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Zápisnica č. 2/2022 
z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Poproč (volebné 

obdobie 2018 – 2022), konaného dňa 09.05.2022, zasadačka Obecného 

úradu v Poproči 
   
 

Prítomní:  
- Ing. Iveta Komorová Hiľovská, starostka obce 

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

- Poslanci OZ: Mgr. Zuzana Bradová, PhDr. Zita Baníková, Martin Jasaň, Ing. Viliam Komora, Ing. 

Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika Petrášová, Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák – zástupca 

starostky 

- Neprítomní poslanci: Mgr. Dominika Hiľovská (ospravedlnená neúčasť). 

- Ostatní prítomní podľa prezenčnej listiny 

 

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

- Rokovanie o 16:30 hod 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), 1 poslankyňa vopred ospravedlnila svoju neúčasť. 

- Starostka obce informovala o zverejnení materiálov k bodom rokovania na webovej stránke obce, 

o zabezpečení obrazovo-zvukového online prenosu zo zasadnutia OZ. 

 

K bodu programu č. 1a): Určenie zapisovateľa 
Zvuková nahrávka čas 0:00:55 

- Starostka obce určila za zapisovateľku p. Janu Juríkovú.  

 

K bodu programu č. 1b): Určenie overovateľov zápisnice 
Zvuková nahrávka čas 0:01:03 

- Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Ing. Viliam Komora, Martin Jasaň. 

 

K bodu programu č. 1c): Voľba návrhovej komisie 
Zvuková nahrávka čas 0:01:12 

- Starostka obce navrhla za členov návrhovej komisie poslancov Ing. Petráša B., PhD., PhDr.  

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

 

Uznesenie č. 23/2022 zo dňa 09.05.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

Návrhovú komisiu v zložení poslancov: Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana 

Bradová. 
Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

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

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

Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 
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K bodu programu č. 1d): Schválenie programu rokovania 
Zvuková nahrávka čas 0:01:43 

- 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 na 1. zmenu rozpočtu obce Poproč na rok 2022. 

5. Nakladanie s majetkom obce: 

a) Návrh na schválenie zámeru predaja nehnuteľného majetku ako prípad hodný osobitného 

zreteľa žiadateľa p. Vladimíra Gdovičina, 

b) Návrh na schválenie zámeru predaja nehnuteľného majetku ako prípad hodný osobitného 

zreteľa žiadateľa p. Jozefa Žembu, 

c) Návrh na schválenie zámeru predaja nehnuteľného majetku ako prípad hodný osobitného 

zreteľa žiadateľa p. Ľubomíra Kováča, 

d) Návrh na schválenie predaja nehnuteľného majetku ako prípad hodný osobitného zreteľa 

žiadateľa p. Jozefa Hillaya, 

e) Návrh na schválenie predaja nehnuteľného majetku ako prípad hodný osobitného zreteľa 

žiadateľky p. Anny Spišákovej. 

6. Zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru obce. 

7. Plán kultúrno-spoločenských akcií v roku 2022. 

8. Informácia o investičných akciách v obci: 

a) Rekonštrukcia miestnych komunikácií, 

b) Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v Poproči, 

c) Informácia o schválení dotácie na vybudovanie zavlažovacieho systému. 

9. Rôzne. 

10. Interpelácie poslancov. 

11. Podnety a návrhy od občanov. 

12. Závery z rokovania OZ. 

13. Záver.     

 

Uznesenie č. 24/2022 zo dňa 09.05.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

Program rokovania zasadnutia OZ dňa 09.05.2022 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, p. Jasaň, Ing. Komora,  

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

Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 
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- Starostka obce dala návrh na doplnenie už schváleného programu rokovania – pred bod Rôzne 

doplniť bod 9. Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky, následne dala za návrh hlasovať: 

 

Uznesenie č. 25/2022 zo dňa 09.05.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

Doplnenie programu rokovania – 9. Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky. 
Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

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

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

Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

- Nikto z poslancov nepodal ďalší návrh na zmenu resp. doplnenie programu. 

 

K bodu programu č. 2: Kontrola plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí 

OZ 
Zvuková nahrávka čas 0:05:27 
- Materiál bol poslancom doručený vopred, prerokovaný na pracovnej porade poslancov dňa 

05.05.2022, prehľad je súčasťou predkladaného materiálu. 

- Diskusia: 

 Poslankyňa Ing. Petrášová E. dotazovala plnenie Uznesenia č. 17/2022 (OZ ukladá obecnému 

úradu doriešiť finančné možnosti rekonštrukcie budovy cukrárne v spolupráci s Finančnou 

komisiou do najbližšieho plánovaného obecného zastupiteľstva). Poslankyňa uviedla, že poslala 

e-mail na obecný úrad na doručenie podkladov k tomuto uzneseniu, pričom nedostala odpoveď. 

