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Zápisnica č. 6/2021 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Poproč, 

konaného dňa 09.12.2021, veľká sála MKS 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, Mgr. Dominika Hiľovská, p. Martin 

Jasaň, Ing. Viliam Komora, Ing. Branislav Petráš, PhD. (príchod o 14:07 hod), PhDr. Dominika 

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

- Ostatní prítomní podľa prezenčnej listiny 

 

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), poslanec Ing. Petráš PhD. vopred ospravedlnil svoju neúčasť na začiatku rokovania. 

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

OZ, o dodatočnom 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. Zasadnutie OZ sa koná za dodržania aktuálne platných opatrení podľa 

Vyhlášky ÚVZ SR. 

 

K bodu programu č. 1a): Určenie zapisovateľa 
Zvuková nahrávka čas 0:02:21 

- Starostka obce určila za zapisovateľku p. Janu Juríkovú.  

 

K bodu programu č. 1b): Určenie overovateľov zápisnice 
Zvuková nahrávka čas 0:02:32 

- Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci PhDr. D. Petrášová, Mgr. D. Hiľovská. 

 

K bodu programu č. 1c): Voľba návrhovej komisie 
Zvuková nahrávka čas 0:02:44 

- Starostka obce navrhla za členov návrhovej komisie poslancov Ing. Petrášovú E., PhDr. Z. 

Baníkovú, Mgr. Bradovú, následne dala za predložený návrh hlasovať: 

 

Uznesenie č. 98/2021 zo dňa 09.12.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

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

Bradová. 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 7 
PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, Mgr. Hiľovská, p. Jasaň,  

Ing. Komora, PhDr. Petrášová D., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 1 Ing. Petrášová E. 

Schválené. 

 

 

https://www.poproc.sk/-oz-2021
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K bodu programu č. 1d): Schválenie programu rokovania 
Zvuková nahrávka čas 0:03:21 

- 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. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč o prevádzkovom poriadku pohrebiska 

v obci. 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč – Dodatok č. 2 VZN č. 6/2019 

o úhradách za sociálne služby poskytované verejným poskytovateľom sociálnych služieb 

zriadeným obcou. 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč – Dodatok č. 2 VZN č. 10/2019 

o úhradách za sociálne služby poskytované verejným poskytovateľom sociálnych služieb 

zriadeným obcou. 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Poproč. 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč – Dodatok č. 1 VZN č. 4/2020 

o financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených obcou. 

9. Konsolidovaná výročná správa za r. 2020. 

10. Monitorovacia správa za 1. polrok 2021. 

11. Návrh na 2. úpravu programového rozpočtu obce Poproč na rok 2021. 

12. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na r. 2022. 

13. Rozpočet obce. 

a) Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Poproč na roky 2022 – 

2024. 

b) Návrh programovej štruktúry rozpočtu obce Poproč na roky 2022 – 2024. 

c) Návrh Rozpočtu obce na rok 2022 – záväzný. 

d) Návrh Rozpočtu obce na roky 2023 – 2024 – výhľadový. 

14. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť 

Územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 2/2020 Územného plánu obce 

Poproč“. 

15. Nízkouhlíková stratégia obce Poproč – 2030. 

16. Nakladanie s majetkom obce. 

17. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Poproč na I. polrok 2022. 

18. Správa hlavného kontrolóra obce Poproč o vykonaných kontrolách. 

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

20. Návrh dodatku k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu (stavebný úrad). 

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

schválených projektov resp. investičných akcií financovaných z rozpočtu obce. Prehľad 

aktivít obce v roku 2021. 
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22. Rôzne. 

23. Interpelácie poslancov. 

24. Podnety a návrhy od občanov. 

25. Závery z rokovania OZ. 

26. Záver.    

 

Uznesenie č. 99/2021 zo dňa 09.12.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

Program rokovania zasadnutia OZ dňa 09.12.2021 podľa navrhovaného programu 

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

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

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

Ing. Komora, PhDr. Petrášová D., 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. 

 

 

K bodu programu č. 2: Kontrola plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí OZ 
Zvuková nahrávka čas 0:08:24 
- Materiál bol poslancom doručený vopred. 

- Diskusia: 

- Ing. Petrášová E. dotazovala Komisiu životného prostredia a projektového plánovania 

ohľadne vypracovania návrhu 3. etapy rekonštrukcie miestnych komunikácií, starostka 

odpovedala, že vzhľadom na neprítomnosť poslanca a predsedu KŽPaPP Ing. Petráša, PhD. 

počas tohto bodu programu sa poslanci môžu následne pýtať v bode Rôzne. 

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

 

Uznesenie č. 100/2021 zo dňa 09.12.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie kontrolu plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

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

Ing. Komora, PhDr. Petrášová D., 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 0:10:28 
- Starostka odovzdala slovo predsedom komisií: 

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

- Komisia zasadala 8.12.2021, zaoberali sa návrhom rozpočtu na r. 2022, návrhmi VZN 

o úhradách za sociálne služby v DD (bod 5. a 6. programu rokovania OZ), návrhom, aby 
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sa Komisia školstva a sociálnych vecí zaoberala myšlienkou na dotáciu pre dôchodcov 

s nízkym dôchodkom. 

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

- Komisia nezasadala, šport a kultúra sú pozastavené – závislé na pandemických 

opatreniach. 

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

- Komisia nezasadala, v prípade podnetu zo strany Finančnej komisie bude komisia 

zvolaná. 

d) Komisia životného prostredia a projektového plánovania – predseda komisie Ing. Petráš, 

PhD. neprítomný. 

