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Zápisnica č. 1/2022 
z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Poproč (volebné 

obdobie 2018 – 2022), konaného dňa 10.02.2022, veľká sála Kultúrneho 

domu v Poproči 
   
 

Prítomní:  
- Ing. Iveta Komorová Hiľovská, starostka obce 

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

- Poslanci OZ: Mgr. Zuzana Bradová, Ing. Viliam Komora, Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. 

Dominika Petrášová, Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák – zástupca starostky 

- Neprítomní poslanci: PhDr. Zita Baníková (ospravedlnená neúčasť), Mgr. Dominika Hiľovská 

(ospravedlnená neúčasť), Martin Jasaň (ospravedlnená neúčasť) 

- Ostatní prítomní podľa prezenčnej listiny 

 

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

- Rokovanie o 16:03 hod otvorila  a viedla Ing. Iveta Komorová Hiľovská, starostka obce 

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

schopné), 3 poslanci vopred ospravedlnili svoju neúčasť. 

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

o zhotovení zvukovej nahrávky zo zasadnutia, ktorá bude súčasťou zápisnice. Zasadnutie OZ sa 

koná za dodržania aktuálne platných opatrení podľa Vyhlášky ÚVZ SR. 

 

K bodu programu č. 1a): Určenie zapisovateľa 
Zvuková nahrávka čas 0:01:37 

- Starostka obce určila za zapisovateľku p. Janu Juríkovú.  

 

K bodu programu č. 1b): Určenie overovateľov zápisnice 
Zvuková nahrávka čas 0:01:48 

- Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Mgr. Z. Bradová, Ing. J. Spišák. 

 

K bodu programu č. 1c): Voľba návrhovej komisie 
Zvuková nahrávka čas 0:02:00 

- Starostka obce navrhla za členov návrhovej komisie poslancov Ing. Petrášovú E., Ing. B. Petráša, 

PhD., PhDr. Petrášovú D., následne dala za predložený návrh hlasovať: 

 

Uznesenie č. 1/2022 zo dňa 10.02.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

Návrhovú komisiu v zložení poslancov: Ing. Eva Petrášová, Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. 

Dominika Petrášová. 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 6 

HLASOVANIE 

ZA 6 
Mgr. Bradová, Ing. Komora, PhDr. Petrášová D.,  

Ing. Petráš Branislav, PhD., Ing. Petrášová E., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 



 

Zápisnica č. 1/2022 

29. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Poproč, volebné obdobie 2018-2022 

strana č. 2 

K bodu programu č. 1d): Schválenie programu rokovania 
Zvuková nahrávka čas 0:02:34 

- 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 hlavnej kontrolórky obce za rok 2021. 

5. Informácia o stave nedoplatkov k 31.12.2021. 

6. Informácia o výsledkoch elektronického sčítania obyvateľov – SODB 2021. 

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

schválených projektov resp. investičných akcií financovaných z rozpočtu obce.  

a) Projekt „Obnova a prístavba Domova dôchodcov Poproč“ – podanie žiadosti o NFP. 

b) Informácia o schválení NFP na projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy KD“ a 

návrh zabezpečenia spolufinancovania projektu a krytia neoprávnených výdavkov. 

8. Nakladanie s majetkom obce. 

9. Informácie o 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. 2/2022 zo dňa 10.02.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

Program rokovania zasadnutia OZ dňa 10.02.2022 podľa navrhovaného programu zverejneného 

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

Počet prítomných poslancov: 6 

HLASOVANIE 

ZA 6 
Mgr. Bradová, Ing. Komora, PhDr. Petrášová D.,  

Ing. Petráš Branislav, PhD., Ing. Petrášová E., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

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

nikto z poslancov nepodal návrh na zmenu resp. doplnenie programu. 
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K bodu programu č. 2: Kontrola plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí 

OZ 
Zvuková nahrávka čas 0:05:47 
- Materiál bol poslancom doručený vopred, prehľad je súčasťou predkladaného materiálu. 

- K niektorým uzneseniam bude vysvetlenie / doplnenie v rámci nasledujúcich bodov programu. 

- Diskusia: nikto. 

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

 

Uznesenie č. 3/2022 zo dňa 10.02.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na vedomie 

kontrolu plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 6 

HLASOVANIE 

ZA 6 
Mgr. Bradová, Ing. Komora, PhDr. Petrášová D.,  

Ing. Petráš B., PhD., Ing. Petrášová E., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

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

závery 
Zvuková nahrávka čas 0:08:29 
- Starostka odovzdala slovo predsedom komisií: 

a) Finančná komisia - informovala predsedníčka komisie Ing. Petrášová E.: 

- Komisia zasadala 03.02.2022 – body programu:  

- dofinancovanie projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu 

v Poproči“,  FK odporúča použiť prostriedky z rezervného fondu a úveru 55.000 €. 