Starostka odpovedala, že nevie, aké podklady mal obecný úrad finančnej komisii doručiť. Ďalej 

uviedla, že uznesenie naďalej trvá a je nutné jasne zadefinovať, čo sa očakáva od obecného 

úradu. Poslankyňa Ing. Petrášová E. požiadala o názor HKO, HKO iniciovala návrh na stretnutie 

poslancov, obecného úradu a komisií - vo vážnych otázkach obce. Poslankyne Ing. Petrášová E. 

a PhDr. Petrášová D. uviedli, že občania chcú počuť informácie, diskusiu k nejakým bodom, 

nielen hlasovanie. Poslanec Ing. Petráš, PhD. sa priklonil k návrhu HKO stretnúť sa, navrhol 

stretnúť sa pri cukrárni, povedia si čo je potrebné urobiť, či sú finančné možnosti na 

rekonštrukciu. Starostka obce a poslanci Ing. Spišák a Ing. Komora uviedli, že na tieto otázky je 

priestor na pracovných poradách poslancov, ktoré však väčšina poslancov ignoruje. Celá diskusia 

k tomuto uzneseniu je zaznamenaná na zvukovej nahrávke v čase 0:05:35 – 0:32:20. 

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

 

Uznesenie č. 26/2022 zo dňa 09.05.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie: 

Kontrolu plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí OZ. 
Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 7 
Mgr. Bradová, p. Jasaň, Ing. Komora, PhDr. Petrášová D.,  

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

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 1 PhDr. Baníková  

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

závery 
Zvuková nahrávka čas 0:33:02 
- Starostka odovzdala slovo predsedom komisií: 

- Finančná komisia  

- informovala predsedníčka komisie Ing. Petrášová E.: Komisia nezasadala. 

- Starostka uviedla, že doručované zápisnice sú v rozpore s rokovacím poriadkom komisií 

(nespĺňajú požadované náležitosti – nedostatočná uznášaniaschopnosť členov, chýbajúce 

uznesenia), zároveň požiadala o doručovanie zápisníc v súlade s rokovacím poriadkom komisií 

OZ. Na výzvu starostky obce odpovedala HKO, že platí rokovací poriadok komisií. 

- Komisia životného prostredia a projektového plánovania  

- informoval predseda komisie Ing. Petráš, PhD.: Komisia nezasadala. 

- Komisia športu a kultúry  

- informoval predseda komisie Ing. Spišák: Komisia nezasadala. 

- Komisia školstva a sociálnych vecí  

- informovala predsedníčka komisie Mgr. Bradová: Komisia nezasadala.  

- Poslankyňa Mgr. Bradová neprítomná na rokovaní v čase 17:09 – 17:10 hod. 

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

 

Uznesenie č. 27/2022 zo dňa 09.05.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie: 

Informácie a závery z rokovania komisií obecného zastupiteľstva. Komisie pri obecnom 

zastupiteľstve obce Poproč nezasadali od posledného zastupiteľstva.  
Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

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

PhDr. Petrášová D., Ing. Petráš B., PhD., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 1 Ing. Petrášová E. 

Schválené. 

 

 

K bodu programu č. 4: Návrh na 1. zmenu rozpočtu obce Poproč na rok 2022 
Zvuková nahrávka čas 0:45:20 
- Materiál bol poslancom doručený vopred, prerokovaný na pracovnej porade poslancov dňa 

05.05.2022.  

- Diskusia:  

- Poslankyňa Ing. Petrášová E. dotazovala, ktoré budovy sa budú opravovať.  

- Starostka obce – ďalšie informácie v bodoch o projektoch a ich dopadoch na rozpočet obce. 

- Poslanec Ing. Komora – rozpočet je živý organizmus, musí sa pružne reagovať.  

- Prednostka OcÚ – ide o budovy, ktoré sa aktuálne rekonštruujú: kultúrny dom, dom smútku, 

zberný dvor, ich dofinancovanie z bežných výdavkov, ostatné (zdravotné stredisko, cukráreň) 

v závislosti od prijatých finančných prostriedkov. 

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

hlasovať: 
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Uznesenie č. 28/2022 zo dňa 09.05.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

Zmenu rozpočtu obce na rok 2022 vrátane programov č. 1 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. 

b), c) a písm. d) Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu. 
Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

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

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

Ing. Petrášová E., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

Uznesenie č. 29/2022 zo dňa 09.05.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

Použitie prostriedkov z rezervného fondu: 

22.000,- EUR - spolufinancovanie projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy 

kultúrneho domu v Poproči 

1.433,- EUR - spolufinancovanie projektu: Modernizácia učební v ZŠ s MŠ Poproč. 
Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

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

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

Ing. Petrášová E., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

K bodu programu č. 5: Nakladanie s majetkom obce 
Zvuková nahrávka čas 0:52:52 

 

a) Návrh na schválenie zámeru predaja nehnuteľného majetku ako prípad hodný osobitného zreteľa 

žiadateľa p. Vladimíra Gdovičina 

- Materiál bol poslancom doručený vopred.   

