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Zápisnica č. 3/2022 
z 31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Poproč (volebné 

obdobie 2018 – 2022), konaného dňa 27.06.2022, telocvičňa Základnej 

školy s materskou školou v Poproči 
   
 

Prítomní:  
- Ing. Iveta Komorová Hiľovská, starostka obce 

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

Ing. Viliam Komora, Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika Petrášová, Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Ján Spišák – zástupca starostky 

- Neprítomní: JUDr. Svetlana Pavlíková, PhD. – hlavná kontrolórka obce. 

- Ostatní prítomní podľa prezenčnej listiny 

 

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

- 31. zasadnutie OZ otvorila o 16:32 hod a viedla Ing. Iveta Komorová Hiľovská, starostka obce. 

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

schopné). 

- Starostka obce informovala o 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 č. 1 čas 0:01:13 

- Starostka obce určila za zapisovateľku p. Janu Juríkovú.  

 

K bodu programu č. 1b): Určenie overovateľov zápisnice 
Zvuková nahrávka č. 1 čas 0:01:25 

- Za overovateľov zápisnice boli určené poslankyne Ing. Eva Petrášová, PhDr. Zita Baníková. 

 

K bodu programu č. 1c): Voľba návrhovej komisie 
Zvuková nahrávka č. 1 čas 0:01:41 

- Starostka obce navrhla za členov návrhovej komisie poslancov Mgr. Dominiku Hiľovskú, Ing. 

Viliama Komoru a p. Martina Jasaňa, následne dala za predložený návrh hlasovať: 

 

Uznesenie č. 56/2022 zo dňa 27.06.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

Návrhovú komisiu v zložení poslancov:  

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, Martin Jasaň 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

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

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

Ing. Petráš, PhD., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 
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K bodu programu č. 1d): Schválenie programu rokovania 
Zvuková nahrávka č. 1 čas 0:02:21 

- 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 názvoch ulíc a iných verejných 

priestranstiev na území obce Poproč. 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci 

a ochrany verejnej zelene na území obce Poproč. 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč o činnostiach, ktorých vykonávanie je 

zakázané, alebo obmedzené z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku na území obce Poproč. 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč – Dodatok č. 1 VZN č. 3/2021 

o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci. 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč – Dodatok č. 2 VZN č. 9/2019 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi na území obce. 

9. Voľby do orgánov územnej samosprávy 2022 

a) Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na celé nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. 

b) Určenie počtu poslancov na celé volebné obdobie 2022 – 2026 v súlade s § 11 ods. 3 zákona  

Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

c) Určenie volebného obvodu pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva pre volebné 

obdobie 2022 - 2026 v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 

volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.                             

10. Informácia o pedagogicko-organizačnom zabezpečení nového šk. roka 2022/2023. 

11. Správa o plnení PHSR Obce Poproč za rok 2021. 

12. Záverečný účet obce za rok 2021: 

a) Správa nezávislého audítora z overenia účtovej závierky Obce Poproč k 31.12.2021, 

b) Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Záverečného účtu Obce Poproč za rok 2021, 

c) Návrh Záverečného účtu obce za rok 2021. 

13. Nakladanie s majetkom obce. 

14. Informácia o projektoch 

a) Informácie o implementovaní schválených projektov resp. investičných akcií financovaných 

z rozpočtu obce (KD, MŠ, závlaha, MK)  

b) Návrh na financovanie investičných akcií 

c) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k prijatiu úveru. 

15. Návrh na 2. zmenu programového rozpočtu obce Poproč na rok 2022. 

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

17. Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky. 
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18. Rôzne. 

19. Interpelácie poslancov. 

20. Podnety a návrhy od občanov. 

21. Závery z rokovania OZ. 

22. Záver.    

 

 

Uznesenie č. 57/2022 zo dňa 27.06.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

Program rokovania zasadnutia OZ dňa 27.06.2022 podľa navrhovaného programu zverejneného 

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

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

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

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

Ing. Petráš, PhD., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

- Starostka obce vyzvala poslancov na podanie návrhu na doplnenie, resp. zmenu programu, nikto 

z poslancov nepodal návrh. 

 

 

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

OZ 
Zvuková nahrávka č. 1 čas 0:07:58 
- Materiál bol poslancom doručený vopred, prehľad je súčasťou predkladaného materiálu. 

- Diskusia: 

 Poslankyňa Ing. Petrášová E. dotazovala plnenie uznesenia č. 19/2022 (kolkáreň), v prehľade je 

uvedené splnené. Požadovala upraviť plnenie na nesplnené a splniť uznesenie v takom rámci ako 

bolo zadefinované. Starostka obce odpovedala, že 2 pracovné porady poslancov boli zvolané do 

priestorov komunitného centra aj so zámerom obzretia si priestorov kolkárne. Starostka uviedla, 

že nie je možné splniť uznesenie k termínu plnenia (28.2.2022).  Požiadala poslancov o návrh čo 

s týmto uznesením, uviedla že nebol definovaný účel využitia, aby mohli byť následne doriešené 

finančné možnosti úprav kolkárne. 

 Poslanec Ing. Komora navrhol zrušiť dané uznesenie a prijať nové uznesenie so zmenou účelu 

využitia kolkárne. 

 Celá diskusia k tomuto uzneseniu je zaznamenaná na zvukovej nahrávke v čase 0:08:30 – 

0:27:50. 