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

 

Uznesenie č. 101/2021 zo dňa 09.12.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie informácie a závery z rokovania komisií obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

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

Ing. Komora, PhDr. Petrášová D., Ing. Petrášová E., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

K bodu programu č. 4: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč 

o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci 
Zvuková nahrávka čas 0:17:27 
- Starostka obce predniesla dôvodovú správu, ktorá je súčasťou predkladaného materiálu. Návrh 

VZN bol zverejnený v zákonom stanovenej lehote na úradnej tabuli obce, poslancom bol 

doručený vopred a prerokovaný na pracovnej porade poslancov. 

- Diskusia: nikto 

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

 

Uznesenie č. 102/2021 zo dňa 09.12.2021, ktorým sa Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč uznáša na  

Všeobecne záväznom nariadení Obce Poproč o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci so 

zapracovanými pripomienkami doručenými v lehote na pripomienkovanie. 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

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

Ing. Komora, PhDr. Petrášová D., Ing. Petrášová E., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 
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K bodu programu č. 5: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč – Dodatok 

č. 2 VZN č. 6/2019 o úhradách za sociálne služby poskytované verejným poskytovateľom 

sociálnych služieb zriadeným obcou 
Zvuková nahrávka čas 0:20:10 
- Dôvodová správu je súčasťou predkladaného materiálu. Návrh VZN bol zverejnený v zákonom 

stanovenej lehote na úradnej tabuli obce, poslancom bol doručený vopred a prerokovaný na 

pracovnej porade poslancov a na finančnej komisii. 

- Diskusia:  

- Ing. Petrášová E.: žiadala o podklady k výpočtu na navýšenie, návrh bol zverejnený bez 

podloženia výpočtov. Starostka reagovala, že vysvetlením na pracovnej porade sa v návrhu 

VZN nič nezmenilo. Komunikácia prebiehala e-mailom prostredníctvom sekretariátu, 

poslankyni boli doručené podklady a odpovede od riaditeľky DD. Poslankyňa poďakovala 

riaditeľke a ekonómke DD za prístup a spoluprácu pri vyčíslení stravnej jednotky 

z ekonomicky oprávnených nákladov. Finančná komisia odporúča schváliť návrh VZN. 

Finančná komisia ďalej navrhuje, aby sa Komisia školstva a sociálnych vecí zaoberala 

dotáciami, kompenzáciami pre dôchodcov s nízkym dôchodkom. 

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

hlasovať: 

 

Uznesenie č. 103/2021 zo dňa 09.12.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč ukladá 

Komisii školstva a sociálnych vecí zaoberať sa navýšenými výdavkami a kompenzáciou pre 

dôchodcov a zvýšenou úhradou za poskytovanie sociálnych služieb v jedálni. 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 6 
PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, Mgr. Hiľovská, Ing. Komora, 

PhDr. Petrášová D., Ing. Petrášová E. 

PROTI 1 p. Jasaň 

ZDRŽAL SA 1 Ing. Spišák 

Schválené. 

 

 

Uznesenie č. 104/2021 zo dňa 09.12.2021, ktorým sa Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč uznáša na  

Všeobecne záväznom nariadení Obce Poproč – Dodatok č. 2 VZN č. 6/2019 o úhradách za 

sociálne služby poskytované verejným poskytovateľom sociálnych služieb zriadeným obcou. 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

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

Ing. Komora, PhDr. Petrášová D., Ing. Petrášová E., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

K bodu programu č. 6: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč – Dodatok 

č. 2 VZN č. 10/2019 o úhradách za sociálne služby poskytované verejným 

poskytovateľom sociálnych služieb zriadeným obcou 
Zvuková nahrávka čas 0:41:12 
- Dôvodová správu je súčasťou predkladaného materiálu. Návrh VZN bol zverejnený v zákonom 

stanovenej lehote na úradnej tabuli obce, poslancom bol doručený vopred a prerokovaný na 

pracovnej porade poslancov a na finančnej komisii. 
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- Diskusia:  

- Ing. Petrášová E. dotazovala riaditeľku DD o navýšení poplatkov od klientov a aké bude 

navýšenie poplatkov na r. 2022 zo strany štátu. Riaditeľka DD Mgr. Harčariková odpovedala: 

klienti priemerné navýšenie o 24 € / 1 klient, príspevok štátu na 1 klienta je 543 €. Výška 

poplatku od klienta sa odvíja podľa stupňa odkázanosti klienta, priemerne je to 60 €. 

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

 

Uznesenie č. 105/2021 zo dňa 09.12.2021, ktorým sa Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč uznáša na  

Všeobecne záväznom nariadení Obce Poproč – Dodatok č. 2 VZN č. 10/2019 o úhradách za 

sociálne služby poskytované verejným poskytovateľom sociálnych služieb zriadeným obcou. 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

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

Ing. Komora, PhDr. Petrášová D., Ing. Petrášová E., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

K bodu programu č. 7: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Poproč 
Zvuková nahrávka čas 0:44:48 
- Starostka vopred upokojila občanov, že nedochádza k zmene výšky poplatku. Návrh sa predkladá 

z dôvodu novej kontrolnej praxe NKÚ. Dôvodová správu je súčasťou predkladaného materiálu. 

Návrh VZN bol zverejnený v zákonom stanovenej lehote na úradnej tabuli obce, poslancom bol 

doručený vopred a prerokovaný na pracovnej porade poslancov. 

- Starostka informovala, že napriek zvýšenej miere separovania odpadov množstvo 

vyprodukovaného komunálneho odpadu každým rokom rastie (graf je súčasťou predkladaného 

materiálu). Informovala o triedení drevotriesky, o začatí skúšobnej prevádzky na zavádzanie 

systému na zber množstevného odpadu (začipovanie kuka nádob), separovanie textilu ohľadne 

separovania textilu a ponuke na separovanie časopisov a kníh (recipročná výmena za toaletný 

papier, bioservítky). 

- Diskusia: nikto. 

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

 

Uznesenie č. 106/2021 zo dňa 09.12.2021, ktorým sa Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč uznáša na  

Všeobecne záväznom nariadení Obce Poproč o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Poproč.  