- Diskusia: bez diskusie. 

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

hlasovať: 

 

Uznesenie č. 30/2022 zo dňa 09.05.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

zámer predaja nehnuteľného majetku obce Poproč,  

 Predmet: parcela reg. C-KN č. 28/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, vo 

výmere 24 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1190, katastrálne územie Poproč,  

 Žiadateľ: Vladimír Gdovičin, Mikovíniho 20/20, 040 11  Košice - Západ 

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 

 na parcele 28/2 je postavená garáž, ktorú s priľahlým rodinným domom zdedil žiadateľ a 

ktorý garáž užíva,  

 bezprostredne susedí s parcelou žiadateľa, na ktorej je postavený rodinný dom žiadateľa, 

 tento pozemok je pre obec neupotrebiteľný. 
Hlasovanie: 
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Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

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

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

Ing. Petrášová E., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

- Všeobecná rozprava o hodnote, cene uvedenej v znaleckom posudku, poslankyňa Ing.  

Petrášová E. spochybnila znalcom stanovenú cenu za pozemok, ostatní poslanci s ňou 

nesúhlasili, uvádzali, že nemôžu spochybňovať znalca, ktorý je odborne spôsobilou osobou. 

Navrhla, aby všetky posudky na stanovenie ceny robil jeden znalec. 

 

Uznesenie č. 31/2022 zo dňa 09.05.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč poveruje: 

Starostku obce, aby pre určenie ceny predmetného majetku zabezpečila znalecký posudok, alebo 

overila cenu v mieste obvyklú. 
Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

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

PhDr. Petrášová D., Ing. Petráš B., PhD., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 1 Ing. Petrášová E. 

Schválené. 

 

 

b) Návrh na schválenie zámeru predaja nehnuteľného majetku ako prípad hodný osobitného zreteľa 

žiadateľa p. Jozefa Žembu 

- Materiál bol poslancom doručený priamo na zasadnutie OZ. Starostka stručne informovala 

o opätovnej žiadosti p. Jozefa Žembu o odkúpenie pozemku, predchádzajúce obecné zastupiteľstvo 

schválilo predaj, avšak kataster nepovolil vklad z dôvodu tiarch na LV. Obec je spoluvlastníkom 

pozemku, geometrickým plánom bol odčlenený podiel obce 4/27-iny, ostatní spoluvlastníci nemajú 

záujem o podiel obce. 

- Diskusia: bez diskusie. 

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

hlasovať: 

 

Uznesenie č. 32/2022 zo dňa 09.05.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč ruší: 

Uznesenie č. A.6/2.k./2017 zo dňa 11.12.2017, ktorým Obecné zastupiteľstvo v Poproči schválilo 

zámer prevodu majetku obce priamym predajom. 
Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

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

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

Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 
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Uznesenie č. 33/2022 zo dňa 09.05.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč ruší: 

Uznesenie č. A.3/2.k./2018 zo dňa 18.06.2018, ktorým Obecné zastupiteľstvo v Poproči schválilo 

prevod majetku obce Poproč priamym predajom. 
Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

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

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

Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

Uznesenie č. 34/2022 zo dňa 09.05.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Poproč, konkrétne: 

 Pozemok na liste vlastníctva číslo 2459, a to od parcely č. 350/1 KNC Geometrickým 

plánom číslo 51/2018 zo dňa 29.07.2018 oddelená novovytvorená parcela č. 350/3 KNC, 

druh pozemku: záhrada, katastrálne územie Poproč, vo výmere 144 m2, ktorá 

zodpovedá podielu obce, t.j. 4/27-iny. 

 Pre žiadateľa: Jozef Žemba, Nová 10, 044 24  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 

 pozemok je pre obec neupotrebiteľný, 

 pozemok bezprostredne susedí s parcelou žiadateľa, na ktorej má žiadateľ postavený 

rodinný dom, 

 ostatní spoluvlastníci parcely číslo 350/1 nemajú záujem o odkúpenie spoluvlastníckeho 

podielu obce v rozsahu 4/27-iny a súhlasili s pripojením časti parcely číslo 350/1 

zodpovedajúcej podielu 4/27-iny k parcele číslo 351/2, ktorej výlučným vlastníkom je 

žiadateľ.  
Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

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

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

Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

Uznesenie č. 35/2022 zo dňa 09.05.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč poveruje: 

Starostku obce, aby pre určenie ceny predmetného majetku zabezpečila znalecký posudok, alebo 

overila cenu v mieste obvyklú. 
Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

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

PhDr. Petrášová D., Ing. Petráš B., PhD., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 1 Ing. Petrášová E. 

Schválené. 
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c) Návrh na schválenie zámeru predaja nehnuteľného majetku ako prípad hodný osobitného zreteľa 

žiadateľa p. Ľubomíra Kováča 

- Materiál bol poslancom doručený vopred, žiadateľ doručil aj znalecký posudok na pozemok. 

