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Zápisnica č. 4/2022 
z 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Poproč (volebné 

obdobie 2018 – 2022), konaného dňa 06.09.2022, zasadačka Obecného 

úradu v Poproči 
   
 

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

- JUDr. Svetlana Pavlíková, PhD. – hlavná kontrolórka 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 

- Ostatní prítomní podľa prezenčnej listiny 

 

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

- 32. zasadnutie OZ otvorila o 17:00 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 zabezpečení obrazovo-zvukového online prenosu zo zasadnutia OZ a 

o zverejnení materiálov k bodom rokovania na webovej stránke obce. 

 

K bodu programu č. 1a): Určenie zapisovateľa 
Zvuková nahrávka čas 0:00:50 

- Starostka obce určila za zapisovateľku p. Janu Juríkovú.  

 

K bodu programu č. 1b): Určenie overovateľov zápisnice 
Zvuková nahrávka čas 0:00:56 

- Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Ing. Branislav Petráš, PhD., Mgr. Dominika 

Hiľovská.  

 

K bodu programu č. 1c): Voľba návrhovej komisie 
Zvuková nahrávka č. 1 čas 0:01:08 

- Starostka obce navrhla za členov návrhovej komisie poslancov Ing. Jána Spišáka, PhDr. Dominiku 

Petrášovú, Ing. Evu Petrášovú, následne dala za predložený návrh hlasovať: 

 

Uznesenie č. 94/2022 zo dňa 06.09.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

Návrhovú komisiu v zložení poslancov:  

Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Petrášová, Ing. Eva Petrášová 

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. 4/2022 

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

strana č. 2 

K bodu programu č. 1d): Schválenie programu rokovania 
Zvuková nahrávka čas 0:01:38 

- 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. Doplnenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu „Vodozádržné opatrenia v areáli 

Kultúrneho domu Poproč“. 

5. Rôzne. 

6. Interpelácie poslancov. 

7. Podnety a návrhy od občanov. 

8. Závery z rokovania OZ. 

9. Záver.     

 

 

Uznesenie č. 95/2022 zo dňa 06.09.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

Program rokovania zasadnutia OZ dňa 06.09.2022 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 čas 0:03:07 
- Materiál bol poslancom doručený vopred, prehľad je súčasťou predkladaného materiálu. 

- Diskusia:  

- Bez diskusie. 

- Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia, následne dala starostka o návrhu hlasovať: 
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Uznesenie č. 96/2022 zo dňa 06.09.2022, 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 čas 0:03:59 
- Starostka odovzdala slovo predsedom komisií: 

 

a) Finančná komisia  

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

b) Komisia životného prostredia a projektového plánovania  

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

c) Komisia športu a kultúry  

- informoval predseda komisie Ing. Spišák: Komisia nezasadala. 

d) Komisia školstva a sociálnych vecí  

- informovala predsedníčka komisie Mgr. Bradová: Komisia nezasadala. 

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

 

Uznesenie č. 97/2022 zo dňa 06.09.2022, 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: Doplnenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

projektu „Vodozádržné opatrenia v areáli Kultúrneho domu Poproč“ 
Zvuková nahrávka čas 0:05:10 
- Starostka obce predniesla dôvodovú správu, ktorá je súčasťou predkladaného materiálu. Materiál bol 

poslancom doručený vopred.  

- Diskusia:  

- Poslanec Ing. Petráš PhD. sa opýtal, či nebude problém s nevysporiadanými pozemkami v určitých 

miestach (pri bytovkách), starostka odpovedala že v rámci projektu sa realizujú aktivity len na 
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pozemkoch obce. Následne bola prítomným odprezentovaná celková situácia projektu (je 

súčasťou predkladaného materiálu). 

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

 

Uznesenie č. 98/2022 zo dňa 06.09.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje 

 

 zapojenie obce Poproč do výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

v rámci Operačného programu – Kvalita životného prostredia, kód výzvy – OPKZP-PO2-

SC211-2020-62 s projektom: „Vodozádržné opatrenia v areáli Kultúrneho domu Poproč“ 
 

 zabezpečenie spolufinancovania projektu: „Vodozádržné opatrenia v areáli Kultúrneho 

domu Poproč“ vo výške najmenej 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo 

predstavuje sumu 28 538,09 €. 