- Spoluúčasť financovania projektu rekonštrukcie DD, FK odporúča schváliť 

spolufinancovanie. 

- Poskytovanie príspevku za stravovanie dôchodcom. 

- Rôzne: využitie priestorov bývalého bytu v KD, rekonštrukcia miestnych komunikácií, 

priestory cukrárne a kolkárne, priestory v zdravotnom stredisku 

- Pozn. zápisnica zo zasadnutia FK nebola do konania zastupiteľstva na obecný úrad doručená, 

na zasadnutí nebol prítomný nikto z odborných zamestnancov OcÚ. 

a) Komisia životného prostredia a projektového plánovania – informoval predseda komisie Ing. 

Petráš, PhD. – komisia nezasadala. 

b) Komisia športu a kultúry – informoval predseda komisie Ing. Spišák: 

- Komisia zasadala 31.01.2022, body programu: kultúra a šport v obci, organizácia menších 

akcií, priestory kolkárne, projekt zavlažovania futbalového ihriska, telocvičňa, knihobúdka. 

c) Komisia školstva a sociálnych vecí – informovala predsedníčka komisie Mgr. Bradová: 

- Komisia zasadala 02.02.2022, body programu: pracovný návrh VZN o príspevku pre 

dôchodcov, priestory zdravotného strediska (kaderníctvo a kozmetika), priestor kolkárne. 

Odporúčanie KŠaSV obecnému zastupiteľstvu zaoberať sa dofinancovaním príspevku pre 

dôchodcov a využitím priestorov kolkárne pre športové účely. 

- Pozn. zápisnica zo zasadnutia KŠaSV nebola do konania zastupiteľstva na obecný úrad doručená 

(doručená po skončení zasadnutia), na zasadnutí nebol prítomný nikto z odborných 

zamestnancov OcÚ. 

 

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



 

Zápisnica č. 1/2022 

29. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Poproč, volebné obdobie 2018-2022 

strana č. 4 

 

Uznesenie č. 4/2022 zo dňa 10.02.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na vedomie 

informácie a závery z rokovania komisií obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 6 

HLASOVANIE 

ZA 6 
Mgr. Bradová, Ing. Komora, PhDr. Petrášová D.,  

Ing. Petráš B., PhD., Ing. Petrášová E., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

K bodu programu č. 4: Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za 

rok 2021 
Zvuková nahrávka čas 0:30:41 
- Materiál bol poslancom doručený vopred, správa je súčasťou predkladaného materiálu. Starostka 

obce odovzdala slovo JUDr. Pavlíkovej S., PhD., ktorá predniesla správu o kontrolnej činnosti 

HKO.  

- Diskusia: nikto 

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

 

Uznesenie č. 5/2022 zo dňa 10.02.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie Správu o kontrolnej činnosti za rok 2021. 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 6 

HLASOVANIE 

ZA 6 
Mgr. Bradová, Ing. Komora, PhDr. Petrášová D.,  

Ing. Petrášová E., Ing. Petráš B., PhD., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

K bodu programu č. 5: Informácia o stave nedoplatkov k 31.12.2021 
Zvuková nahrávka čas 0:39:57 
- Materiál bol poslancom doručený vopred, prehľad je súčasťou predkladaného materiálu. 

- Starostka obce informovala o celkovej výške nedoplatkov 26.537,77 € a zároveň vyzvala 

obyvateľov na úhradu nedoplatkov aj formou splátkového kalendára. Obec v prípade 

nekomunikácie dlžníkov pristúpi k vymáhaniu nedoplatku inou formou (v rámci zákonných 

možností).  

- Diskusia: - na otázky odpovedala pracovníčka úradu p. Baníková, referentka správy daní 

a poplatkov.  

- HKO: disponuje obec nejakým programom, systémom, prístupom do plateného registra na 

vymáhanie nedoplatkov? Odpoveď: obec posiela výzvy, predvoláva dlžníkov na obecný úrad, 

obec má aj ďalšie zákonné možnosti, ako bude postupovať – zadržanie vodičského preukazu 

v spolupráci s policajným zborom, exekučné konanie (zamestnávateľ, sociálna poisťovňa 

a pod.). 

- Poslanec Ing. Petráš B., PhD. – dlžníkmi sú fyzické aj právnické osoby? Odpoveď: áno, aj FO aj 

PO, dochádza zároveň aj k nabaľovaniu (navyšovaniu) dlhu. 

- Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia, následne dala starostka o návrhu hlasovať: 
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Uznesenie č. 6/2022 zo dňa 10.02.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie informáciu o stave nedoplatkov k 31.12.2021. 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 6 

HLASOVANIE 

ZA 6 
Mgr. Bradová, Ing. Komora, PhDr. Petrášová D.,  

Ing. Petrášová E., Ing. Petráš B., PhD., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

K bodu programu č. 6: Informácia o výsledkoch elektronického sčítania 

obyvateľov – SODB 2021 
Zvuková nahrávka čas 0:45:54 
- Materiál bol poslancom doručený vopred, výsledky za obec sú súčasťou predkladaného materiálu. 

Výsledky za obec budú zverejnené aj na webovom sídle obce. 

- Starostka obce informovala, že obec klesá v počte obyvateľov (o 46 obyvateľov menej než v r. 

2020), tento ukazovateľ bude mať vplyv na podielové príjmy obce (zníženie). Zároveň informovala, 

že obec dostane darom 3 tablety od Štatistického úradu SR.  

- Diskusia:  

- Poslanec Ing. Petráš B., PhD. sa vyjadril k nesúladu výsledkov (publikované k 1.1.2021). Odpoveď: 

sčítanie prebiehalo podľa metodiky Štatistického úradu SR, výsledky obce pochádzajú z oficiálneho 

zdroja SODB 2021 www.scitanie.sk.   

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

 

Uznesenie č. 7/2022 zo dňa 10.02.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie informáciu o výsledkoch elektronického sčítania obyvateľov – SODB 2021. 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 6 

HLASOVANIE 

ZA 6 
Mgr. Bradová, Ing. Komora, PhDr. Petrášová D.,  

Ing. Petrášová E., Ing. Petráš B., PhD., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

K bodu programu č. 7: Informácia o stave schvaľovania a prípravy žiadostí o 

dotácie. Informácie o implementovaní schválených projektov resp. investičných 

akcií financovaných z rozpočtu obce.  
Zvuková nahrávka čas 0:54:02 
- Materiál bol poslancom doručený vopred, prehľad podaných žiadostí a schválených projektov je 

súčasťou predkladaného materiálu. 

- Starostka obce informovala o aktuálnom stave podaných žiadostí. 

- Diskusia:  

- Poslankyňa Ing. Petrášová E.: dotazovala stav projektových dokumentácií na kanalizáciu 

a vodovod (ktoré ulice), odpovedala starostka obce – spracované, ul. Družstevná, Západná, 

http://www.scitanie.sk/
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Potočná – kanalizácia, Záhradná - vodovod a kanalizácia, Oľšavská odbočka k hotelu - 

vodovod, Horská – vodovod.  

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

 

Uznesenie č. 8/2022 zo dňa 10.02.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie informáciu starostky obce o stave príprav, rozpracovaní projektov, projektových 

dokumentácií a stave schvaľovania a príprave žiadostí o dotácie. 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 6 

HLASOVANIE 

ZA 6 
Mgr. Bradová, Ing. Komora, PhDr. Petrášová D.,  

Ing. Petrášová E., Ing. Petráš B., PhD., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

a) Projekt „Obnova a prístavba Domova dôchodcov Poproč“ – podanie žiadosti o NFP. 
Zvuková nahrávka čas 01:01:10 
- O projekte informovali riaditeľka DD Mgr. Harčariková (DD nespĺňa zákonné štandardy pre 

poskytovanie sociálnych služieb, riešením je rozšírenie DD s navýšením klientov a zamestnancov) 

a starostka obce (základná myšlienka projektu, prispôsobenie požiadavkám podľa zverejnenej 

výzvy, rekonštrukcia bude prebiehať počas plnej prevádzky DD), ktorá zároveň predložila 

aktualizovaný rozpočet doručený pred zasadnutím zastupiteľstva (vrátane položiek, ktoré sú 

oprávnenými a neoprávnenými výdavkami). 

- Celkové výdavky projektu sú 1.902.428,44 €, výška NFP 1.807.307,02 €, spolufinancovanie obce 

95.121,42 €, financovanie neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce 12.928,10 €. 

- HKO neprítomná v čase 17:05 – 17:08. 

- Poslanec Ing. Komora neprítomný v čase 17:08 – 17:10 

- Diskusia:  

- Poslankyňa Ing. Petrášová E.: dotazovala neoprávnené výdavky – stavebný dozor a auto. 