- Diskusia: bez diskusie. 

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

 

Uznesenie č. 36/2022 zo dňa 09.05.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Poproč,  

 Predmet: časť pozemku na parcele č. 2493/4, ktorá hraničí s pozemkami na parcelách 

1675/1 a 1675/2, konkrétne: 

 parcela reg. C-KN č. 2493/11, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 

31 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1190, katastrálne územie Poproč,  

 parcela reg. C-KN č. 2493/12, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 

21 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1190, katastrálne územie Poproč,  

 Žiadateľ: Ľubomír Kováč, Letná 175/6, 044 24  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, 

 ide o svahovitú časť pozemku, o ktorú sa žiadateľ dlhé roky stará a pravidelne udržiava,  

 v hornej časti pozemku sa nachádza vjazd na parcely číslo 1675/1 a 1675/2, ktoré sú vo 

výlučnom vlastníctve žiadateľa,  

 že tento pozemok je pre obec neupotrebiteľný. 
Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

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

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

Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

 

d) Návrh na schválenie predaja nehnuteľného majetku ako prípad hodný osobitného zreteľa žiadateľa 

p. Jozefa Hillaya 

- Materiál bol poslancom doručený vopred. 

- Diskusia: bez diskusie 

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

hlasovať: 

 
Uznesenie č. 37/2022 zo dňa 09.05.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

Predaj nehnuteľného majetku obce Poproč, konkrétne: 

 parcela reg. C-KN č. 1819/5, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, v celkovej 

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, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, v celkovej 

výmere 31 m2, spoluvlastnícky podiel obce v podiele 3/8, zapísanej na liste vlastníctva č. 

3157, 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 tieto pozemky sú pre obec neupotrebiteľné, 
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- bezprostredne susedia s parcelou žiadateľa, 

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

V celkovej cene 720 €, slovom: sedemstodvadsať eur pre žiadateľa: Jozef Hillay, Poľná 975/20, 

044 24  Poproč. 
Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

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

PhDr. Petrášová D., Ing. Petráš B., PhD., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 1 Ing. Petrášová E. 

Schválené. 

 

 
e) Návrh na schválenie predaja nehnuteľného majetku ako prípad hodný osobitného zreteľa žiadateľky 

p. Anny Spišákovej 

- Materiál bol poslancom doručený vopred. 

- Diskusia: bez diskusie. 

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

 

Uznesenie č. 38/2022 zo dňa 09.05.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

Predaj 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. 

V celkovej cene 1.480 €, slovom jedentisícštyristoosemdesiat eur pre žiadateľku: p. Anna 

Spišáková, Mieru 145, 044 24  Poproč. 
Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 6 
Mgr. Bradová, PhDr. Baníková, p. Jasaň, Ing. Komora,  

PhDr. Petrášová D., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 2 Ing. Petrášová E., Ing. Petráš B., PhD. 

Schválené. 

 

 

K bodu programu č. 6: Zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru obce 
Zvuková nahrávka čas 01:20:55 
- Materiál bol poslancom doručený vopred, dôvodová správa je súčasťou predkladaného materiálu. 

- Diskusia: bez diskusie. 

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

 

Uznesenie č. 39/2022 zo dňa 09.05.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč 

po oboznámení sa s platnou právnou úpravou na úseku ochrany pred požiarmi a oboznámením sa so 

skutkovým stavom plnenia povinnosti obcou Poproč a pri zabezpečovaní plnenia povinnosti pri 

ochrane pred požiarmi a inými mimoriadnymi udalosťami, rozhodlo na svojom zasadnutí dňa 
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9.5.2022, že zriaďuje podľa ustanovení § 10 ods. 2 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v 

platnom znení, v spojitosti s ustanoveniami § 15 ods. (1) písm. a) zákona číslo 314/2001 Z. z. o 

ochrane pred požiarmi Dobrovoľný hasičský zbor obce Poproč (DHZO) s účinnosťou od 01. 06. 

2022 ako svoj útvar, bez právnej subjektivity, hasičskú jednotku , podľa ustanovení § 33 zákona 

číslo 314/2001 Z. z. na plnenie úloh súvisiacich s likvidáciou požiarov a vykonávaním záchranných 

prác, pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, pri ktorých bude vykonávať 

činnosti podľa platných právnych predpisov a jej materiálneho a finančného zabezpečenia.  

Podrobnosti o zriadení dobrovoľného hasičského zboru obce budú uvedené v zriaďovacej listine 

a v súlade so záväzným právnym predpisom o hasičských jednotkách, vyhláškou Ministerstva vnútra 

SR, číslo 611/2006 Z. z. 
Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

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

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

Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

- Starostka informovala o doručenom liste žiadosti Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR – žiadosť 

o poskytnutie finančného príspevku. 