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

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

Ing. Komora, PhDr. Petrášová D., Ing. Petrášová E., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 
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K bodu programu č. 8: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč – Dodatok 

č. 1 VZN č. 4/2020 o financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených 

obcou   
Zvuková nahrávka čas 0:49:33 
- Starostka odovzdala slovo riaditeľke ZŠsMŠ RNDr. Mihókovej na prednesenie dôvodovej 

správy, ktorá je súčasťou predkladaného materiálu. Návrh VZN bol zverejnený v zákonom 

stanovenej lehote na úradnej tabuli obce, poslancom bol doručený vopred a prerokovaný na 

pracovnej porade poslancov.  

- Diskusia: nikto. 

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

 

Uznesenie č. 107/2021 zo dňa 09.12.2021, ktorým sa Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč uznáša na  

Všeobecne záväznom nariadení Obce Poproč – Dodatok č. 1 VZN č. 4/2020 o financovaní 

materskej školy a školských zariadení zriadených obcou.  

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

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

Ing. Komora, PhDr. Petrášová D., Ing. Petrášová E., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

K bodu programu č. 9: Konsolidovaná výročná správa za r. 2020   
Zvuková nahrávka čas 0:53:04 
- Materiál bol poslancom doručený vopred.  

- Diskusia: nikto. 

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

 

Uznesenie č. 108/2021 zo dňa 09.12.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie Konsolidovanú výročnú správu obce Poproč za rok 2020.  

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

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

Ing. Komora, PhDr. Petrášová D., Ing. Petrášová E., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

K bodu programu č. 10: Monitorovacia správa za 1. polrok 2021   
Zvuková nahrávka čas 0:53:53 
- Materiál bol poslancom doručený vopred.  

- Diskusia: nikto. 

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

 

Uznesenie č. 109/2021 zo dňa 09.12.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie Monitorovaciu správu za 1. polrok 2021.  

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 8 
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HLASOVANIE 

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

Ing. Komora, PhDr. Petrášová D., Ing. Petrášová E., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

K bodu programu č. 11: Návrh na 2. úpravu programového rozpočtu obce Poproč na 

rok 2021 
Zvuková nahrávka čas 0:54:54 
- Dôvodová správu je súčasťou predkladaného materiálu. Materiál bol poslancom doručený 

vopred a prerokovaný na pracovnej porade poslancov a na finančnej komisii. 

- Diskusia:  

- PhDr. Baníková: poslancom neboli predložené žiadosti o dofinancovanie rozpočtových 

organizácií obce – základnej školy a domova dôchodcov. Na dotazy odpovedala ekonómka p. 

Šestáková a starostka obce. V diskusii ďalej vystúpili Ing. Petrášová E., Ing. Komora, 

riaditeľka DD Mgr. Harčariková, riaditeľka ZŠsMŠ RNDr. Mihóková, HKO (celá rozsiahla 

diskusia je zaznamenaná na zvukovej nahrávke v čase od 0:55:00 – 01:44:00). 

- Príchod poslanca Ing. Petráša, PhD. na zasadnutie OZ o 14:07 hod. (počet poslancov na 

zasadnutí OZ je 9). 

- Starostka obce po diskusii upozornila poslancov na závažnosť dokumentu a na dosah na 

celkovú úpravu rozpočtu a dokončenia finančného roka. Obec pri dofinancovaní 

rozpočtových organizácií postupovala v súlade so zákonom. 

- Ing. Petrášová E. požiadala počas tohto bodu citovať do zápisnice: „Poslanci sa dotazovali, 

že či žiadosť o dofinancovanie domova dôchodcov má byť schválená poslancami obecného 

zastupiteľstva. Keď pani starostka povie, že nemusí byť, pani kontrolórka povie nemusí byť, 

nemáme problém hlasovať, ale pokiaľ nemáme právnu istotu, bojíme sa hlasovať. My takisto 

sme zodpovední za niečo. Ďakujem.“ HKO odpovedala, že obec postupovala v súlade 

s rozpočtom obce a so zákonom. Ďalej uviedla, že táto žiadosť nemusí byť schvaľovaná 

obecným zastupiteľstvom. 

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

 

Uznesenie č. 110/2021 zo dňa 09.12.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje  

2. úpravu programového rozpočtu obce na rok 2021 podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 8 

Mgr. Bradová, Mgr. Hiľovská, p. Jasaň, Ing. Komora,  

Ing. Petráš, PhD., PhDr. Petrášová D., Ing. Petrášová E.,  

Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 1 PhDr. Baníková 

Schválené. 

 

 

K bodu programu č. 12: Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na r. 2022 
Zvuková nahrávka čas 01:44:48 
- Dôvodová správu je súčasťou predkladaného materiálu. Materiál bol poslancom doručený 

vopred a prerokovaný na pracovnej porade poslancov a na finančnej komisii. 

- Diskusia:  
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- Ing. Petrášová E. prečítala stanovisko finančnej komisie, ktorá doporučuje schváliť žiadosti 

v požadovanej výške.  