- Poslankyňa Ing. Petrášová E. predniesla odporúčacie stanovisko Finančnej komisie. 

- Poslankyňa Mgr. Bradová: Komisia školstva a sociálnych vecí sa tým nezaoberala. 

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

 

Uznesenie č. 9/2022 zo dňa 10.02.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

- predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

„Obnova a prístavba domova dôchodcov Poproč“ realizovaného v rámci výzvy „IROP-

PO2-SC211-2021-78“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a 

platným programom rozvoja obce; 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 95.121,42 EUR  

- zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce vo výške 12.928,10 

EUR 

- zabezpečenie financovania prípadných ďalších neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 6 

HLASOVANIE 

ZA 6 
Mgr. Bradová, Ing. Komora, PhDr. Petrášová D.,  

Ing. Petrášová E., Ing. Petráš B., PhD., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 
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b) Informácia o schválení NFP na projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy KD“ a 

návrh zabezpečenia spolufinancovania projektu a krytia neoprávnených výdavkov. 
Zvuková nahrávka čas 01:27:50 
- Starostka obce informovala o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, po vyhodnotení 

projektu bol krátený v celkom rozsahu 10% všetkých oprávnených výdavkov, výška schváleného 

príspevku je 408.479,99 €. Do kompletnej rekonštrukcie budovy KD je potrebné zahrnúť aj výmenu 

krytiny, čo je neoprávneným výdavkom a bude potrebné to hradiť z rozpočtu obce. Zmluva je 

pripravená k podpisu, po schválení zabezpečenia financovania obecným zastupiteľstvom (70.000 €) 

bude zmluva podpísaná a odoslaná na Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru. Ďalej 

informovala o stretnutí s dodávateľom stavby, ktorý je pripravený realizovať stavbu v období marec 

až september 2022. 

- Poslanec Ing. Komora neprítomný v čase 17:39 – 17:40. 

- Poslankyňa Mgr. Bradová neprítomná v čase 17:52 – 17:56.  

- Celá rozsiahla diskusia zaznamenaná na zvukovej nahrávke v čase 01:28:00 – 02:28:00  

- Poslankyňa Ing. Petrášová E.: Finančná komisia odporúča financovanie úverom vo výške 55.000 

€ a prostriedkami z rezervného fondu (vychádzala z doručených podkladov z januára 2022). 

- Starostka obce navrhla zaoberať sa myšlienkou reštrukturalizácie všetkých úverov aj vzhľadom 

na administratívnu záťaž. Obecný úrad spracoval podklady na dnešné rokovanie podľa 

aktuálneho stavu a pracovnej porady poslancov (úver 70.000 €, rezervný fond 22.000 €). 

Vyjadrila sa, že FK nemala relevantné podklady na svoje zasadnutie a ani výstup / zápisnica z FK 

(návrh úver 55.000 €) nebol doručený na obecný úrad na ďalšie spracovanie (napr. na 

vypracovanie stanoviska HKO k návratným zdrojom financovania). 

- Poslanec Ing. Petráš B., PhD. dotazoval zostatok rezervného fondu a splatnosť pri úvere 70.000 

€, odpovedala starostka. 

- V diskusii vystúpili aj Ing. Komora, ktorý upozornil, že FK by mala dávať koncepčné návrhy 

a Ing. Spišák, ktorý poukázal na vlastnú skúsenosť z inej samosprávy – zasadnutie komisie nie 

je možné bez prítomnosti odborných zamestnancov obce. 

- Poslanec Ing. Petráš B., PhD. – technické otázky k projektovej dokumentácii: čo bude s MURAL 

GLOBAL? Odpoveď starostky – v rámci tohto projektu musí byť stena zateplená, navrhla aby 

bola stena profesionálne nafotená a po 5 rokoch sa k projektu vrátiť, resp. vyhotoviť fóliu 

s vyobrazením a zakryť stenu. Poslanec sa ďalej pýtal k oknám a kúreniu – doterajšie veci sú 

podľa jeho názoru v dobrom stave, starostka odpovedala, že je záujem recyklovať tieto veci 

využitím v iných obecných budovách. 

- Starostka reagovala na komisie k návrhom na prenájom priestorov bývalého bytu v KD 

(presunutie nájomcov – kozmetička, kaderníčka zo zdravotného strediska) - zdôvodnila, že počas 

implementácie projektu nemôžu byť priestory prenajímané a zdôraznila, že je povinnosťou obce 

je mať k dispozícii náhradné ubytovanie v prípade nešťastia (napr. požiar). 