- Diskusia:  

- Bližšie informácie k činnosti a aktuálnej situácii DPO SR poskytol poslanec p. Jasaň, najviac 

peňazí ide na súťaže, deti, všetky aktivity súvisiace s dobrovoľnými hasičmi), v minulosti už 

obec poskytla finančný príspevok. 

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

 

Uznesenie č. 40/2022 zo dňa 09.05.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

Finančný príspevok na pomoc Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR vo výške 500 € za obec Poproč.  
Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

Mgr. Bradová, PhDr. Baníková, p. Jasaň, 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: Plán kultúrno-spoločenských akcií v roku 2022 
Zvuková nahrávka čas 01:30:09 
- Materiál bol poslancom doručený vopred.  

- Starostka obce informovala o zrealizovaných (Stavanie mája, Deň matiek) a pripravovaných 

podujatiach (Deň detí, Festival Rudohoria, Oslavy SNP, Deň obce). 

- Diskusia:  

- Poslankyňa PhDr.. Petrášová D.: dotazovala prečo na deň matiek nevystupovala FORTUNA, 

odpovedala starostka obce: boli oslovení, avšak boli na vtedy na sústredení.  

- Poslanec Ing. Petráš, PhD.: navrhol ako atrakciu na deň detí lukostreľbu z Jasova, starostka 

odpovedala, že atrakcií je dosť, organizačný štáb bude cez týždeň zasadať k sektorovaniu 

atrakcií, na zasadnutí prednesie návrh poslanca. 
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- Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia, následne dala starostka o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 41/2022 zo dňa 09.05.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie: 

Plán kultúrno-spoločenských akcií v obci Poproč v roku 2022. 
Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

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

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

Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

K bodu programu č. 8: Informácia o investičných akciách v obci 
Zvuková nahrávka čas 01:37:25 
- Materiál bol poslancom doručený vopred, zároveň bol prerokovaný na pracovnej porade poslancov 

5.5.2022. 

 

a) Rekonštrukcia miestnych komunikácií 

- Starostka obce informovala: 

- O odstúpení dodávateľa od zmluvy, ktorý pri súčasných cenách materiálov nie je schopný 

zrealizovať zákazku.  

- O novom prieskume trhových cien. 

- Problém s úverom 360tis. € na rekonštrukciu miestnych komunikácií, banka bola požiadaná 

o predĺženie lehoty na prvé čerpanie, banka nesúhlasila s dodatkom.  

- Poslancom je predložený návrh riešenia – prehodnotenie rozsahu rekonštrukcie resp. 

technického riešenia, upraviť projektovú dokumentáciu a výkaz výmer a rozpočet, rozhodnúť 

o spôsobe financovania stavby (alternatíva úveru z banky investičný dodávateľský úver), 

spracovanie podkladov k procesu nového verejného obstarávania, nové verejné obstarávanie, 

uskutočnenie stavby.   

- Diskusia:  

- Celá diskusia zaznamenaná na zvukovej nahrávke v čase 01:41:40 – 01:59:00 

- Poslanec p.  Jasaň neprítomný na rokovaní v čase 18:09 – 18:11 hod. 

- HKO neprítomná na rokovaní v čase 18:13 hod – 18:17 hod. 

- Poslankyňa Ing. Petrášová D. neprítomná na rokovaní v čase 18:17 – 18:19 hod. 

- Do diskusie sa zapojili najmä poslanci Ing. Petráš B., PhD., Ing. Petrášová E., Ing. Komora – 

porovnávanie nových cien (navýšenie pri jednotlivých uliciach), rozsah rekonštrukcie ulice 

Lesná, odpoveď banky, preveriť ponuky iných bánk 

- Starostka uviedla, že za rozpočtovaných 360tis. nevieme súčasný rozsah urobiť, možnosti: 

nechať rozpočet na úrovni 360tis. a prispôsobiť k tomu technické riešenie, alebo prehodnotiť 

rozsah rekonštrukcie MK (nový výkaz výmer na 360tis.), určiť čo sa neurobí. 

- Starostka uviedla, že alternatívou financovanie je aj dodávateľský investičný úver (splácanie 

dodávateľovi). Zároveň upozornila, že podľa zákona o verejnom obstarávaní bude obec musieť 

obstarávať zverejnením vo vestníku a rizikom je, že vyhrá záujemca, ktorý podlezie ponuku 

a nakoniec nepodpíše zmluvu. 

- Starostka uviedla, že je potrebné rozhodnúť či ostáva vyčlenená suma 360.tis, akou formou 

zabezpečíme túto sumu a taktiež je rozhodnúť o rozsahu rekonštrukcie (na ul. Lesnej sa dá 

ubrať z rozsahu) 
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- Poslankyňa Ing. Petrášová E., uviedla, že ako predsedníčka Finančnej komisie navrhuje ostať 

na sume 360.tis. 

- Poslanci sa zhodli, že investičný dodávateľský úver nie, uprednostnili úver z banky. 