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

hlasovať: 

 

Uznesenie č. 111/2021 zo dňa 09.12.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje 

poskytnutie dotácie vo výške 1.800,00 € z rozpočtu obce na rok 2022 pre občianske združenie 

Dobrovoľný hasičský zbor Poproč, Požiarna 2, 044 24  Poproč, IČO: 001774746606, na základe 

písomnej žiadosti zo dňa 26.10.2021, s podmienkou, že v prípade krátenia rozpočtu obce zo 

strany štátu, nebude dotácia poskytnutá v plnej výške, ale len v takej výške ako to rozpočet 

obce umožní. 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

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

Ing. Komora, Ing. Petráš, PhD., PhDr. Petrášová D.,  

Ing. Petrášová E., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

Uznesenie č. 112/2021 zo dňa 09.12.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje 

poskytnutie dotácie vo výške 6.000,00 € z rozpočtu obce na rok 2022 pre občianske združenie 

Stolnotenisový športový klub Poproč, Západná 69, 044 24  Poproč, IČO: 35547651, na základe 

písomnej žiadosti zo dňa 26.10.2021, s podmienkou, že v prípade krátenia rozpočtu obce zo 

strany štátu, nebude dotácia poskytnutá v plnej výške, ale len v takej výške ako to rozpočet 

obce umožní. 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

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

Ing. Komora, Ing. Petráš, PhD., PhDr. Petrášová D.,  

Ing. Petrášová E., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

Uznesenie č. 113/2021 zo dňa 09.12.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje 

poskytnutie dotácie vo výške 3.000,00 € z rozpočtu obce na rok 2022 pre občianske združenie 

Základná organizácia JDS v Poproči, Mieru 93, 044 24  Poproč, IČO: 008970193303,  na 

základe písomnej žiadosti zo dňa 26.10.2021, s podmienkou, že v prípade krátenia rozpočtu 

obce zo strany štátu, nebude dotácia poskytnutá v plnej výške, ale len v takej výške ako to 

rozpočet obce umožní. 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

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

Ing. Komora, Ing. Petráš, PhD., PhDr. Petrášová D.,  

Ing. Petrášová E., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 
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Uznesenie č. 114/2021 zo dňa 09.12.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje 

poskytnutie dotácie vo výške 22.000,00 € z rozpočtu obce na rok 2022 pre občianske združenie 

Obecný FK Slovan Poproč, Brezová 20, 044 24  Poproč, IČO: 31275451, na základe písomnej 

žiadosti zo dňa 29.10.2021, s podmienkou, že v prípade krátenia rozpočtu obce zo strany štátu, 

nebude dotácia poskytnutá v plnej výške, ale len v takej výške ako to rozpočet obce umožní. 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

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

Ing. Komora, Ing. Petráš, PhD., PhDr. Petrášová D.,  

Ing. Petrášová E., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

Uznesenie č. 115/2021 zo dňa 09.12.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje 

poskytnutie dotácie vo výške 1.500,00 € z rozpočtu obce na rok 2022 pre občianske združenie 

Klub slovenských turistov Poproč, Slnečná 29, 044 24  Poproč, IČO: 31305008, na základe 

písomnej žiadosti zo dňa 29.10.2021, s podmienkou, že v prípade krátenia rozpočtu obce zo 

strany štátu, nebude dotácia poskytnutá v plnej výške, ale len v takej výške ako to rozpočet 

obce umožní. 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

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

Ing. Komora, Ing. Petráš, PhD., PhDr. Petrášová D.,  

Ing. Petrášová E., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

Uznesenie č. 116/2021 zo dňa 09.12.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje 

poskytnutie dotácie vo výške 5.400,00 € z rozpočtu obce na rok 2022 pre občianske združenie 

FORTUNA Poproč, Potočná 2, 044 24  Poproč, IČO: 45006555, na základe písomnej žiadosti 

zo dňa 31.10.2021, s podmienkou, že v prípade krátenia rozpočtu obce zo strany štátu, nebude 

dotácia poskytnutá v plnej výške, ale len v takej výške ako to rozpočet obce umožní. 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

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

Ing. Komora, Ing. Petráš, PhD., PhDr. Petrášová D.,  

Ing. Petrášová E., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

K bodu programu č. 13: Rozpočet obce 
Zvuková nahrávka čas 01:50:36 
- Dôvodová správu je súčasťou predkladaného materiálu. Materiál bol poslancom doručený 

vopred, prerokovaný na pracovnej porade poslancov a na finančnej komisii. 

 

a) Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Poproč na roky 2022-2024 
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- Starostka odovzdala slovo HKO, ktorá predniesla stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 

rozpočtu. 

- Diskusia: nikto 

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

 

Uznesenie č. 117/2021 zo dňa 09.12.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Programového rozpočtu obce Poproč 

na rok 2022 s výhľadom na r. 2023 – 2024.  

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

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

Ing. Komora, Ing. Petráš, PhD., PhDr. Petrášová D.,  

Ing. Petrášová E., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

b) Návrh programovej štruktúry rozpočtu obce Poproč na rok 2022-2024 

- Diskusia: nikto 

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

 

Uznesenie č. 118/2021 zo dňa 09.12.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje 

programy, podprogramy a zámery obce na roky 2022, 2023, 2024 podľa predloženého návrhu.    

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

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

Ing. Komora, Ing. Petráš, PhD., PhDr. Petrášová D.,  

Ing. Petrášová E., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

c) Návrh Rozpočtu obce na rok 2022 - záväzný 

- Diskusia k návrhu rozpočtu:  

- Poslanec p. Jasaň neprítomný v čase 14:55–14:57 hod, HKO neprítomná v čase 15:01 – 

15:03 hod. 

- Ing. Petrášová E. sa pýtala k výberu poplatkov za komunálny odpad a k opravám majetku 

obce z vlastných zdrojov, odpovedala starostka (vymoženie pohľadávok za odpad, opravy aj 

v závislosti od získania finančných prostriedkov z podaných žiadostí a podľa havarijného 

stavu majetku obce).  

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

 

Uznesenie č. 119/2021 zo dňa 09.12.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje 

rozpočet obce na rok 2022 - záväzný podľa predloženého návrhu.    

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

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

Ing. Komora, Ing. Petráš, PhD., PhDr. Petrášová D.,  

Ing. Petrášová E., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  
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Schválené. 

 

d) Návrh Rozpočtu obce na roky 2023-2024 – výhľadový 

- Diskusia: nikto 

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

 

Uznesenie č. 120/2021 zo dňa 09.12.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie rozpočet obce na rok 2023 – 2024 - výhľadový podľa predloženého návrhu.    

