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2022 – 2026, konaného dňa 27.01.2023, zasadačka obecného úradu 

v Poproči 
   

strana č. 1 

 

Prítomní:  
- Ing. Iveta Komorová Hiľovská, starostka obce. 

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

- Poslanci OZ: PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová, Ing. Iveta Ducsayová, Martin Jasaň, Ing. 

Ladislav Kraus, Mgr. Ivana Sopková, Ing. Ján Spišák, Mgr. Jaroslav Štovčik 

- Poslanec Ing. Branislav Hanko vopred ospravedlnil neúčasť. 

- Ostatní prítomní podľa prezenčnej listiny 

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

- Otvorenie zasadnutia o 17:00 hod. 

- Starostka obce Ing. Iveta Komorová Hiľovská privítala všetkých prítomných, konštatovala, že je 

prítomných 8 poslancov a zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Ďalej informovala o zabezpečení 

obrazovo-zvukového online prenosu. 

- za zapisovateľku bola určená p. Jana Juríková. 

K bodu programu č. 2: Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 
Zvuková nahrávka čas 0:01:04 

- Starostka obce konštatovala, že návrh programu rokovania bol zverejnený v zákonom stanovenej 

lehote, následne predniesla návrh ďalšieho programu a dala o návrhu hlasovať:  

 

1. Otvorenie a určenie zapisovateľa. 

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

3. Návrh na voľbu návrhovej komisie. 

4. Rozsudok Okresného súdu Košice I. v právnej veci sp. zn. 37Ca/1/2016 o porušenie autorského 

práva k slovesnému dielu, žalobcov Mgr. Juraj Šlosárik a spol. 

5. Návrh na úpravu účelu použitia úveru. 

6. Záver.       

 

Uznesenie č. 1/2023 zo dňa 27.01.2023, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

Program rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 27.01.2023 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. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová,  

Ing. Iveta Ducsayová, Martin Jasaň, Ing. Ladislav Kraus, 

Mgr. Ivana Sopková, Ing. Ján Spišák,  

Mgr. Jaroslav Štovčik 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

- Starostka obce vyzvala poslancov na podanie návrhu na úpravu programu, nikto z poslancov 

nepodal návrh. Konštatovala, že rokovanie OZ sa bude riadiť schváleným programom. 
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K bodu programu č. 3: Návrh na voľbu návrhovej komisie 
Zvuková nahrávka  čas 0:02:21 

- Starostka obce navrhla za členov návrhovej komisie poslancov Mgr. Jaroslava Štovčika, p. Martina 

Jasaňa a Ing. Ladislava Krausa, následne dala za predložený návrh hlasovať: 

 

Uznesenie č. 2/2023 zo dňa 27.01.2023, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

Návrhovú komisiu v zložení poslancov: Mgr. Jaroslav Štovčik, Martin Jasaň, Ing. Ladislav Kraus. 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová,  

Ing. Iveta Ducsayová, Martin Jasaň, Ing. Ladislav Kraus, 

Mgr. Ivana Sopková, Ing. Ján Spišák,  

Mgr. Jaroslav Štovčik 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

K bodu programu č. 4: Rozsudok Okresného súdu Košice I. v právnej veci sp. zn. 

37Ca/1/2016 o porušenie autorského práva k slovesnému dielu, žalobcov Mgr. 

Juraj Šlosárik a spol. 
Zvuková nahrávka čas 0:02:50 
- Starostka obce predniesla odôvodnenie vrátane výzvy právnej zástupkyne obce vo veci vyjadrenia 

obce k podaniu odvolania, materiál vrátane príloh bol poslancom doručený vopred a prerokovaný na 

pracovnej porade poslancov dňa 24.01.2023. 

- Rozprava poslancov:  

- PhDr. Baníková prečítala písomné vyjadrenie (názor) a vyjadrila svoj názor odvolať sa a vybrať 

nového právneho zástupcu, zároveň požiadala, aby prednesený príspevok bol v písomnej podobe 

prílohou zápisnice z rokovania OZ.  

