Dominiku Hiľovskú, p. Olega Bradu, Mgr. 

Katarínu Harčarikovú, poslanci navrhli delegovať Ing. Branislava Petráša, PhD. 

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

jednotlivo hlasovať: 

 

Uznesenie č. 54/2021 zo dňa 31.05.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie: 

Informáciu starostky obce o vyhlásenej výzve na voľby členov Rady školy pri Základnej škole 

s materskou školou Poproč, Školská 3 na funkčné obdobie 2021 – 2025. 
 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, p. Jasaň, Ing. Komora, 

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

PhDr. Vincová 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 
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Uznesenie č. 55/2021 zo dňa 31.05.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč deleguje: 

Mgr. Dominiku Hiľovskú ako člena Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, 

Školská 3, Poproč ako zástupcu zriaďovateľa počas funkčného obdobia Rady školy 2021 - 2025. 
 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, p. Jasaň, Ing. Komora, 

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

PhDr. Vincová 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

Uznesenie č. 56/2021 zo dňa 31.05.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč deleguje: 

P. Olega Bradu ako člena Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Školská 3, Poproč 

ako zástupcu zriaďovateľa počas funkčného obdobia Rady školy 2021 - 2025. 
 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, p. Jasaň, Ing. Komora, 

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

PhDr. Vincová 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

Uznesenie č. 57/2021 zo dňa 31.05.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč deleguje: 

Mgr. Katarínu Harčarikovú ako člena Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, 

Školská 3, Poproč ako zástupcu zriaďovateľa počas funkčného obdobia Rady školy 2021 - 2025. 
 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, p. Jasaň, Ing. Komora, 

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

PhDr. Vincová 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

Uznesenie č. 58/2021 zo dňa 31.05.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč deleguje: 

Ing. Petráša Branislava, PhD. ako člena Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, 

Školská 3, Poproč ako zástupcu zriaďovateľa počas funkčného obdobia Rady školy 2021 - 2025. 
 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 
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HLASOVANIE 

ZA 7 
PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, p. Jasaň, Ing. Komora, 

Ing. Petrášová,  Ing. Spišák,PhDr. Vincová 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 1 Ing. Petráš, PhD. 

Schválené. 

 

 

- V rámci bodu 10. Rôzne starostka obce informovala o nákladoch za testovanie v obci Poproč od 

23.1.2021 do 1.5.2021 a o dopade na rozpočet obce (- 8.538,26 € s dopadom na výdavkovú časť 

rozpočtu obce). V nadväznosti na to poukázala zároveň aj na únavu zamestnancov obce a jej 

samotnej, pričom obecný úrad musel zároveň vybavovať aj bežnú agendu, rovnako tak aj na 

zahltenie rôznymi podaniami občanov. Zároveň poprosila a apelovala na obyvateľov obce na 

udržiavanie poriadku a kosenie pred domami. 

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

 

Uznesenie č. 59/2021 zo dňa 31.05.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie: 

Informáciu starostky obce o nákladoch na testovanie COVID 19 v našej obci. 
 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, p. Jasaň, Ing. Komora, 

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

PhDr. Vincová 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

  

- V rámci bodu 10. Rôzne starostka obce informovala o uskutočnenom stretnutí ZMOS-u 

a starostov regiónu a o záveroch z tohto rokovania. 

- Poslanec Ing. Komora neprítomný v čase 21:21 – 21:23 hod. 

- V rámci bodu 10. Rôzne starostka obce informovala o doručenom stanovisku Regionálneho 

úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach na žiadosť obce o usmernenie k otvoreniu 

a prevádzke a detských ihrísk, ako aj k povoleniu na ambulantný predaj (množiace sa otázky od 

obyvateľov obce). 

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

 

Uznesenie č. 60/2021 zo dňa 31.05.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie: 

Informáciu starostky obce o záveroch Dňa komunálu konaného 27.05.2021 na Zlatej Idke. 
Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, 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: Interpelácie poslancov 
Zvuková nahrávka čas 04:25:22 

- Poslankyňa Mgr. Bradová sa dotazovala k bytu v kultúrnom dome, starostka obce odpovedala, 

že to bolo komunikované priamo s p. Benkovou a rodinnými príslušníkmi, vysvetlenie dá 

poslancom mimo rokovania obecného zastupiteľstva.  

 

K bodu programu č. 12: Podnety a návrhy od občanov. 
Zvuková nahrávka čas 04:27:26 

- Ing. arch. Mariana Šimková poďakovala poslancom za posun v komunikácii a celého 

zastupiteľstva v porovnaní od začiatku tohto volebného obdobia. 

 

 

K bodu programu č. 13: Závery z rokovania OZ 
- Podpísané uznesenia sú súčasťou zápisnice. 

 

 

K bodu programu č. 14: Záver 
Zvuková nahrávka čas 04:28:21 

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

konštruktívny a vecný prístup a za účasť na plánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

Overovatelia zápisnice: Mgr. Zuzana Bradová    ............................................ 

 

 

 Ing. Branislav Petráš, PhD.  ............................................ 