- Návrhová komisia, konkrétne poslanec p. Jasaň predniesol návrh uznesenia, následne dala starostka 

o návrhu hlasovať: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč dáva návrh na zrušenie Uznesenia č. 19/2022 zo dňa 10.02.2022. 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

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

PROTI 1 Ing. E. Petrášová 

ZDRŽAL SA 4 
Mgr. Bradová, PhDr. Baníková, Mgr. Hiľovská,  

PhDr. D. Petrášová 

Neschválené, kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. 
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- Návrhová komisia, konkrétne poslanec p. Jasaň predniesol návrh uznesenia, následne dala starostka 

o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 58/2022 zo dňa 27.06.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč ukladá: 

Obecnému úradu zabezpečiť spracovanie návrhu stavebných úprav a návrh ich finančného 

krytia za účelom vytvorenia multifunkčného priestoru na voľnočasové aktivity v budove 

Komunitného centra v časti bývalej kolkárne, ul. Brezová 20. 

Zodpovedná: prednostka obecného úradu 

Termín: do 31.08.2022 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

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

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

Ing. Petráš, PhD., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

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

 

Uznesenie č. 59/2022 zo dňa 27.06.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie: 

Kontrolu plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí OZ. 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

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

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

Ing. Petráš, PhD., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

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

závery 
Zvuková nahrávka č. 1 čas 0:28:44 
- Starostka odovzdala slovo predsedom komisií: 

 

- Finančná komisia  

- informovala predsedníčka komisie Ing. Petrášová E.: Komisia zasadala v náhradnom termíne, pre 

nedostatočný počet členov komisie neboli uznášaniaschopní, body na rokovanie boli 

prediskutované. 

- Komisia životného prostredia a projektového plánovania  

- informoval predseda komisie Ing. Petráš, PhD.    

online diskusia k doručenému geometrického plánu žiadateľov manželov Repiských.  

- Komisia športu a kultúry  

- informoval predseda komisie Ing. Spišák: Komisia nezasadala. 

- Komisia školstva a sociálnych vecí  

- informovala predsedníčka komisie Mgr. Bradová: Komisia zasadala 30.05.2022, rokovali o:  
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- o návrhu VZN o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie z rozpočtu obce pre 

poberateľov dôchodkov (Uznesenie komisie: odporúčanie pozastaviť legislatívny proces 

prijatia VZN). 

- Prenájom telocvične pre športové kluby (Uznesenie komisie: odporúčanie zvýšiť prenájom na 

15 €/hod) 

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

 

Uznesenie č. 60/2022 zo dňa 27.06.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie: 

Informácie a závery z rokovania komisií obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

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

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

Ing. Petráš, PhD., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

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

názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Poproč. 
Zvuková nahrávka č. 1 čas 0:33:21 
- Starostka obce predniesla dôvodovú správu, ktorá je súčasťou predkladaného materiálu. Materiál bol 

poslancom doručený vopred, prerokovaný na pracovnej porade poslancov dňa 21.06.2022.  

- Diskusia:  

- Bez diskusie. 

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

 

Uznesenie č. 61/2022 zo dňa 27.06.2022, ktorým sa Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč po 

prerokovaní návrhu uznáša na 

Všeobecne záväznom nariadení obce Poproč o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev na 

území obce Poproč. 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

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

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

Ing. Petráš, PhD., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

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

pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce 

Poproč. 
Zvuková nahrávka č. 1  čas 0:36:06 

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

poslancom doručený vopred, prerokovaný na pracovnej porade poslancov dňa 21.06.2022.  

- Diskusia:  

- Poslanec Ing. Petráš, PhD. odôvodnil svoje pripomienky k návrhu VZN. 

- Poslanec p. Jasaň predniesol návrh vyňať z § 3 ods. 2 v písmene k) slová „a do žľabov 

umiestnených pri miestnych cestách“. 

- Návrhová komisia predniesla jednotlivo návrhy uznesení (pozmeňujúce návrhy a VZN ako celok), 

starostka dala o návrhoch hlasovať jednotlivo: 

 

Uznesenie č. 62/2022 zo dňa 27.06.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje 

Pozmeňujúci návrh poslanca Jasaňa, a to vyňatie z § 3 ods. 2  v písmene k) „a do žľabov 

umiestnených pri miestnych cestách“. 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

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

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

Ing. Petráš, PhD., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

Uznesenie č. 63/2022 zo dňa 27.06.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje 

Pozmeňujúci návrh poslanca Ing. Branislava Petráša, PhD. a to doplnenie § 3 ods. 2 písm. c) 

o zvieracie exkrementy: 

Nové znenie §3 ods. 2 písm. c): „znečisťovať verejné priestranstvo vykonávaním telesnej potreby, 

zvratkami, pľuvaním, zvieracími exkrementami“ 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

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

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

Ing. Petráš, PhD., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

Uznesenie č. 64/2022 zo dňa 27.06.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje 

Pozmeňujúci návrh poslanca Ing. Branislava Petráša, PhD. – vyňať z § 4 ods. 2 písmeno „d)  kosiť 

trávnaté plochy zelene bez súhlasu vlastníka pozemku, alebo obce,“ 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

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

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

Ing. Petráš, PhD., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 
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Uznesenie č. 65/2022 zo dňa 27.06.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč po prerokovaní 

návrhu a schválení pozmeňujúcich návrhov sa uznáša na 

Všeobecne záväznom nariadení obce Poproč o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany 

verejnej zelene na území obce Poproč. 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

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

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

Ing. Petráš, PhD., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

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

činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané, alebo obmedzené z dôvodu 

zabezpečenia verejného poriadku na území obce Poproč. 
Zvuková nahrávka č. 1 čas 00:49:37 
- Starostka obce predniesla dôvodovú správu, ktorá je súčasťou predkladaného materiálu. Materiál bol 

poslancom doručený vopred, prerokovaný na pracovnej porade poslancov dňa 21.06.2022.  

- Diskusia:  

- Pozmeňujúci návrh starostky obce na základe opakovaných sťažností od občanov takýmito 

prácami v nedeľu. 