- Poslanci rozhodli, že obecný úrad si vyžiada úverové ponuky z iných bánk. 

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

hlasovať: 

 

Uznesenie č. 42/2022 zo dňa 09.05.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie: 

Informáciu starostky obce o rekonštrukcii miestnych komunikácií. 
Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

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

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

Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

Uznesenie č. 43/2022 zo dňa 09.05.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč ruší: 

Uznesenie č. 33/2021 zo dňa 31.05.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo v Poproči schválilo 

prijatie úveru 360.000 € od Prima banky Slovensko a.s. na financovanie stavby „Rekonštrukcia 

miestnych komunikácií – 1. etapa“. 
Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

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

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

Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

Uznesenie č. 44/2022 zo dňa 09.05.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč poveruje 

obecný úrad: 

Vyžiadaním úverových ponúk minimálne od 3 bankových subjektov na sumu 360.000 € pre 

účely rekonštrukcie miestnych komunikácií do najbližšieho obecného zastupiteľstva. 
Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

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

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

Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

b) Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v Poproči 

Zvuková nahrávka 02:06:30 

- Starostka obce informovala poslancov: 

- O odovzdaní staveniska dňa 30.03.2022. 

- O začiatku realizácie stavebných prác dňa 01.04.2022. 
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- O zistení havarijného stavu stropu vo veľkej sále (nie je súčasťou projektu), nutné posúdenie 

statikom a návrh riešenia. 

- O statickom narušení spodnej časti vstupného schodiska (nie je súčasťou projektu). 

- O použití finančných prostriedkov z bežného rozpočtu obce na nekapitálové výdavky na 

kultúrny dom, vrátane zapojenia prostriedkov z úveru Univerzál. 

- O realizácii prác vo vnútri kultúrneho domu prostredníctvom sociálneho podniku. 

- Poslankyňa Mgr. Bradová neprítomná na rokovaní v čase 18:38 – 18:40 hod. 

- Poslankyňa PhDr. Baníková neprítomná na rokovaní v čase 18:46 – 18:48 hod. 

- Diskusia:  

- Celá diskusia zaznamenaná na zvukovej nahrávke v čase 02:11:40 – 02:26:20 

- Poslanec Ing. Komora navrhol, aby poslanci realizovali v kultúrnom dome poslanecký 

kontrolný deň. 

- Starostka obce opätovne odôvodnila rekonštrukciu kultúrneho domu (získaný nenávratný 

finančný príspevok, povinnosť udržiavať svoje budovy), na cesty nie je možné dostať dotáciu, 

je možné ich rekonštruovať len z prostriedkov z rozpočtu obce. Zároveň informovala 

o udelených pokutách pre samosprávy za porušenie zákona pri obstarávaní nájomných bytov 

v rámci celého Slovenska (odôvodnenie, prečo sa v obci nestavali nájomné byty). 

- Poslankyňa Ing. Petrášová E. dopytovala, či bude v kultúrnom dome sociálny byt, starostka 

odpovedala kladne, obec má povinnosť zo zákona mať k dispozícii náhradné bývanie (v prípade 

náhlej udalosti – požiar a pod.). 

- Poslanci dotazovali priestory bývalého baru, starostka informovala v akom stave je priestor. 

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

hlasovať: 

 

Uznesenie č. 45/2022 zo dňa 09.05.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie: 

Informáciu starostky obce o odovzdaní staveniska a začiatku realizácie stavebných prác v rámci 

projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v Poproči“. 
Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

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

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

Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

Uznesenie č. 46/2022 zo dňa 09.05.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie: 

Informáciu starostky obce o zistení havarijného stavu stropu vo veľkej sále kultúrneho domu v 

Poproči. 
Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

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

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

Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 
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Uznesenie č. 47/2022 zo dňa 09.05.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

Stavebné úpravy a rekonštrukcia priestorov kultúrneho domu – financovanie úver 

UNIVERZAL. 
Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

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

Petráš B., PhD., Ing. Spišák 

PROTI 0  

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

Schválené. 

 

 

c) Informácia o schválení dotácie na vybudovanie zavlažovacieho systému. 

Zvuková nahrávka 02:32:52 

- Starostka obce informovala: 

- O schválení dotácie 10 000 € na vybudovanie zavlažovacieho systému futbalového ihriska 

s termínom realizácie do konca apríla 2023.   

- O budúcom stretnutí s OFK k realizácii projektu. 

- O spolufinancovaní projektu bude stretnutie na pracovnej porade poslancov. 

- Diskusia:  

- Poslankyňa Mgr. Bradová sa pýtala Ing. Spišáka, či má OFK k tomu zriadený transparentný 

účet. Ing. Spišák odpovedal kladne. 

- Starostka obce upresnila, že keďže futbalové ihrisko je majetkom obce, žiadateľom o dotáciu 

musela byť obec. 