- Poslanci Ing. Petrášová E. a Ing. Petráš B., PhD. uviedli, že majú informáciu, že v rámci takýchto 

projektov sa môže prenajímať 20% plochy, starostka odpovedala že v tomto projekte sa nedá. 

Poslanec uviedol, že mu túto informáciu poskytli v SIEA (Slovenská inovačná a energetická 

agentúra - riadiaci orgán projektu), starostka reagovala, že poslanec Ing. Petráš B., PhD. porušil 

svoje kompetencie poslanca, zdôvodnila, že podľa zákona o obecnom zriadení za obec navonok 

vystupuje starosta obce ako štatutárny orgán. Poslanec reagoval, že sa pýtal ako občan obce, 

ktorý sa zaujíma o veci obce.  

- Do diskusie k bytu sa zapojila Mgr. Bradová, ktorá sa pýtala, prečo na komisii neinformovala 

riaditeľka DD ako sa rieši byt – starostka obce reagovala, že riaditeľka DD má v kompetencii 

veci týkajúce sa domova dôchodcov. Následne bola prítomným prezentovaná fotodokumentácia 

aktuálneho stavu bytu. 

- Po skončení diskusie predniesla návrhová komisia návrh uznesenia, následne dala starostka 

o návrhu hlasovať: 
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Uznesenie č. 10/2022 zo dňa 10.02.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje 

informáciu starostky obce o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

na projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v Poproči“.  

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 6 

HLASOVANIE 

ZA 6 
Mgr. Bradová, Ing. Komora, PhDr. Petrášová D.,  

Ing. Petrášová E., Ing. Petráš B., PhD., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 
Zvuková nahrávka čas 02:28:00 
- Starostka odovzdala slovo HKO, ktorá predniesla stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie 

úveru vo výške 70.000 €. 

- Diskusia: 

- Poslankyňa Ing. Petrášová E. dotazovala HKO prečo nebolo do úverovej zadĺženosti 

započítaných aj 360.000 € na cesty. HKO odpovedala, že si podklady vyžiadala od obecného 

úradu a tento úver nebol čerpaný (nečerpaný úver sa nezapočítava do celkovej zadĺženosti).  

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

jednotlivo: 

 

Uznesenie č. 11/2022 zo dňa 10.02.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce Poproč k dodržaniu podmienok na prijatie 

návratných zdrojov financovania – úver vo výške 70.000 €. 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 6 

HLASOVANIE 

ZA 4 Mgr. Bradová, Ing. Komora, Ing. Petráš B., PhD., Ing. Spišák 

PROTI 1 Ing. Petrášová E. 

ZDRŽAL SA 1 PhDr. Petrášová D. 

Schválené. 

 

Uznesenie č. 12/2022 zo dňa 10.02.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje 

v rámci projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v Poproči“ spôsob 

spolufinancovania oprávnených výdavkov a financovanie neoprávnených výdavkov nasledovne: 

- 70.000 € návratné zdroje 

- 22.000 € rezervný fond 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 6 

HLASOVANIE 

ZA 4 Mgr. Bradová, Ing. Komora, Ing. Petráš B., PhD., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 2 PhDr. Petrášová D., Ing. Petrášová E. 

Schválené. 

 

Uznesenie č. 13/2022 zo dňa 10.02.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

Prijatie úveru od Prima banka Slovensko a.s.: 

- výška úveru maximálne 70.000,00 EUR, (slovom sedemdesiattisíc),  

- druh úveru: municipálny úver,  

- splatnosť úveru maximálne 10 rokov od podpisu úverovej dokumentácie  

- splácanie úveru: splácanie istiny – rovnomerné mesačné splátky,  
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- splácanie úrokov – pravidelne mesačne,  

- úroková sadzba 12M Euribor + 0,20 % p.a.  

- poplatok za poskytnutie úveru: 0,25 % 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  

- monitoring zmluvných podmienok 0,1 % zo zostatku istiny 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 6 

HLASOVANIE 

ZA 4 Mgr. Bradová, Ing. Komora, Ing. Petráš B., PhD., Ing. Spišák 

PROTI 1 Ing. Petrášová E. 

ZDRŽAL SA 1 PhDr. Petrášová D. 

Schválené. 

 

Uznesenie č. 14/2022 zo dňa 10.02.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč poveruje 

starostku obce k uzatvoreniu zmluvy o úvere – Municipálny úver – Klasik s Prima banka 

Slovensko a.s. vo výške 70.000 € (slovom sedemdesiattisíc). 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 6 

HLASOVANIE 

ZA 4 Mgr. Bradová, Ing. Komora, Ing. Petráš B., PhD., Ing. Spišák 

PROTI 1 Ing. Petrášová E. 