- Návrhová komisia predniesla jednotlivo návrhy uznesení (pozmeňujúci návrh a VZN ako celok), 

starostka dala o návrhoch hlasovať jednotlivo: 

 

Uznesenie č. 66/2022 zo dňa 27.06.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje 

Pozmeňujúci návrh starostky obce Ing. Ivety Komorovej Hiľovskej – doplnenie § 3:  

d) manipuláciu s kovom, s kovovými konštrukciami, ich opracovanie, zváranie a podobnú 

manipuláciu v exteriéri inými, ako mechanickými nástrojmi, najmä opracovanie motorovými  

alebo elektrickými mechanizmami.   

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

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

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

Ing. Petráš, PhD., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

Uznesenie č. 67/2022 zo dňa 27.06.2022, ktorým sa Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč po 

prerokovaní návrhu uznáša na 

Všeobecne záväznom nariadení obce Poproč o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané, 

alebo obmedzené z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku na území obce Poproč. 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 
ZA 9 

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

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

Ing. Petráš, PhD., Ing. Spišák 

PROTI 0  



 

Zápisnica č. 3/2022 

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

strana č. 8 

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

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

Dodatok č. 1 VZN č. 3/2021 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci. 
Zvuková nahrávka č. 1 čas 00:52:48 
- Starostka obce predniesla dôvodovú správu, ktorá je súčasťou predkladaného materiálu. Materiál bol 

poslancom doručený vopred, prerokovaný na pracovnej porade poslancov dňa 21.06.2022.  

- Diskusia:  

- Poslanec p. Jasaň dotazoval, kto bude vykonávať asistenčnú službu, starostka odpovedala 

pracovníci obce a sociálneho podniku.  

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

 

Uznesenie č. 68/2022 zo dňa 27.06.2022, ktorým sa Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč po 

prerokovaní návrhu uznáša na 

Všeobecne záväznom nariadení obce Poproč – Dodatok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 

3/2021 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci. 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

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

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

Ing. Petráš, PhD., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

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

Dodatok č. 2 VZN č. 9/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce. 
Zvuková nahrávka č. 1 čas 00:55:26 
- Starostka obce predniesla dôvodovú správu, ktorá je súčasťou predkladaného materiálu. Materiál bol 

poslancom doručený vopred, prerokovaný na pracovnej porade poslancov dňa 21.06.2022.  

- Diskusia:  

- Bez diskusie. 

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

 

Uznesenie č. 69/2022 zo dňa 27.06.2022, ktorým sa Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč po 

prerokovaní návrhu uznáša na 

Všeobecne záväznom nariadení obce Poproč – Dodatok č. 2 VZN č. 9/2019 o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi na území obce. 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

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

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

Ing. Petráš, PhD., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 
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K bodu programu č. 9: Voľby do orgánov územnej samosprávy 2022 
Zvuková nahrávka č. 1 čas 00:57:23 
 

a) Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na celé nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026 v súlade 

s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 

 

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

poslancom doručený vopred, prerokovaný na pracovnej porade poslancov dňa 21.06.2022.  

- Diskusia:  

- Bez diskusie. 

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

 

Uznesenie č. 70/2022 zo dňa 27.06.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč  

V súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov URČUJE rozsah výkonu funkcie starostu Obce Poproč v novom 

volebnom období r. 2022 – 2026 v rozsahu 1, t.z. v plnom rozsahu. 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

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

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

Ing. Petráš, PhD., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

b) Určenie počtu poslancov na celé volebné obdobie 2022 – 2026 v súlade s § 11 ods. 3 zákona  

Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 

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

poslancom doručený vopred, prerokovaný na pracovnej porade poslancov dňa 21.06.2022.  

- Diskusia:  

- Poslankyňa PhDr. Baníková navrhla znížiť počet poslancov na 7 z dôvodu šetrenia finančných 

prostriedkov. V nadväznosti na tento návrh sa do diskusie zapojili aj ďalší poslanci – Ing. Komora 

navrhol ponechať 9 poslancov, Ing. Petrášová E. uviedla, že sa dá presne vypočítať koľko sa ušetrí 

na odmenách, p. Jasaň ako príklad uviedol, že poslanec sa môže vzdať poslaneckého platu. 

- Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia (*pozn. – hlasuje sa o poslednom poslaneckom návrhu 

– v tomto prípade návrh 9 poslancov), následne dala starostka o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 71/2022 zo dňa 27.06.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč  

V súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov URČUJE počet poslancov Obce Poproč v novom volebnom období r. 2022 – 

2026 na 9 . 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 7 
Mgr. Bradová, Mgr. Hiľovská, p. Jasaň, Ing. Komora,  

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

PROTI 1 PhDr. Baníková 

ZDRŽAL SA 1 Ing. E. Petrášová 

Schválené. 
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c) Určenie volebného obvodu pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 

2022 - 2026 v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.                             

 

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

poslancom doručený vopred, prerokovaný na pracovnej porade poslancov dňa 21.06.2022.  

- Diskusia:  

- Bez diskusie. 

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

 

Uznesenie č. 72/2022 zo dňa 27.06.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč  

v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov URČUJE volebné obvody pre voľby 

poslancov do  obecného zastupiteľstva Obce Poproč pre volebné obdobie  r. 2022 – 2026,  a to: 

1 volebný obvod (pri počte menej ako 12 poslancov). 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

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

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

Ing. Petráš, PhD., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

K bodu programu č. 10: Informácia o pedagogicko-organizačnom zabezpečení 

nového šk. roka 2022/2023. 
Zvuková nahrávka č. 1 čas 01:09:43 
- Starostka obce odovzdala slovo riaditeľke ZŠsMŠ RNDr. Mihókovej, ktorá informovala poslancov 

o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení nového šk. roka 2022/2023. 

Materiál bol poslancom doručený vopred.  

- Diskusia:  

- Poslanec Ing. Petráš, PhD. dotazoval koľko detí je prijatých do MŠ, odpovedala riaditeľka: 

celkovo bude 83 detí, prijímajú 30 detí, 5 detí neprijali. 