 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

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

Ing. Petráš, PhD., Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 3 Mgr. Bradová, PhDr. Baníková, Ing. E. Petrášová 

Schválené. 

 

 

K bodu programu č. 5: Rôzne 
Zvuková nahrávka čas 00:10:25 
- Starostka obce informovala o dnešnom odoslaní výsledku verejného obstarávania na rekonštrukciu 

miestnych komunikácií, úspešný uchádzač bude vyzvaný na súčinnosť a doplnenie, 19.09.2022 by 

mala byť podpísaná zmluva s uchádzačom, následne dôjde k odovzdaniu staveniska a začatiu 

rekonštrukcie miestnych komunikácií.  

- Diskusia:  

- Poslanec Ing. Petráš PhD. sa opýtal na výšku vysúťaženej ceny, starostka odpovedala 390.188,39€.  

- Poslankyňa PhDr. Baníková sa opýtala kto je úspešným uchádzačom, starostka odpovedala, že 

úspešný uchádzač bude zverejnený po podpise zmluvy. V súťaži bolo 5 uchádzačov. Starostka 

rozpošle poslancom zápisnicu z vyhodnotenia ponúk po jej podpísaní členmi komisie.  

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

 

Uznesenie č. 99/2022 zo dňa 06.09.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie: 

Informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk na rekonštrukciu miestnych komunikácií. 

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. 4/2022 

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

strana č. 5 

K bodu programu č. 6: Interpelácie poslancov 
Zvuková nahrávka čas 00:13:52 
- Poslankyňa PhDr. Baníková sa opýtala hlavnej kontrolórky obce či je v poriadku, že Uznesenie č. 

74/2022 zo dňa 27.6.2022 (informácia – prenájom telocvične) zobrali len na vedomie, nakoľko všetky 

cenníky doposiaľ schvaľovali. Podľa názoru HKO (neprítomná na zasadnutí OZ dňa 27.6.2022) 

cenník mal byť predložený na schválenie OZ. Následne na vyjadrenie HKO poslankyňa PhDr. 

Baníková navrhla uznesenie zrušiť. Starostka obce poukázala na prijaté Zásady s nakladaním majetku 

obce, ďalej uviedla, že návrhy uznesení sú len pomôckou, návrhy uznesení na zasadnutí OZ predkladá 

návrhová komisia. 

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

 

Uznesenie č. 100/2022 zo dňa 06.09.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč ruší: 

Uznesenie č. 74/2022 a to je informáciu riaditeľky školy o úprave cenníka za prenájom telocvične 

účinnej od 01.07.2022. 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 

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

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

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 3 p. Jasaň, Ing. Komora, Ing. Spišák 

Schválené. 

 

 

- Poslanec Ing. Komora požiadal poslankyne, ktoré sa zdržali pri hlasovaní o vodozádržných 

zariadeniach, aby odôvodnili svoje hlasovanie: 

- Poslankyňa Ing. Petrášová: nemusí odpovedať, je to jej slobodná vôľa. Podľa jej osobného názoru 

ide o vysokú sumu, aj keď to sú peniaze z eurofondov. 

- Poslankyne Mgr. Bradová, PhDr. Baníková sa nevyjadrili. 

- Starostka obce na vysvetlenie pre občanov uviedla, že ostatné obce odstupujú od projektov, obec 

Poproč je vo fáze odborného hodnotenia, ako jediná obec sme dostali možnosť požiadať o 

aktualizáciu cien výdavkov. 

 

- Poslanec Ing. Petráš, PhD. dotazoval zverejnené faktúry od spol. GR servis– nahrávanie zasadnutí, 

pýtal sa, kto je za tou firmou, prečo nie je na stránke zverejnený videozáznam. Na interpeláciu 

poslanca odpovedala starostka obce (technicky nemožné) a poslanec Ing. Spišák (potvrdil, že on 

nahráva zasadnutia na základe dohody). Poslankyňa Mgr. Bradová uviedla, že môže ísť o konflikt 

záujmov. Starostka ďalej uviedla, že v zmysle prijatého uznesenia sa na stránke zverejňuje zvukový 

záznam. Poslanec p. Jasaň uviedol, že on pozeral zasadnutie počas dovolenky na Seycheloch a prenos 

bol v poriadku.  