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

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

Ing. Komora, Ing. Petráš, PhD., PhDr. Petrášová D.,  

Ing. Petrášová E., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

 

K bodu programu č. 14: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč, ktorým 

sa vyhlasuje Záväzná časť Územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 

2/2020 Územného plánu obce Poproč“ 
Zvuková nahrávka čas 02:00:27 
- Dôvodová správu je súčasťou predkladaného materiálu. Materiál bol poslancom doručený 

vopred. 

- Diskusia: nikto  

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

hlasovať: 

 

Uznesenie č. 121/2021 zo dňa 09.12.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie  

1. Správu o prerokovaní návrhu Územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 

2/2020  Územného plánu obce Poproč“,  vypracovanú Ing. arch. Vladimírom Debnárom,  

odborne spôsobilou osobou na  obstarávania ÚPP a ÚPD podľa § 2a stavebného zákona, 

(reg. č. 424). 

2. Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok k návrhu Územnoplánovacej dokumentácie 

„Zmeny a doplnky č. 2/2020 Územného plánu obce Poproč“. 

3. Výsledok preskúmania návrhu Územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky 

č.2/2020  Územného plánu obce Poproč“ Okresným  úradom Košice podľa § 25 

stavebného zákona  (stanovisko OÚ Košice č. OU-KE-OVBP1-2021/033945-002 zo dňa 

07.10.2021).  

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

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

Ing. Komora, Ing. Petráš, PhD., PhDr. Petrášová D.,  

Ing. Petrášová E., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 
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Uznesenie č. 122/2021 zo dňa 09.12.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje 

podľa § 27 ods. 3 stavebného zákona a podľa § 11 ods. 4 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Územnoplánovaciu dokumentáciu „Zmeny a 

doplnky č. 2/2020  Územného plánu obce Poproč“ spracovanú  Ing. arch. Marianou Šimkovou, 

autorizovaným  architektom SKA.    

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

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

Ing. Komora, Ing. Petráš, PhD., PhDr. Petrášová D.,  

Ing. Petrášová E., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

  

 

Uznesenie č. 123/2021 zo dňa 09.12.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč poveruje 

obecný úrad: 

 1. Zverejniť záväznú časť Územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č.2/2020  

Územného plánu obce Poproč“ v zmysle § 27 ods. 4 písm. a) stavebného zákona. 

2. Označiť dokumentáciu Územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č.2/2020  

Územného plánu obce Poproč“ schvaľovacou doložkou v zmysle § 28 ods.1 stavebného 

zákona. 

3. Uložiť Územnoplánovaciu dokumentáciu „Zmeny a doplnky č.2/2020  Územného plánu 

obce Poproč“  na Obecnom úrade Poproč,  na Stavebnom úrade obce Poproč a na 

Okresnom  úrade  Košice, odbore výstavby a bytovej politiky, v zmysle § 28 ods. 3 a 4  

stavebného zákona. 

4. Vyhotoviť o obsahu Územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č.2/2020  

Územného plánu obce Poproč“ registračný list v zmysle § 28 ods. 5 stavebného zákona 

a spolu s kópiou uznesenia o schválení doručiť Ministerstvu dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky. 

V termíne do 3 mesiacov od schválenia územného plánu.   

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

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

Ing. Komora, Ing. Petráš, PhD., PhDr. Petrášová D.,  

Ing. Petrášová E., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

Uznesenie č. 124/2021 zo dňa 09.12.2021, ktorým sa Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč podľa § 

11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznáša 

na Všeobecne záväznom nariadení obce Poproč, ktorým sa podľa §27 ods. 3 stavebného zákona  

vyhlasuje Záväzná časť Územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 2/2020  

Územného plánu obce Poproč“, schválenej uznesením Obecného zastupiteľstva Poproč č. 

122/2021 zo dňa 09.12.2021. 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

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

Ing. Komora, Ing. Petráš, PhD., PhDr. Petrášová D.,  
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Ing. Petrášová E., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

 

K bodu programu č. 15: Nízkouhlíková stratégia obce Poproč - 2030 
Zvuková nahrávka čas 02:08:25 
- Dôvodová správu je súčasťou predkladaného materiálu. Materiál bol poslancom doručený 

vopred a pripomienkovaný.  

- Diskusia: nikto 

- Poslanec Ing. Komora neprítomný v čase 15:13 – 15:15 hod 

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

 

Uznesenie č. 125/2021 zo dňa 09.12.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje 

strategický dokument „NÍZKOUHLÍKOVÁ STRATÉGIA OBCE POPROČ – 2030.    

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

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

Ing. Petráš, PhD., PhDr. Petrášová D., Ing. Petrášová E.,  

Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Poslanec Ing. Viliam Komora neprítomný na hlasovaní. 

Schválené. 

 

 

K bodu programu č. 16: Nakladanie s majetkom obce 
Zvuková nahrávka čas 02:09:39 
- Na obecný úrad boli doručené žiadosti o prenájom, resp. predaj majetku. Žiadosti boli 

prerokované na pracovnej porade poslancov. 

- Diskusia k žiadosti p. Hillaya:  

- Stanovisko Komisie životného prostredia a projektového plánovania predniesol predseda Ing. 

Petráš, PhD. – komisia odporúča predaj schváliť formou osobitného zreteľa. 

- Poslanec p. Jasaň navrhol postup ako v minulosti – vypracovaný znalecký posudok 

a geometrický plán na náklady žiadateľa. 

- Starostka obce pripomenula, že obecné zastupiteľstvo musí postupovať v súlade so zásadami 

s hospodárením a nakladaním s majetkom obce - určenie ceny znaleckým posudkom alebo 

overením ceny v mieste obvyklej. 