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

 

Uznesenie č. 73/2022 zo dňa 27.06.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie 

Informáciu o pedagogicko-organizačnom zabezpečení nového šk. roka 2022-2023.  

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

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

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

Ing. Petráš, PhD., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

- riaditeľka ZŠsMŠ RNDr. Mihóková ďalej informovala o návrhu cenníka za prenájom telocvične na 

15 € / 1 hod. pre dospelých, organizácie, podnikateľov, bezplatný prenájom ostáva ponechaný pre: 
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- činnosť školských zariadení (CVČ, ŠKD, MŠ),  

- športové kluby obce pre žiakov vo veku do 15 rokov,  

- súťaže a podujatia pre žiakov vo veku do 15 rokov;  

- za úhradu prevádzkových nákladov vo výške 7,50 € / 1 hod pre zmiešané skupiny (deti do 15 

rokov a dospelí v zastúpení 50% detí).  

- Návrh cenníka bol odôvodnený výpočtom prevádzkových nákladov – náklady za energie, 

vykurovanie, vodu, mzdové náklady a náklady za upratovanie. Uvedený návrh bol prerokovaný 

na zasadnutí komisie školstva a sociálnych vecí. Materiál bol poslancom doručený vopred.  

- Diskusia:  

- Riaditeľka odpovedala na otázky poslancov týkajúce sa frekvencie tréningov a ako platili deti 

doteraz. 

- Poslankyňa Mgr. Zuzana Bradová neprítomná na rokovaní v čase 17:55 – 17:57 hod. 

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

 

Uznesenie č. 74/2022 zo dňa 27.06.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie 

Informáciu riaditeľky školy o úprave cenníka za prenájom telocvične účinnej od 01.07.2022.  

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

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

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

Ing. Petráš, PhD., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

K bodu programu č. 11: Správa o plnení PHSR Obce Poproč za rok 2021  
Zvuková nahrávka č. 1 čas 01:25:55 
- Starostka obce predniesla dôvodovú správu, ktorá je súčasťou predkladaného materiálu. Materiál bol 

poslancom doručený vopred, prerokovaný na pracovnej porade poslancov dňa 21.06.2022.  

- Starostka obce zároveň informovala o procese prípravy a spracovania nového PHRSR obce na ďalšie 

obdobie. 

- Diskusia:  

- Poslankyňa Ing. Petrášová sa pýtala k Akčnému plánu 2022, starostka odpovedala, že 

nezrealizované aktivity 2021 sa preklopili do ďalšieho roka. 

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

 

Uznesenie č. 75/2022 zo dňa 27.06.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie 

Správu o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Poproč za rok 2021.  

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

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

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

Ing. Petráš, PhD., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 



 

Zápisnica č. 3/2022 

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

strana č. 12 

K bodu programu č. 12: Záverečný účet obce za rok 2021 
Zvuková nahrávka č. 1 čas 01:31:33 
- Rozsiahla dôvodová správa je súčasťou predkladaného materiálu. Materiál bol poslancom doručený 

vopred, prerokovaný na pracovnej porade poslancov dňa 21.06.2022.  

- Diskusia:  

- Poslankyňa Ing. Petrášová informovala, že na doplňujúce otázky (prekročené rozpočtované 

položky pri domove dôchodcov a v škole, špeciálne a všeobecné služby v obci) obecný úrad 

a ekonómky domova dôchodcov a školy odpovedali . 

- Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu a správa nezávislého audítora boli 

poslancov vopred doručené. 

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

hlasovať: 

 

Uznesenie č. 76/2022 zo dňa 27.06.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie 

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2021. 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

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

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

Ing. Petráš, PhD., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

Uznesenie č. 77/2022 zo dňa 27.06.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie 

Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky Obce Poproč za rok 2021. 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

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

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

Ing. Petráš, PhD., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

Uznesenie č. 78/2022 zo dňa 27.06.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje 

Záverečný účet Obce Poproč a celoročné hospodárenie za rok 2021 - bez výhrad. 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

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

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

Ing. Petráš, PhD., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 
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Uznesenie č. 79/2022 zo dňa 27.06.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje 

Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2021 na tvorbu rezervného fondu vo výške 

58.028,54 EUR. 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

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

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

Ing. Petráš, PhD., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

K bodu programu č. 13: Nakladanie s majetkom obce 
Zvuková nahrávka č. 1 čas 01:35:35 
- Starostka obce predniesla dôvodovú správu, ktorá je súčasťou predkladaného materiálu. Materiál bol 

poslancom doručený vopred, prerokovaný na pracovnej porade poslancov dňa 21.06.2022.  

- Poslankyňa Ing. Eva Petrášová neprítomná na rokovaní v čase 18:10 – 18:12 hod. 

- Diskusia:  

- Bez diskusie. 

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

 

Uznesenie č. 80/2022 zo dňa 27.06.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje 

Predaj nehnuteľného majetku obce Poproč, konkrétne: 

 časť pozemku na parcele č. 2493/4, ktorá hraničí s pozemkami na parcelách 1675/1 a 1675/2, 

a to Geometrickým plánom č. 5/2022 oddelené parcely, a to: 

 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,  

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 

 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,  

 tento pozemok je pre obec neupotrebiteľný. 