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

 

Uznesenie č. 48/2022 zo dňa 09.05.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie: 

Informáciu starostky obce o schválení dotácie vo výške 10.000 € na vybudovanie moderného 

zavlažovacieho systému futbalového ihriska. 
Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

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

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

Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

Priority financovania  opráv a investičných aktivít v roku 2022: 

Zvuková nahrávka 02:35:30 

- Diskusia:  

- Celá diskusia zaznamenaná na zvukovej nahrávke v čase 02:35:40 – 02:44:14. 

- Poslanci diskutovali o stave obecných budov, starostka reagovala, že v posledných rokoch sa 

do obecných budov neinvestovalo, obec ani nežiadala o dotácie. Starostka vyzvala poslancov, 

aby z rozpočtu vyčlenili prostriedky na opravy a sociálny podnik bude budovy opravovať. Ďalej 

uviedla, že ide o dlh z minulosti a vzhľadom na podmienky v tomto období (Covid) nebolo 

možné za 4 roky tento dlh odstrániť. 

- Nezrealizované priority financovania v roku 2021 sa preklápajú do roku 2022. 

- HKO neprítomná na rokovaní v čase od 19:14 hod do 19:17 hod. 

- Ing. Spišák neprítomný na rokovaní v čase od 19:18 hod do 19:21 hod. 



 

Zápisnica č. 2/2022 

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

strana č. 15 

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

hlasovať: 

 

Uznesenie č. 49/2022 zo dňa 09.05.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč ruší: 

Uznesenie č. 39/2021 zo dňa 31.05.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo v Poproči schválilo 

priority financovania investičných akcií v roku 2021. 
Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

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

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

Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

Uznesenie č. 50/2022 zo dňa 09.05.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč ruší: 

Uznesenie č. 96/2021 zo dňa 25.10.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo v Poproči schválilo 

doplnenie priorít financovania investičných akcií v roku 2021. 
Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

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

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

Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

Uznesenie č. 51/2022 zo dňa 09.05.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

Priority financovania opráv a investičných aktivít v roku 2022 nasledovne: 

1. Nevyhnutná rekonštrukcia priestorov kultúrneho domu na účely organizovania rodinných 

a spoločenských akcií - financovanie rozpočet obce resp. úver UNIVERZÁL 

2. Rekonštrukcia budovy Zdravotného strediska - financovanie úver UNIVERZÁL 

3. Nevyhnutná rekonštrukcia prevádzok sociálneho podniku - financovanie rozpočet obce 

resp. úver UNIVERZÁL 

4. Rekonštrukcia priestorov školského klubu - dofinancovanie ZŠsMŠ z rozpočtu obce 

5. Maľovanie tried ZŠsMŠ - dofinancovanie ZŠsMŠ z rozpočtu obce 

6. Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách – INFRASET - financovanie rozpočet obce 

7. Ukončenie výmeny okien v budove Domu smútku + prestrešenie dverí z východnej a južnej 

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

8. Stavebné úpravy a udržiavacie práce v priestoroch obecnej knižnice, v miestnosti, kde sa 

nachádzajú premietacie prístroje - financovanie rozpočet obce resp. úver UNIVERZÁL 

9. stavebné úpravy a rekonštrukcia priestorov kultúrneho domu  - financovanie úver 

UNIVERZAL. 
Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 7 

HLASOVANIE 

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

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

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Poslanec Ing. Ján Spišák neprítomný na hlasovaní. 

Schválené. 
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-  Poslankyňa Ing.  Petrášová E. dotazovala rekonštrukciu priestorov kolkárne, starostka reagovala, 

že tento priestor je momentálne v súvislosti s vojnou na Ukrajine nahlásený ako dočasný priestor na 

ubytovanie utečencov.   

 

 

K bodu programu č. 9: Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky 
Zvuková nahrávka čas 02:51:22 
- Uznesením č. 25/2022 zo dňa 09.05.2022 doplnený bod programu rokovania. 

- Poslankyňa Ing. Petrášová E. neprítomná na rokovaní v čase od 19:23 hod do 19:24 hod. 

- Starostka obce informovala o mimoriadnej udalosti v obci – požiar rodinného domu dňa 4.5.2022. 

Starostka obce verejne poďakovala členom HaZZ z Moldavy nad Bodvou, členom DHZ obcí Jasov, 

Medzev, Mokrance a Poproč za vynaložené úsilie pri záchranných prácach. 

- Starostka obce informovala o spracovaní Pravidiel pre dobrovoľnú zbierku v obci, ktoré je potrebné 

schváliť, aby obec mohla vyhlásiť dobrovoľnú zbierku. 

- Diskusia: bez diskusie. 

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

 

Uznesenie č. 52/2022 zo dňa 09.05.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

Pravidlá pre dobrovoľnú zbierku v obci Poproč s účinnosťou od 10.05.2022. 
Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

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

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

Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky 

- Diskusia:  

- poslanci diskutovali najmä o dĺžke konania zbierky, zhodli sa do konca júna 2022. 