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

hlasovať: 

 

Uznesenie č. 126/2021 zo dňa 09.12.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje 

zámer predaja nehnuteľného majetku obce Poproč, konkrétne: 

- parcela reg. C-KN č. 1819/5, vo výmere 150 m2, spoluvlastnícky podiel obce v podiele 3/8, 

zapísanej na liste vlastníctva č. 3157, katastrálne územie Poproč, 

- parcela reg. C-KN č. 1820/6, vo výmere 31 m2, spoluvlastnícky podiel obce v podiele 3/8, 

zapísanej na liste vlastníctva č. 3157, katastrálne územie Poproč,  
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a to v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e), zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu,  

- že tieto pozemky sú pre obec neupotrebiteľné, 

- bezprostredne susedia s parcelou žiadateľa, 

- žiadateľ uvedené parcely užíva a na parcele 1820/6 má postavený rodinný dom. 

Pre: p. Jozef Hillay, Poľná 975/20, Poproč 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

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

Ing. Komora, Ing. Petráš, PhD., PhDr. Petrášová D.,  

Ing. Petrášová E., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

Uznesenie č. 127/2021 zo dňa 09.12.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč poveruje 

starostku obce, aby pre určenie ceny predmetného majetku zabezpečila znalecký posudok na 

náklady kupujúceho. 
Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

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

Ing. Komora, Ing. Petráš, PhD., PhDr. Petrášová D.,  

Ing. Petrášová E., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

- Diskusia k žiadosti p. Spišákovej:  

- Stanovisko Komisie životného prostredia a projektového plánovania predniesol predseda Ing. 

Petráš, PhD. – komisia odporúča predaj schváliť formou osobitného zreteľa. 

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

hlasovať: 

 

Uznesenie č. 128/2021 zo dňa 09.12.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje 

zámer predaja nehnuteľného majetku obce Poproč, konkrétne: 

- parcela reg. E-KN č. 4006, vo výmere 72 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1190, 

katastrálne územie Poproč, 

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

predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu,  

- že tento pozemok je pre obec neupotrebiteľný, pozemok sa nachádza za vstupnou bránou, 

- bezprostredne susedí s parcelou žiadateľky, 

- žiadateľka uvedenú parcelu užíva a udržiava v poriadku. 

Pre: p. Anna Spišáková, Mieru 145, Poproč 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

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

Ing. Komora, Ing. Petráš, PhD., PhDr. Petrášová D.,  

Ing. Petrášová E., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  
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Schválené. 

 

Uznesenie č. 129/2021 zo dňa 09.12.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč poveruje 

starostku obce, aby pre určenie ceny predmetného majetku zabezpečila znalecký posudok na 

náklady kupujúceho. 
Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

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

Ing. Komora, Ing. Petráš, PhD., PhDr. Petrášová D.,  

Ing. Petrášová E., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

- Diskusia k žiadostiam o prenájom nebytových priestorov - budova cukrárne:  

- V diskusii vystúpili Ing. Petrášová E., Ing. Petráš, PhD., Ing. Komora, Mgr. Hiľovská. 

Diskutovalo sa o rozsahu možnej rekonštrukcie, prítomní sa zhodli, že pred prenájmom bude 

nevyhnutné budovu zrekonštruovať, potrebné vyjadrenie RÚVZ ohľadne stavebných úprav. 

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

 

Uznesenie č. 130/2021 zo dňa 09.12.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje 

vykonzultovať s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach potrebu 

vykonania stavebných úprav budovy za účelom prevádzkovania cukrárne v alternatívach s 

výrobou výrobkov a bez výroby.  
Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

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

Ing. Komora, Ing. Petráš, PhD., PhDr. Petrášová D.,  

Ing. Petrášová E., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

- Diskusia k žiadostiam o prenájom nebytových priestorov – kolkáreň:  

- V diskusii vystúpili Ing. Petráš, PhD., Ing. Spišák, PhDr. Petrášová D., Ing. Petrášová E., Ing. 

Komora  

- Ing. Petráš, PhD. – prerokované na komisii, je potrebné vysporiadať situáciu s p. Kozelom. 

- Ing. Spišák – navrhol sprístupniť priestory pre športové účely. 

- PhDr. Petrášová D. – či môžeme p. Kozela len tak zrušiť, keď 2x vyhral súťaž o priestory. 

- Starostka obce pripomenula podmienky obchodnej verejnej súťaže, vyhlasovateľ (obec) môže 

súťaž kedykoľvek zrušiť. 

- Ing. Petrášová E. – dotazovala na základe čoho bola pôvodná dráha demontovaná. 

- Ing. Komora – je potrebné sa rozhodnúť, či to bude dočasne viacúčelová miestnosť, aby bola 

už teraz využitá (na športové účely) a do budúcna ak bude záujem o bowling, priestor sa môže 

potom prenajať na ten účel. 

- Prítomní sa zhodli, že víťaz súťaže bude vyzvaný o stanovisko k návrhu nájomnej zmluvy, 

ktorá mu bola odovzdaná v roku 2020 a ku ktorej sa doteraz nevyjadril. 

- Celá diskusia zaznamenaná na zvukovej nahrávke v čase 02:39:22 – 03:10:10 

- Poslankyňa Ing. Petrášová E. neprítomná v čase 16:00 – 16:02 hod. 
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- Poslanec Ing. Komora neprítomný v čase 16:15 – 16:16 hod. 

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

 

Uznesenie č. 131/2021 zo dňa 09.12.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč poveruje 

starostku obce vyzvať spoločnosť F & K Company o písomné stanovisko k návrhu nájomnej 

zmluvy - kolkáreň do 30 dní od doručenia výzvy.  
Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

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

Ing. Komora, Ing. Petráš, PhD., PhDr. Petrášová D.,  

Ing. Petrášová E., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

 

K bodu programu č. 17: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

Poproč na I. polrok 2022 
Zvuková nahrávka čas 03:11:00 
- Dôvodová správu je súčasťou predkladaného materiálu. Materiál bol poslancom doručený 

vopred a zverejnený v zákonom stanovenej lehote. Starostka slovo odovzdala slovo JUDr. 