Pre žiadateľa: Ľubomír Kováč, nar. 6. 6. 1968, trvale bytom Letná 175/6, 044 24  Poproč 

v celkovej cene 205 € (slovom dvestopäť eur). 
Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

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

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

Ing. Petráš, PhD., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 
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K bodu programu č. 14: Informácia o projektoch 
Zvuková nahrávka č. 1 čas 01:41:33, pokračovanie zvuková nahrávka č. 2 a zvuková nahrávka č. 3 do 0:03:45 

 

a) Informácie o implementovaní schválených projektov resp. investičných akcií financovaných z rozpočtu 

obce (KD, MŠ, závlaha, MK) 

- starostka informovala o: 

- aktualizovaný prehľad je zverejnený na webovom sídle obce 

- rozšírenie kanalizácie a vodovodu v obci – spracované projektové dokumentácie, prebieha 

konanie na vydanie územného a stavebného rozhodnutia (rozhodnutie vydáva špecializovaný 

stavebný úrad) 

- Environmentálny fond - získanie príspevku za separovanie, dotazy na kompostárne a spôsob 

nastavovania financovania stavieb (rozširovanie kanalizácie a vodovodu) 

 

Projekt „závlaha futbalového ihriska“ 

- Spolufinancovanie projektu bez dopadu na rozpočet (refundácia nákladov): 

- Diskusia: 

- Poslankyňa Ing. Petrášová E. – finančná komisia doporučuje schváliť financovanie. 

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

 

Uznesenie č. 81/2022 zo dňa 27.06.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje 

V rámci projektu: „EURÁ z EURA“ spôsob financovania z Rezervného fondu vo výške 10.000,- 

EUR. 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

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

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

Ing. Petráš, PhD., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

Projekt „Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba MŠ Poproč“ 

 

- Starostka obce predložila rozbor financovania projektu, spolufinancovanie projektu z rozpočtu obce 

po zaokrúhlení 30.tis €. Starostka informovala o tom, že oslovila vysúťaženého dodávateľa 

stavebných prác, ktorý zatiaľ od uzatvorenej zmluvy neodstupuje, ale nanovo stavbu ekonomicky 

prepočítava. 

- Poslanec Ing. Viliam Komora neprítomný na rokovaní v čase 18:23 – 18:27 hod (vrátane 

hlasovania). 

- Starostka obce požiadala poslancov, aby si vypočuli všetky informácie a až nakoniec by sa 

hlasovalo o jednotlivých uzneseniach samostatne. 

- Diskusia: 

- Bez diskusie.  

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

 

Uznesenie č. 82/2022 zo dňa 27.06.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje 

V rámci projektu: „Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba MŠ Poproč“ spôsob 

spolufinancovania oprávnených a neoprávnených výdavkov z Rezervného fondu vo výške 

30.000,- EUR. 

Hlasovanie: 
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Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

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

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

Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Poslanec Ing. Viliam Komora neprítomný na hlasovaní. 

Schválené. 

 

 

„Rekonštrukcia miestnych komunikácií“ 

- Informácie boli podané na predchádzajúcom zasadnutí OZ, po dohode poslancov bola projektantom 

prepracovaná projektová dokumentácia (upravené technické riešenie), obci doručený upravený 

rozpočet, starostka obce predložila aktualizovaný rozpočet k 17.6.2022. Informácie boli 

komunikované aj na pracovnej porade poslancov. 

- Diskusia: 

- Poslanec Ing. Petráš, PhD.: po prerátaní mu vychádza navýšenie priemerne o 22%, vyjadril svoj 

názor ísť so všetkými cestami  v 1. etape (ul. Lesná, Horná, Jarná, Poľná) do verejného 

obstarávania. 

- Starostka obce upozornila, že vysúťažená cena môže byť vyššia ako rozpočtovaná a že obec 

nebude mať finančné krytie.  

- Poslankyňa Ing. Petrášová E. poukázala, že podľa realizovaného prieskumu je rozdielna cena 

len pri ul. Horskej, starostka obce reagovala, že prieskum je starý 2 mesiace a dodávatelia 

avizujú denný nárast cien stavebných materiálov. 

- Poslankyňa Mgr. Hiľovská navrhla dokončiť celú 1. etapu. 

- Poslanec Ing. Komora – navrhol urobiť rekonštrukciu ciest aspoň čiastočne. 

- Poslanci ďalej diskutovali o financovaní rekonštrukcie ciest. 

- Starostka požiadala poslancov, aby si vypočuli informácie aj ku kultúrnemu domu a následne 

rozhodli o financovaní, vrátane spôsobu financovania. 

 

„Kultúrny dom“ 

- Poslankyňa PhDr. Dominika Petrášová neprítomná na rokovaní v čase 18:42 – 18:45 hod. 

- Starostka obce predložila rozbor financovania stavby „Zníženie energetickej náročnosti budovy 

Kultúrneho domu“. Počas realizácie došlo k odhaleniu havarijného stavu (strop vo veľkej sále) 

a v rámci projektu boli projektantom zabudnuté položky. Celkové náklady na stavbu sú 640 479,99 

€, z toho obec financovanie 232 000 € (úver, rezervný fond). Starostka uviedla, že budova je 

v havarijnom stave so statickou poruchou stropu, ktorú obec musí riešiť, resp. zrealizovať projekt. 

- Diskusia: 

- Celá diskusia zaznamenaná na zvukovej nahrávke v čase 01:50:00 – 03:35:28, pokračovanie 

zvuková nahrávka č. 2 a zvuková nahrávka č. 3 do 00:03:45 

- Poslanec Ing. Petráš, PhD.: požiadal o upresnenie čo je zahrnuté vo financovaní 70tis €, 

starostka odpovedala že v predloženom návrhu 155 tis je zahrnutá aj výmena krytiny, ale 

nevedela upresniť v akom rozsahu (aktuálne prepočítava projektant).  

- Starostka uviedla, že v projekte sú chýbajúce položky – vady diela, ktoré bude znášať projektant 

zo svojho poistenia. 

- Do diskusie sa zapojil poslanec Ing. Komora, ktorý upresnil práce potrebné na odstránenie 

havarijného stavu – strop  a posilnenie krovu (posilnenie existujúceho krovu, výmena 

niektorých drevených častí, starý strop komplet dole, ostatné súvisiace práce), pre havarijný 

stav sa nemôže pokračovať v prácach na stavbe. 