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

 

Uznesenie č. 53/2022 zo dňa 09.05.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč vyhlasuje: 

dobrovoľnú zbierku na pomoc rodine Takáčovcov a ustanovuje jej podmienky nasledovne: 

Účel dobrovoľnej zbierky: 

Pomoc rodine Takáčovcov, bytom Poproč, Mieru 44, na pomoc pri odstránení následkov požiarom 

zničeného rodinného domu dňa 04.05.2022.  

Miesto konania dobrovoľnej zbierky: 

Celé územie Slovenskej republiky 

Doba konania dobrovoľnej zbierky: 

Od 10.05.2022 do 30.06.2022 

Spôsob konania dobrovoľnej zbierky:  

1. bezhotovostne na transparentný účet  
2. v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Poproči počas úradných hodín s označením 

„Dobrovoľná zbierka“  

Predpokladané náklady spojené s konaním zbierky: 

Náklady na zriadenie a prevádzku transparentného účtu znáša obec. Zriadenie transparentného účtu 

zabezpečí starosta obce. 
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Vyúčtovanie dobrovoľnej zbierky, jej použitie a kontrola: 

Správu o dobrovoľnej zbierke a použití zbierkou získaných finančných prostriedkov predloží starosta 

obce na rokovanie Obecného zastupiteľstva v Poproči a ktorá bude súčasťou zápisnice z rokovania 

obecného zastupiteľstva obce. Správu o dobrovoľnej zbierke zverejní obec na úradnej tabuli obce a na 

webovom sídle obce www.poproc.sk.  
Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

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

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

Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 
 

 

Pomoc od obce pre rodinu Takáčovcov: 

- Starostka informovala o zabezpečení náhradného bývania pre rodinu, obec bude znášať náklady za 

nájom.  

- Ďalej informovala o ďalších činnostiach, ktoré urobila obec, resp. pracovníci sociálneho podniku – 

pomoc pri odstraňovaní zhorenej strechy, komunikácii so statikom, pomoc pri vybavovaní 

stavebného povolenia na strechu, vrátane návrhu na nenávratný finančný príspevok bez účelového 

určenia pre rodinu. 

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

hlasovať: 

 

Uznesenie č. 54/2022 zo dňa 09.05.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

Nenávratný finančný príspevok bez účelového určenia vo výške 2.500,- EUR v náhlej núdzi pre 

rodinu Takáčovú. 
Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

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

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

Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

 

Uznesenie č. 55/2022 zo dňa 09.05.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

Nenávratný finančný príspevok: účel - zabezpečenie nájmu, nájomné vo výške 2.500,- EUR v 

náhlej núdzi pre rodinu Takáčovú. 
Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

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

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

Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

http://www.poproc.sk/
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K bodu programu č. 10: Rôzne 
Zvuková nahrávka čas 03:11:38 
- Starostka informovala o konaní mimoriadneho snemu ZMOS-u, ktoré sa bude konať 18.5.2022 

v Senci – obce sa dostávajú do veľkých problémov z dôvodu prijímania nových zákonov a jeho 

dopadov na rozpočty obcí a jej rozpočtových organizácií. Témy snemu sú výpadok podielových 

daní, nárast cien energií, nemožnosť vyhlásiť verejné obstarávanie na energie, odstupovanie 

dodávateľov od zákazok a pod. 

- Poslankyňa Mgr. Bradová neprítomná na rokovaní v čase 19:43 – 19:45 hod. 

- Poslankyňa Mgr. Bradová dotazovala, v akom štádiu je návrh VZN o podmienkach poskytovania 

príspevku na stravovanie z rozpočtu obce pre poberateľov dôchodkov, starostka navrhla uskutočniť 

stretnutie Komisie školstva a sociálnych vecí a odborných zamestnancov, aby komisia mala všetky 

informácie, ktoré treba zvážiť pre prijatie VZN. 

- Bod Rôzne sa prelínal s bodom Interpelácie poslancov. 

 

K bodu programu č. 11: Interpelácie poslancov 
Zvuková nahrávka čas 03:19:00 
- Poslankyňa Mgr. Bradová dotazovala Ing. Spišáka k transparentnému účtu OFK, či bol účet 

zriadený za účelom vyzbierania peňazí na závlahu, odpovedala starostka obce, že najprv aktivitu 

vyvíjalo OFK, až následne bola zverejnená výzva, podrobnosti budú odkomunikované na pracovnej 

porade 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 03:25:18 

- V závere starostka poďakovala všetkým za účasť.  

- Zasadnutie ukončené o 19.57 hod. 

 

 

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

 

Prednostka OcÚ:  Ing. Svetlana Gajdová  ............................................ 

 

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

 

Overovatelia zápisnice: Ing. Viliam Komora     ............................................ 

 

 p. Martin Jasaň   ............................................ 