Pavlíkovej, PhD., hlavnej kontrolórke obce, ktorá predniesla návrhu plánu kontrolnej činnosti. 

- Poslankyňa Mgr. Hiľovská neprítomná v čase 16:16 – 16:17 hod. 

- Poslanec Ing. Komora neprítomný v čase 16:17 – 16:19 hod. 

- Diskusia:  

- Ing. Petrášová E.: dotazovala HKO, či ide o plán práce alebo plán kontroly, ďalej čo sa bude 

kontrolovať pri sociálnom podniku. HKO upresnila, že ide o kontrolnú a ostatnú činnosť 

hlavného kontrolóra.  

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

 

Uznesenie č. 132/2021 zo dňa 09.12.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje 

návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Poproč na I. polrok 2022.   
Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

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

Ing. Komora, Ing. Petráš, PhD., PhDr. Petrášová D.,  

Ing. Petrášová E., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

 

K bodu programu č. 18: Správa hlavného kontrolóra obce Poproč o vykonaných 

kontrolách 
Zvuková nahrávka čas 03:15:38 
- Starostka odovzdala slovo HKO, ktorá predniesla závery z vykonanej kontroly. 

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

 

Uznesenie č. 133/2021 zo dňa 09.12.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie správy o vykonaných kontrolách.  
Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

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

Ing. Komora, Ing. Petráš, PhD., PhDr. Petrášová D.,  

Ing. Petrášová E., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

 

K bodu programu č. 19: Informácie o činnosti sociálneho podniku Služby obce Poproč 

s.r.o., r.s.p. 
Zvuková nahrávka čas 03:19:13 
- Materiál bol poslancom doručený vopred.  

- Diskusia:  

- Celá rozsiahla diskusia je zaznamenaná na zvukovej nahrávke (03:19:30 – 04:35:35). 

- Ing. Petráš: požiadal zdôvodniť platby za energie (odčleniť od obce), údržbu auta, kosenie 

(náradie) – odpovedala starostka: postupne bude spotreba za energie odčlenená od obce. 

- V diskusii bola spomenutá aj náplň práce – činnosti, ktoré vykonáva úsek obecných služieb.  

- Do diskusie sa zapojili aj Ing. Spišák, Ing. Petrášová (výhrady k platbám za energie), Ing. 

Komora, p. Jasaň, PhDr. Baníková. 

- Starostka informovala o činnosti a nastavení sociálneho podniku, o možnosti získania 

peňažných prostriedkov cez investičnú pomoc (zámer) pre stavebnú čatu, obstaranie vozidla 

(podanie žiadosti – súhlasné vyjadrenie poslancov, resp. ústnym vzatím na vedomie). 

- HKO neprítomná 16:49 – 16:53 hod, odchod zo zasadnutia o 16:59 hod. 

- Poslanec Ing. Petráš neprítomný od 17:16 – 17:19 hod 

- Poslankyňa PhDr. Petrášová neprítomná od 17:28 – 17:31 hod. 

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

 

Uznesenie č. 134/2021 zo dňa 09.12.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

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

r.s.p.    
Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

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

Ing. Komora, Ing. Petráš, PhD., PhDr. Petrášová D.,  

Ing. Petrášová E., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 
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K bodu programu č. 20: Návrh dodatku k Zmluve o zriadení Spoločného obecného 

úradu (stavebný úrad) 
Zvuková nahrávka čas 04:37:00 
- Dôvodová správu je súčasťou predkladaného materiálu. 

- Diskusia:  

- Ing. Petráš, PhD.: dotazoval, či môže pracovníčka stavebného úradu pracovať pre iné úrady 

súčasne, starostka odpovedala súhlasne a doplnila informáciu o nedostatku odborne 

spôsobilých osôb v SR (stavebná agenda = prenesený výkon štátnej moci).  

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

 

Uznesenie č. 135/2021 zo dňa 09.12.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje 

Dodatok č. 15 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu.     
Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

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

Ing. Komora, Ing. Petráš, PhD., PhDr. Petrášová D.,  

Ing. Petrášová E., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

K bodu programu č. 21: Informácia o stave schvaľovania a prípravy žiadostí o dotácie. 

Informácie o implementovaní schválených projektov resp. investičných akcií 

financovaných z rozpočtu obce. Prehľad aktivít obce v roku 2021 
Zvuková nahrávka čas 04:41:21 
- Starostka obce odprezentovala prehľad aktivít obce v roku 2021, prezentácia je verejnosti 

sprístupnená na webovej stránke obce. 

- Poslankyňa PhDr. Baníková neprítomná v čase 17:48 – 17:51. 

- Poslanec p. Jasaň neprítomný v čase 17:59 – 18:01. 

- Poslankyňa Ing. Petrášová E. neprítomná 18:20 – 18:24 (neprítomná na hlasovaní). 

- Diskusia:  

- Ing. Petráš, PhD.: dotaz na schválenie žiadosti o vodozádržné opatrenia, starostka odpovedala, 

že momentálne žiadosť ešte nie je schválená.  

- Poslanec p. Jasaň navrhol obecnému zastupiteľstvo zvýšiť mzdu starostke obce o 20%, 

predniesol návrh uznesenia vrátane odôvodnenia, o návrhu uznesenia dal hlasovať zástupca 

starostky Ing. Spišák: 

Obecné zastupiteľstvo v Poproči schvaľuje s účinnosťou od 1.1.2022 starostke obce Poproč Ing. Ivete 

Komorovej Hiľovskej v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov navýšenie základného 

platu vo výške 20% zákonného platu. 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 3 p. Jasaň, Ing. Komora, Ing. Spišák 

PROTI 1 PhDr. Baníková 

ZDRŽAL SA 4 
Mgr. Bradová, Mgr. Hiľovská, Ing. Petráš, PhD.,  

PhDr. Petrášová D. 