- Starostka obce predložila na porovnanie rozbor financovania – k 10.01.2022 a 27.06.2022.  

- Poslankyňa Mgr. Zuzana Bradová neprítomná na rokovaní v čase 18:53 – 18:55 hod. 
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- Poslankyňa PhDr. Baníková uviedla, že krytinu odsúhlasili na poslednej porade (*pozn. – 

poslankyňa neprítomná na porade poslancov dňa 21.06.2022), ďalej uviedla že nevie čo to 

obsahuje / nedostali podklady. 

- Poslanec Martin Jasaň neprítomný na rokovaní v čase 18:56 – 18:58 hod. 

- Starostka uviedla na porovnanie, počas rekonštrukcie školy taktiež vznikli neoprávnené 

výdavky (ktoré projektant nemohol predvídať) a rekonštrukcia sa musela dofinancovať. 

V dotazníkovom prieskume k PHSR sa aj občania vyjadrili, že sa im nepáči havarijný stav 

budov a ošarpané verejné budovy, zároveň je dopyt na chýbajúce klubové priestory pre 

mládež, dôchodcov, seniorov. Po rekonštrukcii nebude potrebné na dlhú dobu investovať do 

kultúrneho domu veľké finančné prostriedky. Starostka konštatovala, že je ťažko dobehnúť 

modernizačný dlh na verejných budovách z predchádzajúcich období, kedy sa nezískali 

žiadne dotácie na rekonštrukciu verejných budov.  

- Poslankyňa Ing. Petrášová E. uviedla, že je rozdielne porovnávať školu a kultúrny dom. 

Navrhla vykonať len nevyhnutné opravy, aby sa dokončil projekt. 

- Poslanec Ing. Komora taktiež vyjadril svoj názor čo všetko sa rieši za pochodu, upozornil aby 

obec nakoniec nemusela vracať finančné prostriedky späť, ak sa nedokončí projekt, keďže 

práce sú momentálne pozastavené kvôli havarijnému stavu. 

- Poslanec Ing. Petráš, PhD. – požiadal opäť tabuľku rozbor financovania k 27.06.2022, 

následná diskutovali k rozboru financovania Ing. Petráš, PhD., Ing. Petrášová E. a starostka. 

- Poslanec p. Jasaň uviedol ako príklad z praxe výmenu kúrenia – ak to chcem, tak zaplatím. 

- Starostka reagovala, že všetky tieto práce majú dopad na projekt, aby bol dosiahnutý 

merateľný ukazovateľ – zníženie energetickej náročnosti budovy (ako jediná budova bude 

mať tepelné čerpadlo). 

- Starostka uviedla, že je pripravený návrh na financovanie kultúrneho domu - prijatie úveru vo 

výške 140 000 €, MŠ ide z rezervného fondu, rekonštrukcia miestnych komunikácii 360 000 

€. Návrh obecného úradu je predložený na 500 000 €, vrátane stanoviska hlavnej kontrolórky 

- Poslankyňa Mgr. Hiľovská sa pýtala, čo išlo z úveru Univerzál, ktorý bol prijatý v roku 2021, 

starostka odpovedala: práce, ktoré neboli zahrnuté v projekte (vymenovala konkrétne) a 

vykonával ich sociálny podnik, vrátane domu smútku, nevyčerpaný zostatok je približne 

4 000 €. Poslankyňa ďalej uviedla, že je ťažké rozhodnúť dofinancovanie kultúrneho domu na 

úkor rekonštrukcie ciest v 1. etape. 

- O slovo sa prihlásila Ing. arch. Mariana Šimková, členka Komisie životného prostredia 

a projektového plánovania (KŽPaPP), ktorej poslanci následne udelili slovo: 

- Ing. arch. Mariana Šimková uviedla, že KŽPaPP o týchto stavbách nevedela, ona sa to 

dozvedela až priamo na zasadnutí OZ. Podľa jej názoru komisia mala byť oboznámená 

o celom procese a mala odporučiť čo zo stavieb je priorita, vrátane predloženia návrhu 

na uznesenie. Podľa nej zlyhala komisia na čele s predsedom. Podľa nej má havarijný 

stav v kultúrnom dome prednosť pred rekonštrukciou miestnych komunikácií. 

- Poslanec Ing. Petráš, PhD. reagoval, že nedostal podklady, nebol priestor na zvolanie 

komisie. Rovnako tak reagovala aj poslankyňa Ing. Petrášová E. 

- Poslanec Ing. Petráš, PhD. navrhol, aby sa zobral úver 577 000 € na financovanie projektu 

kultúrneho domu (140 000 €) a rekonštrukciu ciest (437 000 €).  

- Poslankyňa Mgr. Dominika Hiľovská neprítomná na rokovaní v čase 19:25 – 19:27 hod. 

- Poslanec Ing. Komora sa pýtal ekonómky na možnosť navýšenia úveru z 500 tis na 577 tis, 

prednostka obecného úradu a starostka odpovedali, že je potrebné stanovisko hlavnej 

kontrolórky (pripravené je stanovisko na 500 tis  €). Prednostka obecného úradu následne 

odišla z rokovania kontaktovať telefonicky hlavnú kontrolórku za účelom stanoviska k úveru 

577 tis €. 

- Poslankyňa Mgr. Hiľovská navrhla zobrať úver 500 tis (možno nebude potrebných 577 tis), 

pôjdeme do súťaže o KD (bude vyhodnotené skôr), vrátane cesty a uvidíme koľko ostane na 
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cesty. Starostka odpovedala, že podľa procesu obstarávania bude podpis zmluvy na cesty o 2 

mesiace, možno začiatkom septembra. 

- Poslanec Ing. Viliam Komora neprítomný na rokovaní v čase 19:46 – 19:50 hod. 