 

- Poslankyňa PhDr. Baníková dotazovala kto pripravoval program na blížiace sa Dni obce, ak Komisia 

kultúry a športu nezasadala. Odpovedali Ing. Spišák a starostka obce: bol zvolaný organizačný tím, 

ktorý pripravoval oslavy po minulé roky (vrátane členov komisie), zasadali niekoľkokrát. Program 

bol pripravovaný s ohľadom na obmedzené finančné možnosti. 

 

- Poslankyňa Ing. Petrášová sa opýtala hlavnej kontrolórky ku komisiám, či prijímajú uznesenia, 

komisie sú len poradným orgánom, podľa jej názoru komisie neprijímajú uznesenia ale len 

odporúčania. HKO odpovedala, že komisie prijímajú odporúčania vo forme uznesenia.  Starostka 

uviedla, že je prijatý rokovací poriadok, v ktorom je uvedené, že na OZ má ísť odporúčanie komisie, 

ktoré musí vzniknúť hlasovaním jej členov. Zákon neupravuje postavenie komisií.   
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- Poslanec Ing. Petráš, PhD. sa pýtal k projektu škôlky, konkrétne jeho syn sa pýtal, či sa tam nedajú 

dať rôzne farby, ako bude škôlka farebne vyzerať po rekonštrukcii. Starostka odpovedala, že bude 

taká, ako to navrhol architekt – aby koncepčne a farebne zapadalo k ostatným budovám – MŠ, DD, 

KD, ZŠ. 

 

- Poslanec Ing. Spišák sa opýtal poslankyne PhDr. Baníkovej, či bola v konflikte záujmov keď bola 

zástupkyňou starostu v predchádzajúcom volebnom období, keďže pracovala v DD ako zdravotná 

sestra a zároveň aj ako ADOS. Slovo si vzala poslanec Ing. Petráš, PhD. – ako vznikol DD, kto 

prijímal ľudí a akých ľudí. Poslankyňa PhDr. Baníková nemá čo vysvetľovať, ako zástupkyňa 

starostu nepoberala mzdu a podľa jej názoru nebola v konflikte záujmov. Na otázku starostky obce 

či ako zamestnanec DD a zároveň ako ADOS mala prístup k liekom, poslankyňa odmietla odpovedať. 

Za prácu sestry poberala plat, ADOS robila kvôli výkonom, ktoré nemohli realizovať 

opatrovateľkami v DD. 

 

- Z technického dôvodu zvukový záznam ukončený po 52:18 min od začatia zasadnutia. 

 

- Odkaz na obrazový záznam:  https://sk-sk.facebook.com/ObecPoproc/videos/602358131418080  

 

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

 

Uznesenie č. 101/2022 zo dňa 06.09.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie: 

Interpelácie 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. 7: Podnety a návrhy od občanov. 
- p. Mária Gregová: doručila žiadosť/podnet do podateľne obecného úradu, starostka obce reagovala, 

že daná žiadosť nie je v kompetencii OZ, ďalej sa bude postupovať v zmysle legislatívy a 

kompetencií. 

- p. Mária Gregová sa ďalej pýtala k nahrávaniu OZ, poslanec Ing. Spišák reagoval, že prenos ide bez 

prerušenia (nezostrihané), starostka uviedla, že zasadnutia OZ sú verejné, zo zasadnutia sa 

vyhotovuje zvuková nahrávka, ktorá sa zverejňuje na webovej stránke, video je len pomôckou 

(transparentný model informovania občanov), v zmysle uznesení OZ je dôležitý zvukový záznam. 

K bodu programu č. 8: Závery z rokovania OZ 
- Podpísané uznesenia sú súčasťou zápisnice. 

K bodu programu č. 9: Záver 
- V závere starostka poďakovala všetkým za účasť na zasadnutí OZ.  

- Zasadnutie ukončené o 18:00 hod. 

 

https://sk-sk.facebook.com/ObecPoproc/videos/602358131418080
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Starostka obce:  Ing. Iveta Komorová Hiľovská  ............................................ 

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

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

Overovatelia zápisnice: Ing. Branislav Petráš, PhD.    nepodpísané 

 Mgr. Dominika Hiľovská  nepodpísané 