ZDRŽAL SA 1 PhDr. Petrášová D. 

Schválené. 

 

 
Zvuková nahrávka čas 02:38:10 
- Starostka informovala o aktuálnej situácii k rekonštrukcii miestnych komunikácií – 1. etapa, o 

zmene konateľa dodávateľa stavby a pripravovanom stretnutí s novým konateľom.  

- Starostka sa ohradila voči opakovaným atakom poslankyne Ing. Petrášovej E., citáciou prijatých 

uznesení z minulosti a výstupmi z finančnej komisie, ktorá vyjadrila nespokojnosť s priebehom 

rekonštrukcie ciest. Starostka poukázala na neznalosť finančnej komisie o právnych skutočnostiach 

súvisiacich s obstaraním a zabezpečením projektu. V nadväznosti na citované uznesenia z minulosti 

zároveň vyzvala poslankyňu Ing. Petrášovú E. na odpoveď, či finančná komisia predložila návrh na 

ich finančné zabezpečenie. Poslankyňa uviedla, že komisia počká na rezervný fond, ale hneď bolo 

prijaté uznesenie na prijatie úveru 90.000 € na projekty vrátane ciest. Starostka odpovedala, že 

ďalšie kroky (verejné obstarávanie) je možné realizovať, ak je zabezpečené finančné krytie v zmysle 

zákona o finančnej kontrole. 

- K 2. etape rekonštrukcie miestnych komunikácií starostka uviedla, že pravdepodobne dôjde 

k navýšeniu ceny vzhľadom na nárast cien materiálu. 

- 3. etapa rekonštrukcie miestnych komunikácii bude predmetom rokovania v bode Rôzne. 

- Starostka obce pripomenula problém nedostatku hrobových miest na miestnom cintoríne, ktorým je 

potrebné sa zaoberať, ďalej spomenula havarijný stav elektroinštalácie v budove zdravotného 

strediska, ktoré by malo slúžiť len tomuto účelu. 

- Diskusia: 

- Poslankyňa Ing. Petrášová E. uviedla, že nemali informácie o nedostatku hrobových miest, takže 

nemohli s tou témou pracovať. 

 

 

 



 

Zápisnica č. 1/2022 

29. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Poproč, volebné obdobie 2018-2022 

strana č. 10 

K bodu programu č. 8: Nakladanie s majetkom obce  
Zvuková nahrávka čas 02:52:10 
- Starostka informovala verejnosť, že na zasadnutí OZ 09.12.2021 bolo mylne konštatované, že bolo 

prijaté uznesenie k umiestneniu boxu na doručovanie zásielok Packeta – vzhľadom k tomu, že ide 

o nakladanie s majetkom obce, pri hlasovaní nebolo naplnené kvórum 3/5 väčšina všetkých 

poslancov. 

 

Budova cukrárne  

- Starostka obce kontaktovala Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 

ohľadne potreby stavebných úprav, stanovisko RÚVZ je také, že v prípade zachovania pôvodného 

stavu pôjde u nového nájomcu len o ohlásenie prevádzky, v prípade úprav pôdorysu (prístavba, 

nadstavba) by prebiehal proces posudzovania projektovej dokumentácie – stavebné konanie, 

stanovené požiadavky RÚVZ podľa dnešných noriem, nový nájomca by musel požiadať o súhlas 

na prevádzku. Starostka následne kontaktovala všetkých záujemcov ohľadne nápadu z pracovnej 

porady (nájom spojený s rekonštrukciou priestorov na náklady nájomcu), aktuálne bez spätnej 

odpovede od záujemcov. Následne starostka obce, poslankyňa Ing. Petrášová E. a HKO diskutovali, 

či to je legislatívne možné. Prítomní sa zhodli, že sa budú ďalej zaoberať touto možnosťou na 

stretnutí mimo zasadnutia obecného zastupiteľstva. Poslanec Ing. Komora uviedol, že je potrebné 

rozhodnúť či pôjdeme do rekonštrukcie v pôvodnom pôdoryse a doriešiť financovanie. Starostka 

upresnila, že budúci prenájom pôjde formou obchodnej verejnej súťaže. 