- Poslanec Ing. Ján Spišák neprítomný na rokovaní v čase 19:46 – 19:50 hod. 

- Poslankyňa Mgr. Zuzana Bradová neprítomná na rokovaní v čase 19:53 – 19:55 hod. 

- Nasledovala diskusia k výške jedného úveru, resp. 2 úverov, vrátane diskusie k doručeným 

ponukám od bánk. 

 

Vyhlásená prestávka počas rokovania, nahrávanie na zvukovej nahrávke prerušené v čase o 20:08 

hod. Rokovanie pokračovalo po prestávke o 20:21 hod – zvuková nahrávka č. 2. 

 

b) Návrh na financovanie investičných akcií 

c) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k prijatiu úveru. 

 

- Pokračovanie diskusie: 

- Poslankyňa Ing. Petrášová uviedla, že stanovisko HKO potrebuje banka. V stanovisku je pri 

výške úveru 500 tis zadĺženosť 42%, do 60% je ešte rezerva. Podľa poslankyne podmienku 

úverovej zadĺženosti splníme aj pri úvere 577 tis €. 

 

Vyhlásená prestávka počas rokovania, nahrávanie na zvukovej nahrávke č. 2 prerušené v čase 

o 20:31 hod. Rokovanie pokračovalo po prestávke o 20:36 hod – zvuková nahrávka č. 3 

 

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

 

Uznesenie č. 83/2022 zo dňa 27.06.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie 

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

580.000 EUR. 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

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

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

Ing. Petráš, PhD., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

Uznesenie č. 84/2022 zo dňa 27.06.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje 

prijatie úveru od Všeobecná úverová banka, a.s. 

- výška úveru maximálne 580.000,00 EUR, (slovom päťstoosemdesiattisíc) 

- účel úveru financovanie investičných akcií „Rekonštrukcia miestnych komunikácií – 1. etapa“ 

440.000 € a investičných akcií v kultúrnom dome v sume 140.000 €  

- druh úveru: dlhodobý úver, 

- splatnosť úveru maximálne 10 rokov  

- splácanie úveru: splácanie istiny – mesačné splátky,  

                               splácanie úrokov – mesačne, 

- úroková sadzba: fixná 2,51% p.a.  

- poplatok za poskytnutie úveru: bez poplatku za poskytnutie úveru 

- záväzková provízia : bez záväzkovej provízie 

- zabezpečenie úveru: bez zabezpečenia 

Hlasovanie: 



 

Zápisnica č. 3/2022 

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

strana č. 18 

Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

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

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

Ing. Petráš, PhD., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

Uznesenie č. 85/2022 zo dňa 27.06.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč poveruje 

starostku Ing. Ivetu Komorovú Hiľovskú k uzatvoreniu zmluvy o úvere so Všeobecnou úverovou 

bankou, a.s. 
Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

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

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

Ing. Petráš, PhD., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

Uznesenie č. 86/2022 zo dňa 27.06.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje 

Presun finančných prostriedkov vo výške 7.894,74 EUR – oprávnené výdavky projektu 

„Vybavenie počítačovej učebne základnej školy s materskou školou v Poproči“ do rezervného 

fondu. 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

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

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

Ing. Petráš, PhD., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

Uznesenie č. 87/2022 zo dňa 27.06.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie 

Informácie starostky obce o implementovaní schválených projektov resp. investičných akcií 

financovaných z rozpočtu obce. 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

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

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

Ing. Petráš, PhD., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 
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K bodu programu č. 15: Návrh na 2. zmenu programového rozpočtu obce Poproč 

na rok 2022 
Zvuková nahrávka č. 3 čas 00:03:46 
- Materiál bol poslancom doručený vopred, doplnenie úpravy príjmovej a výdavkovej časti vo výške 

80.000 EUR priamo na zasadnutí.  

- Diskusia:  

- Bez diskusie. 

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

 

Uznesenie č. 88/2022 zo dňa 27.06.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje 

zmenu rozpočtu obce na rok 2022 vrátane programov č. 2 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 

s úpravou príjmovej a výdavkovej časti vo výške 80.000 EUR.  

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

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

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

Ing. Petráš, PhD., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

K bodu programu č. 16: Informácie o činnosti sociálneho podniku Služby obce 

Poproč s.r.o., r.s.p 
Zvuková nahrávka č.3 čas 00:08:01 
- Výročná správa bola poslancom doručená vopred, starostka zároveň informovala o odoslaní výročnej 

správy do ústredia v Bratislave. Starostka stručne informovala o výročnej správe a o otvorenej výzve 

na získanie dotácie na zakúpenie auta. 

- Poslanec Martin Jasaň neprítomný na rokovaní v čase 20:46 – 20:47 hod. 

- Diskusia:  

- Poslanec Ing. Petráš, PhD. prečítal zápisnicu zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 01.06.2022. 

- Poslankyňa Ing. Petrášová E. sa pýtala či záver dozornej rady nemusí byť súčasťou výročnej 

správy, starostka odpovedala negatívne. 

- Starostka obce informovala o katalógu sociálnych podnikov na Slovensku, ktorého súčasťou je aj 

sociálny podnik Služby obce Poproč s.r.o., r.s.p.  

- Starostka ďalej informovala aj o vykonaných činnostiach / prácach sociálneho podniku v obci. 

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

 

Uznesenie č. 89/2022 zo dňa 27.06.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie 

Informácie starostky obce o činnosti sociálneho podniku. 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 
ZA 9 

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

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

Ing. Petráš, PhD., Ing. Spišák 

PROTI 0  
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ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

Uznesenie č. 90/2022 zo dňa 27.06.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie 

Výročnú správu sociálneho podniku za rok 2021. 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

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

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

Ing. Petráš, PhD., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

Uznesenie č. 91/2022 zo dňa 27.06.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie 

Správu dozornej rady sociálneho podniku. 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

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

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

Ing. Petráš, PhD., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

K bodu programu č. 17: Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky 
Zvuková nahrávka č. 3 čas 00:18:32 
- Materiál bol komunikovaný na pracovnej porade, poslanci sa dohodli na predĺžení zbierky od 

01.07.2022 do 31.08.2022.  