Poslankyňa Ing. Eva Petrášová neprítomná na hlasovaní. 

Neschválené. 
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- Poslanec Ing. Petráš, PhD. navrhol obecnému zastupiteľstvo zvýšiť mzdu starostke obce o 10%, 

predniesol návrh uznesenia, o návrhu uznesenia dal hlasovať zástupca starostky Ing. Spišák: 

 

Uznesenie č. 136/2021 zo dňa 09.12.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč na návrh 

poslanca Ing. Branislava Petráša, PhD. schvaľuje navýšenie základného platu starostke obce 

o 10% od 1.1.2022. 
Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 5 
Mgr. Hiľovská, p. Jasaň, Ing. Petráš, PhD.,  

PhDr. Petrášová D., Ing. Spišák 

PROTI 1 Ing. Komora 

ZDRŽAL SA 2 PhDr. Baníková, Mgr. Bradová 

Poslankyňa Ing. Eva Petrášová neprítomná na hlasovaní. 

Schválené. 

 

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

hlasovať: 

 

Uznesenie č. 137/2021 zo dňa 09.12.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

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

dokumentácií.    
Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

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

Ing. Komora, Ing. Petráš, PhD., PhDr. Petrášová D.,  

Ing. Petrášová E., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

Uznesenie č. 138/2021 zo dňa 09.12.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie prehľad aktivít obce v roku 2021.    
Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

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

Ing. Komora, Ing. Petráš, PhD., PhDr. Petrášová D.,  

Ing. Petrášová E., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

K bodu programu č. 22: Rôzne 
Zvuková nahrávka čas 05:21:40 
- Starostka obce informovala o žiadosti spol. PACKETA (pozn. zásielkovňa) na umiestnenie Z-

BOX-u v lokalite pri parku pod kostolom. V prípade záujmu, súhlasu s umiestnením je potrebné 

schváliť zámer prenajať pozemok. 

- V diskusii vystúpil Ing. Petráš, PhD. (ako budú chodiť kuriéri, ak tam bude v budúcnosti pešia 

zóna). 
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- Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia, starostka dala o návrhu hlasovať: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Poproč schvaľuje zámer prenajať nehnuteľný majetok obce z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa: 

- Predmet nájmu: časť pozemku KN-C parcela č. 2478, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 

0,68 m2, ktorá je vo výlučnom vlastníctve obce Poproč, zapísaná na liste vlastníctva č. 1190, 

katastrálne územie Poproč. 

- Nájomca: spoločnosť Packeta Slovakia, s.r.o., Kopčianska 3338/82A, 851 01  Bratislava – 

mestská časť Petržalka, IČO: 43 136 999. 

- Dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9, písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov – poštová služba vo verejnom záujme pre občanov 

a návštevníkov obce. 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 5 
Mgr. Hiľovská, p. Jasaň, Ing. Komora, PhDr. Petrášová D., 

Ing. Spišák 

PROTI 1 PhDr. Baníková 

ZDRŽAL SA 3 Mgr. Bradová, Ing. Petráš, PhD., Ing. Petrášová E. 

Neschválené, v zmysle Zásad o hospodárení a nakladaní s majetkom obce na prijatie uznesenia 

potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov (6 za). 

 

 

- Na pracovnej porade poslancov bol predložený informatívny harmonogram zasadnutí obecného 

zastupiteľstva na rok 2022, termíny sú orientačné, zastupiteľstvo bude zasadať podľa potreby 

a taktiež v závislosti od termínu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych 

krajov. 

- Starostka informovala o prečíslovaní nasledujúcej zápisnice zo zasadnutia zastupiteľstva (od 

začiatku aktuálneho volebného obdobia). 

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

 

Uznesenie č. 139/2021 zo dňa 09.12.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie informatívny harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Poproč na rok 

2022.    
Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

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

Ing. Komora, Ing. Petráš, PhD., PhDr. Petrášová D.,  

Ing. Petrášová E., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

K bodu programu č. 23: Interpelácie poslancov 
Zvuková nahrávka čas 05:37:40 
- Poslanec p. Jasaň: dotazoval v akom štádiu je kanalizácia na ul. Západnej, starostka obce 

odpovedala, že je spracovaná projektová dokumentácia na územné rozhodnutie, do diskusie sa 

zapojil poslanec Ing. Petráš, PhD., či je v legislatíve výnimka pre verejnoprospešné siete. 
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- Poslankyňa Ing. Petrášová E.: dotaz na poslanca Ing. Petráša, PhD. v akom štádiu je spracovanie 

návrhu 3. etapy rekonštrukcie miestnych komunikácií. 

 

 

K bodu programu č. 24: Podnety a návrhy od občanov. 

- V rámci bodu Podnety a návrhy od občanov nevystúpil žiadny z prítomných občanov. 

 

 

K bodu programu č. 25: Závery z rokovania OZ 
- Podpísané uznesenia sú súčasťou zápisnice. 

 

 

K bodu programu č. 26: Záver 
Zvuková nahrávka čas 05:49:00 

- V závere starostka obce zhodnotila rok 2021, poďakovala zamestnancom obce, riaditeľkám 

a zamestnancom rozpočtovým organizáciám, zamestnancom sociálneho podniku, členom 

krízového štábu, členom DHZ, dobrovoľníkom z radov poslancov a občanom obce za ich 

nezištnú pomoc v priebehu roka. Ďalej popriala všetkým požehnané Vianoce a nový rok 2022. 

 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

 PhDr. Dominika Petrášová  ............................................ 