- p. Jasaň pripomenul, že Ing. Komora upozorňoval bývalého starostu na protiprávne konanie. 

- Mgr. Štovčik vyjadril názor, že to malo byť vysporiadané skôr s menšími nákladmi pre obec. 

- Mgr. Sopková pripomenula, že manželia Šlosárikovci prišli osobne do obce a chceli sa dohodnúť, 

avšak nebol záujem zo strany (vtedajších) poslancov. 

- Starostka obce požiadala zaznamenať do zápisnice, cit: „Vážená pani poslankyňa, toto ste písali 

Vy?“. PhDr. Baníková odpovedala „Áno“, a následne doplnila „v spolupráci s poslancami“. Na 

výzvu starostky odpovedať menovite ktorí poslanci, poslankyňa PhDr. Baníková odmietla 

odpovedať.  

- Starostka obce reagovala na prečítaný názor poslankyne, konkrétne k výmene právneho zástupcu 

v danom spore. Starostka obce opakovane informovala, že k výmene právneho zástupcu došlo na 

základe žiadosti predchádzajúceho právneho zástupcu na ukončenie spolupráce pri zastupovaní 

obce v tomto súdnom spore. Zároveň upozornila, že nebola v konflikte záujmov, nakoľko po 

ustanovení do funkcie sa vzdala svojich nárokov v danom spore. Následne sa pýtala poslankyne, 

prečo nebolo podané odvolanie voči predbežnému opatreniu a či mali súhlas od autorov prvej 

publikácie na úpravu ich textov - poslankyňa PhDr. Baníková neodpovedala, resp. odmietla 

odpovedať s odôvodnením, že svoj názor predniesla na začiatku rozpravy. 

- Starostka na záver rozpravy uviedla, že jej osobný záujem je totožný s verejným záujmom a ona 

má záujem chrániť dobrú povesť, dobré meno obce. Pripomenula, že 6 poslanci pod hlavičkou 

poslancov obecného zastupiteľstva sa 2x nedôvodne sťažovali na právnu zástupkyňu obce (na 

Slovenskú advokátsku komoru, resp. Revíznu komisiu SAK). Slovenská advokátska komora 

aj Revízna komisia SAK konštatovali, že sťažnosť poslancov je nedôvodná. Starostka obce 
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skonštatovala, že morálna škoda sa už nedá vziať späť a niektorým ľuďom sa už nebude dať 

ospravedlniť. 

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

hlasovať: 

 

Uznesenie č. 3/2023 zo dňa 27.01.2023, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie: 

Rozsudok Okresného súdu Košice I., sp. zn. 37Ca/1/2016 v konaní o porušenie autorského práva 

k slovesnému dielu, žalobcov Mgr. Juraj Šlosárik a spol. zo dňa 9. decembra 2022. 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová,  

Ing. Iveta Ducsayová, Martin Jasaň, Ing. Ladislav Kraus, 

Mgr. Ivana Sopková, Ing. Ján Spišák,  

Mgr. Jaroslav Štovčik 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

Uznesenie č. 4/2023 zo dňa 27.01.2023, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč vychádzajúc  z 

odporúčania právnej zástupkyne obce JUDr. Jany Bajužíkovej uvedenom v Žiadosti o stanovisko k 

podaniu prípadného opravného prostriedku zo dňa 20.01.2023 súhlasí 

s nepodaním opravného prostriedku voči Rozsudku Okresného súdu Košice I., sp. zn. 

37Ca/1/2016 v konaní o porušenie autorského práva k slovesnému dielu, žalobcov Mgr. Juraj 

Šlosárik a spol. zo dňa 9. decembra 2022. 
Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 6 

Ing. Iveta Ducsayová, Martin Jasaň,  

Ing. Ladislav Kraus, Mgr. Ivana Sopková,  

Ing. Ján Spišák, Mgr. Jaroslav Štovčik 

PROTI 1 PhDr. Zita Baníková 

ZDRŽAL SA 1 Mgr. Zuzana Bradová 

Schválené. 