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

hlasovať: 

 

Uznesenie č. 15/2022 zo dňa 10.02.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie informáciu úradu verejného zdravotníctva o možnostiach prevádzkovania budovy 

cukrárne. 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 6 

HLASOVANIE 

ZA 6 
Mgr. Bradová, Ing. Komora, PhDr. Petrášová D.,  

Ing. Petrášová E., Ing. Petráš B., PhD., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

Uznesenie č. 16/2022 zo dňa 10.02.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje 

rekonštrukciu budovy cukrárne v pôvodnom stave. 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 6 

HLASOVANIE 

ZA 6 
Mgr. Bradová, Ing. Komora, PhDr. Petrášová D.,  

Ing. Petrášová E., Ing. Petráš B., PhD., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

- Poslankyňa Ing. Petrášová E. neprítomná v čase 19:13 – 19:15 hod.  

 

Uznesenie č. 17/2022 zo dňa 10.02.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč ukladá 

obecnému úradu doriešiť finančné možnosti rekonštrukcie budovy cukrárne v spolupráci 

s Finančnou komisiou do najbližšieho plánovaného obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 5 
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HLASOVANIE 

ZA 5 
Mgr. Bradová, Ing. Komora, PhDr. Petrášová D.,  

Ing. Petráš B., PhD., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Poslankyňa Ing. Eva Petrášová neprítomná na hlasovaní. 

Schválené. 

 

 

Priestory kolkárne  

Zvuková nahrávka 03:11:49 

- Starostka obce informovala, že uchádzač F & K company si neprevzal výzvu v odbernej lehote, po 

dohode na pracovnej porade bola vyzvaná uchádzačka Zuzana Štovčiková o stanovisko a ktorá 

doručila písomné stanovisko, že nemá záujem. 

- Diskusia: 

- Poslankyňa Ing. Petrášová E. predniesla odporúčanie finančnej komisie: vypísať súťaž 

o najlepší návrh na riešenie využitia týchto priestorov. Poslanec Ing. Komora uviedol, že je 

potrebné súťaž zrušiť a rozhodnúť kto a na aký účel bude tento priestor využívať. Starostka 

upresnila, že je potrebné zrušiť Uznesenie č. A.2/9.g/2020, ktorým obecné zastupiteľstvo 

schválilo zopakovanie súťaže v prípade neúspešnej súťaže. 

- Prítomní ďalej diskutovali o ďalšom využití priestorov, rozpočte a financovania nevyhnutnej 

rekonštrukcie. Zhodli sa na spoločnom stretnutí, na ktorom by sa rozobrali všetky možnosti 

a následne by sa zvolalo zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

- HKO neprítomná v čase 19:21 – 19:24. 

- Poslanec Ing. Komora neprítomný v čase 19:22 – 19:24. 

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

hlasovať: 

 

Uznesenie č. 18/2022 zo dňa 10.02.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč ruší Uznesenie 

č. A.2/9.g/2020. 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 6 

HLASOVANIE 

ZA 6 
Mgr. Bradová, Ing. Komora, PhDr. Petrášová D.,  

Ing. Petrášová E., Ing. Petráš B., PhD., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

Uznesenie č. 19/2022 zo dňa 10.02.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč ukladá 

obecnému úradu doriešiť finančné možnosti rekonštrukcie priestorov kolkárne a využitie 

priestorov kolkárne v spolupráci s poslancami obecného zastupiteľstva do termínu 28.2.2022. 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 6 

HLASOVANIE 

ZA 6 
Mgr. Bradová, Ing. Komora, PhDr. Petrášová D.,  

Ing. Petrášová E., Ing. Petráš B., PhD., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

- Starostka informovala aj o doručenej žiadosti p. Vladimíra Gdovičina o odkúpenie obecného 

pozemku pod garážou, žiadosť ide do legislatívneho procesu. 

- K ostatným zámerom (predaj pozemkov) – žiadatelia vyzvaní na doručenie znaleckých posudkov.  



 

Zápisnica č. 1/2022 

29. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Poproč, volebné obdobie 2018-2022 

strana č. 12 

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

Poproč s.r.o., r.s.p.  
Zvuková nahrávka čas 03:40:54 
- Materiál bol poslancom doručený vopred, dôvodová správa je súčasťou predkladaného materiálu. 

- Starostka informovala, že žiadosť o investičnú pomoc nebola podaná z dôvodu oznámenia 

o zmenených podmienkach a posunutí celého projektu investičnej pomoci pre sociálne podniky. 

- Starostka ďalej informovala o štruktúre zamestnancov, voľbe poradného výboru, ďalšom 

vzdelávaní zamestnancov, prehľade investičných akcií, ktoré sa realizovali prostredníctvom 

sociálneho podniku. 

- Starostka informovala o odoslanej žiadosti na ÚPSVaR na uzavretie zmluvy o poskytnutí 

vyrovnávacích príspevkov. Následne predložila a odôvodnila návrh na poskytnutie finančnej 

výpomoci sociálnemu podniku na preklenutie obdobia do poskytnutia vyrovnávacích príspevkov zo 

strany ÚPSVaR (len ak neprídu). Alternatívou je použitie kontokorentného úveru od VÚB banky. 