- Diskusia:  

- Bez diskusie. 

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

 

Uznesenie č. 92/2022 zo dňa 27.06.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč vyhlasuje 

2. 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 01.07.2022 do 31.08.2022 

Spôsob konania dobrovoľnej zbierky:  

1. bezhotovostne na transparentný účet: SK60 0200 0000 0045 9963 5659 

2. v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Poproči počas úradných hodín s označením 

„Dobrovoľná zbierka“  

Predpokladané náklady spojené s konaním zbierky: 
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Náklady na prevádzku transparentného účtu znáša obec.  

Vyúčtovanie dobrovoľnej zbierky a jej použitie: 

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: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

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

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

Ing. Petráš, PhD., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

- Úprava Pravidiel pre dobrovoľnú zbierku vznikla na pracovnej porade – návrh zbierky za účelom 

spolufinancovania projektu materskej školy. Starostka uviedla, že postupne musí byť najprv 

podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, až následne by sa vyhlásila 

zbierka.  

- Diskusia:  

- Bez diskusie. 

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

 

Uznesenie č. 93/2022 zo dňa 27.06.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje 

Pravidlá pre dobrovoľnú zbierku v obci Poproč – Dodatok č. 1 s účinnosťou od 01.07.2022. 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

ZA 9 

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

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

Ing. Petráš, PhD., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

K bodu programu č. 18: Rôzne 
Zvuková nahrávka č.3 čas 00:23:31 
- v bode Rôzne neboli prednesené žiadne informácie 

 

 

K bodu programu č. 19: Interpelácie poslancov 
Zvuková nahrávka č. 3 čas 00:23:41 
- Poslankyňa PhDr. Baníková reagovala na článok z novín – o zrušení verejného obstarávania na 

domov dôchodcov – či pochybil projektant. Starostka odpovedala, že článok nebol autorizovaný, 

v rámci procesu obstarania prišli doplňujúce otázky, na základe ktorých je potrebné dopracovať 

projektovú dokumentáciu a obec pôjde do opätovnej výzvy a nového verejného obstarávania.  

Poslankyňa Ing. Petrášová E. sa opýtala, či ide o rovnakého projektanta ako pri kultúrnom dome, 

starostka odpovedala kladne. 

http://www.poproc.sk/
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K bodu programu č. 20: Podnety a návrhy od občanov. 
Zvuková nahrávka č. 3 čas 00:29:25 

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

 

K bodu programu č. 21: Závery z rokovania OZ 
- Podpísané uznesenia sú súčasťou zápisnice. 

 

K bodu programu č. 22: Záver 
Zvuková nahrávka č. 3 čas 00:29:36 

- V závere starostka poďakovala všetkým za účasť.  

- Zasadnutie ukončené o 21.06 hod. 

 

 

Starostka obce:  Ing. Iveta Komorová Hiľovská   podpísané 

 

Prednostka OcÚ:  Ing. Svetlana Gajdová   podpísané 

 

Zapisovateľka:  p. Jana Juríková    podpísané 

 

Overovatelia zápisnice: PhDr. Zita Baníková     ............................................ 

 

 Ing. Eva Petrášová   ............................................ 



27.06.2022 

Rozbor financovania stavby: „Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu“ 

 

 pri odoslaní 
ŽoNFP 

po schválení NFP Celkovo po 
schválení 
 

Spôsob 
financovania: 

Náklady na 
stavbu celkom: 

Celkové oprávnené 
výdavky  
 

478 311,10 Eur 
 

430 479,99 Eur 430 479,99 Eur          -    -  

Výška NFP 454 395,54 Eur 
 

408 479,99 Eur 408 479,99 Eur 
 

408 479,99 Eur  
 

 
 
 
 
640  479,99 Eur 
 
z toho: 
 
408 479,99 – 
dotácia 
232 000,00 – 
obec 

Spolufinancovanie – 5 % 23 915,56 Eur 
 

22 000,00 Eur  
      69 831,00 Eur 

 
70 000,00 Eur 
úver 
 
 

 
Krátenie COV – 10% 

- 
 

47 831,11 Eur 

Neoprávnená výdavky –  
odstránenie havarijného 
stavu v sále KD vrátane 
súvisiacich výdavkov 
výmena krytiny 

  
155 000,00 Eur 

 
155 000,00 Eur 

 

140 000,00 úver 
22 000,00 – rez. 
fond z toho: 
15 000 Eur – 
stavba 
7 000 Eur – stav. 
dozor 
 

 



10.01.2022 

Rozbor financovania stavby: „Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu“ 

 

 pri odoslaní 
ŽoNFP 

po schválení NFP Celkovo po 
schválení 
 

Návrh 
spôsobu 
financovania: 

Náklady na 
stavbu celkom: 

Celkové oprávnené 
výdavky  
 

478 311,10 Eur 
 

430 479,99 Eur 430 479,99 Eur          -    -  

Výška NFP 454 395,54 Eur 
 

408 479,99 Eur 408 479,99 Eur 
 

408 479,99 Eur  
 

 
 
528 479,99 Eur Spolufinancovanie – 5 % 23 915,56 Eur 

 
22 000,00 Eur  

 
119   831,11 Eur 

50 000,00 Eur  
rezervný fond 
 
70 000,00 Eur 
úver 
 

 
Krátenie COV – 10% 

- 
 

47 831,11 Eur 

Neoprávnená výdavky –  
výmena krytiny 

 50 000,00 Eur 

 