 

K bodu programu č. 5: Návrh na úpravu účelu použitia úveru. 
Zvuková nahrávka čas 00:32:55 
- Odôvodnenie bolo poslancom doručené vopred a materiál prerokovaný na pracovnej porade 

poslancov dňa 24.01.2023.  

- Stručné odôvodnenie:  vzhľadom k tomu, že nie je možné dočerpať úver vo schválených rozsahoch 

k jednotlivým účelom použitia podľa Uznesenia č. 115/2022 zo dňa 28.9.2022, navrhuje sa, aby 

výška čerpania finančných prostriedkov na jednotlivé investičné aktivity nebola stanovená. 

- Rozprava poslancov:  

- PhDr. Baníková dotazovala koľko prostriedkov bolo vyčerpaných na kultúrny dom, odpovedali p. 

Šestáková a starostka obce s tým, že ekonómky spracujú prehľad čerpania, ktorý bude predložený 

na najbližšom zasadnutí OZ. 

- Podľa poslankyne PhDr. Baníkovej ide do kultúrneho domu veľa peňazí, podľa nej stačilo urobiť 

iba havarijné, nevyhnutné práce. 
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- Poslanec Ing. Kraus reagoval na poslankyňu PhDr. Baníkovú, že ona nebola v KD počas stretnutia 

poslancov, podľa neho tam mala byť, aby videla, ako to tam vyzerá a čo je ešte nevyhnutné urobiť. 

S názorom poslancom súhlasila aj Mgr. Sopková. 

- Poslanec p. Jasaň skonštatoval, že predložený návrh znamená, že peniaze sa budú môcť použiť 

tam, kde to bude potrebné.   

- Starostka obce uviedla, že poslankyňa PhDr. Baníková sa nezúčastňuje porád, na ktorých starostka 

podrobne informuje, na ktorých sa pripravujú podklady na rozhodovanie, resp. na prejednanie 

v komisiách. Poslankyňa sa porád nezúčastňuje a následne sa občanom na zastupiteľstve posúvajú 

dezinformácie. 

- Na poslankyňu reagovali v podobnom znení Mgr. Štovčik (netreba len povedať názor, ale následne 

aj odpovedať na otázku, šírenie dezinformácií, avšak občania si urobia vlastný názor) a Mgr. 

Sopková (občania si urobia vlastný názor). 

- Starostka obce k prejednávanému bodu uviedla, že na spustenie KD bude treba súhlas RÚVZ (po 

daní do užívaniaschopného stavu prídu z RÚVZ a upresnia, ktoré nevyhnutné práce treba ešte 

urobiť). Slová starostky potvrdila aj poslankyňa Ing. Ducsayová (realizujú sa práce nevyhnutné na 

bežný štandard – na užívanie).  

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

 

Obecné zastupiteľstvo obce Poproč schvaľuje Uznesenie č. 5/2023 zo dňa 27.01.2023, ktorým sa 

upravuje Uznesenie č. 115/2022 a to: 
čerpanie úveru prijatého od Všeobecná úverová banka a.s. uznesením OZ č. 84/2022 zo dňa 

27.06.2022 nasledovne: 

1. Rekonštrukcia miestnych komunikácií I. etapa 

2. Investičné akcie v kultúrnom dome – stavebné úpravy 

3. Spracovanie štúdie a projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie pre projekt 

„Rekonštrukcie obecného domu“ (bývalej budovy starej školy) v súlade s výzvou z Plánu 

obnovy na obnovu historických budov 

bez vymedzenia rozsahu na jednotlivé účely. 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 7 

Mgr. Zuzana Bradová, Ing. Iveta Ducsayová,  

Martin Jasaň, Ing. Ladislav Kraus, Mgr. Ivana Sopková, 

Ing. Ján Spišák, Mgr. Jaroslav Štovčik 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 1 PhDr. Zita Baníková 

Schválené. 

 

 

K bodu programu č. 6: Záver 
Zvuková nahrávka čas 00:48:08 

- V závere starostka obce poďakovala všetkým za účasť.  

- Zasadnutie ukončené o 17:48 hod. 

 

 

 

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

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