- Diskusia: 

- Poslankyňa Ing. Petrášová E. dotazovala použitie pôžičky 30.000 €, starostka odpovedala, že to 

bude podrobne vysvetlené v rámci konečnej účtovnej závierky, ktorá ešte nie je hotová 

(meškajúce platby za vyrovnávacie príspevky).  

- Poslanec Ing. Spišák neprítomný v čase 19:55 – 20:00. 

- Poslanec Ing. Komora neprítomný v čase 19:55 – 19:56. 

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

 

Uznesenie č. 20/2022 zo dňa 10.02.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie informáciu starostky obce o činnosti sociálneho podniku Služby obce Poproč s.r.o., 

r.s.p. 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 6 

HLASOVANIE 

ZA 6 
Mgr. Bradová, Ing. Komora, PhDr. Petrášová D.,  

Ing. Petrášová E., Ing. Petráš B., PhD., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

Uznesenie č. 21/2022 zo dňa 10.02.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje 

poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre obchodnú spoločnosť Služby obce Poproč s.r.o., 

r.s.p.:  

- výška: 12 000 €, 

- úrok: bezúročná,  

- na dobu: max. do 31.05.2022,  

- účel: na preklenutie obdobia do poskytnutia vyrovnávacích príspevkov na základe 

Zmluvy o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov s ÚPSVaR na rok 2022, 

- spôsob poskytnutia: jednorázovo v prípade neposkytnutia vyrovnávacích príspevkov 

pred uzatvorením Zmluvy s ÚPSVaR. 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 6 

HLASOVANIE 

ZA 4 
Ing. Komora, PhDr. Petrášová D., Ing. Petráš B., PhD.,  

Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 2 Mgr. Bradová, Ing. Petrášová E. 

Schválené. 
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K bodu programu č. 10: Rôzne 
Zvuková nahrávka čas 03:58:50 
- Starostka odovzdala slovo Ing. Petrášovi, PhD., ktorý predniesol dôvodovú správu k navrhovanej 

3. etape rekonštrukcie miestnych komunikácií: ulica Partizánska, časť ulice Sadová, spojnica ulíc 

Slnečná a Jarná, spojnica ulíc Poľná a Východná (materiál predložený priamo na zasadnutí). 

- HKO neprítomná v čase 20:04 – 20:07 

- Diskusia:  

- Starostka obce informovala, že rokovala s VVS, a.s., odpoveď vodární bola, že nie sú plánované 

žiadne rekonštrukcie vodárenských sietí. Ďalej sa informovala aj o uliciach Lesnej, Poľnej, 

Horskej a predpríprave vodovodných prípojok, odpoveď zo strany vodární bola, že sa 

predpríprava nemôže robiť bez následného osadenia vodomeru. 

- Starostka obce sa pýtala, či KŽPaPP zohľadňovala aj majetkovo-právne vysporiadanie prepojov. 

KŽPaPP sa zaoberali prepojom ulíc Východná a Poľná, prepoj ulíc Slnečnej a Poľnej nevedel 

odpovedať. 

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

 

Uznesenie č. 22/2022 zo dňa 10.02.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč na návrh 

poslanca Ing. Branislava Petráša, PhD. schvaľuje: 

Poradie rekonštrukcie miestnych komunikácií v týchto etapách: 

3. etapa – ulica Partizánska, časť ulice Sadovej, spojnica ulíc Slnečnej a Jarnej, spojnica ulíc 

Poľnej a Východnej. 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 6 

HLASOVANIE 

ZA 6 
Mgr. Bradová, Ing. Komora, PhDr. Petrášová D.,  

Ing. Petrášová E., Ing. Petráš B., PhD., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

K bodu programu č. 11: Interpelácie poslancov 
Zvuková nahrávka čas 04:06:13 
- V rámci bodu nevystúpil žiadny z poslancov. 

K bodu programu č. 12: Podnety a návrhy od občanov. 
- V rámci bodu Podnety a návrhy od občanov nevystúpil žiadny z prítomných občanov. 

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

K bodu programu č. 14: Záver 
Zvuková nahrávka čas 04:06:25 

- V závere starostka požiadala o poslancov o efektívnejšie využitie možností – komisie, porady, úrad,  

vopred odkomunikované a konkrétne návrhy na zasadnutí, poďakovala všetkým za účasť 

a občanom za sledovanie zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

 

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

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

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

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


