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Zápisnica č. 5/2022 
z 33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Poproč (volebné 

obdobie 2018 – 2022), konaného dňa 28.09.2022, zasadačka Obecného 

úradu v Poproči 
   

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

- JUDr. Svetlana Pavlíková, PhD. – hlavná kontrolórka obce (príchod o 17:24 hod) 

- Poslanci OZ: Mgr. Zuzana Bradová (príchod o 17:35 hod), 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 

Neprítomní:  
- Poslanci OZ: PhDr. Zita Baníková, Mgr. Dominika Hiľovská 

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

- 33. zasadnutie OZ otvorila o 17:00 hod a viedla Ing. Iveta Komorová Hiľovská, starostka obce. 

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

schopné), 2 poslankyne sa ospravedlnili. 

- 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 0:01:00 

- Starostka obce určila za zapisovateľku p. Janu Juríkovú.  

 

K bodu programu č. 1b): Určenie overovateľov zápisnice 
Zvuková nahrávka čas 0:01:08 

- Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci PhDr. Dominika Petrášová, Ing. Branislav Petráš, 

PhD.  

 

K bodu programu č. 1c): Voľba návrhovej komisie 
Zvuková nahrávka  čas 0:01:18 

- Starostka obce navrhla za členov návrhovej komisie poslancov Ing. Viliama Komoru, Ing. Jána 

Spišáka, p. Martina Jasaňa, následne dala za predložený návrh hlasovať: 

 

Uznesenie č. 102/2022 zo dňa 28.09.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

Návrhovú komisiu v zložení poslancov:  

Ing. Viliam Komora, Ing. Ján Spišák, Martin Jasaň 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 6 

HLASOVANIE 

ZA 6 
Martin Jasaň, Ing. Viliam Komora, PhDr. Dominika Petrášová, 

Ing. Eva Petrášová, Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 



 

Zápisnica č. 5/2022 

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

strana č. 2 

K bodu programu č. 1d): Schválenie programu rokovania 
Zvuková nahrávka čas 0:01:39 

- 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. Konsolidovaná výročná správa za r. 2021. 

5. Monitorovacia správa za 1. polrok 2022. 

6. Správa o dobrovoľnej zbierke. 

7. Zriaďovacia listina Dobrovoľného hasičského zboru obce. 

8. Dodatok č. 16 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu (stavebný úrad). 

9. Návrh na 3. zmenu programového rozpočtu obce Poproč na rok 2022. 

10. Informácia o vyhlásenej výzve z Plánu obnovy. 

11. Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku. 

12. Rôzne. 

13. Interpelácie poslancov. 

14. Podnety a návrhy od občanov. 

15. Závery z rokovania OZ. 

16. Záver.    

 

Uznesenie č. 103/2022 zo dňa 28.09.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

Program rokovania zasadnutia OZ dňa 28.09.2022 podľa navrhovaného programu zverejneného 

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

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 6 

HLASOVANIE 

ZA 6 

Martin Jasaň, Ing. Viliam Komora,  

PhDr. Dominika Petrášová, Ing. Eva Petrášová,  

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

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

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

OZ 
Zvuková nahrávka čas 0:03:35 
- Materiál bol poslancom doručený vopred, prehľad je súčasťou predkladaného materiálu. 

- Diskusia:  

- Poslankyňa Ing. Petrášová dotazovala priebežné plnenie Uznesenia č. 51/2022 – ktoré akcie sa 

urobili a aký je zostatok čerpania úveru UNIVERZAL. Odpovedala prednostka obecného úradu, 

zostatok je cca 4.400 €, z úveru bolo v r. 2022 čerpaných na dom smútku cca 10 200 €, obecné 

služby cca 7 300 €, kultúrny dom cca 4 200 €, na zdravotné stredisko nebolo žiadne čerpanie. 

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

 

Uznesenie č. 104/2022 zo dňa 28.09.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie: 

Kontrolu plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí OZ. 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 6 

HLASOVANIE 

ZA 6 

Martin Jasaň, Ing. Viliam Komora, 

PhDr. Dominika Petrášová, Ing. Eva Petrášová,  

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

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

závery 
Zvuková nahrávka čas 0:08:37 
- Starostka odovzdala slovo predsedom komisií: 

 

a) Finančná komisia  

- informovala predsedníčka komisie Ing. Petrášová E.: Komisia nezasadala, zdôvodnila prečo 

nebola pred týmto zasadnutím zvolaná komisia, zároveň poďakovala členom komisie za prácu 

v priebehu 4 rokov. 

 

b) Komisia životného prostredia a projektového plánovania  

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

členom komisie za spoluprácu. 

 

c) Komisia športu a kultúry  

- informoval predseda komisie Ing. Spišák: Komisia nezasadala, zároveň poďakoval členom 

komisie za spoluprácu 

 

d) Komisia školstva a sociálnych vecí  

- predsedníčka komisie Mgr. Bradová neprítomná. 
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- Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia, následne dala starostka o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 105/2022 zo dňa 28.09.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie: 

Informácie a závery z rokovania komisií obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 6 

HLASOVANIE 

ZA 6 

Martin Jasaň, Ing. Viliam Komora, 

PhDr. Dominika Petrášová, Ing. Eva Petrášová,  

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

K bodu programu č. 4: Konsolidovaná výročná správa za r. 2021 
Zvuková nahrávka čas 0:10:33 
- Predkladaný materiál vrátane dôvodovej správy bol poslancom doručený vopred.  

- Diskusia:  

- Poslankyňa Ing. Petrášová podotkla, že ide o rozsiahly materiál.  

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

 

Uznesenie č. 106/2022 zo dňa 28.09.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie: 

Konsolidovanú výročnú správu obce Poproč za rok 2021. 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 6 

HLASOVANIE 

ZA 6 

Martin Jasaň, Ing. Viliam Komora, 

PhDr. Dominika Petrášová, Ing. Eva Petrášová,  

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

K bodu programu č. 5: Monitorovacia správa za 1. polrok 2022 
Zvuková nahrávka čas 00:12:15 
- Predkladaný materiál vrátanej dôvodovej správy bol poslancom doručený vopred.  

- Diskusia:  

- Poslankyňa Ing. Petrášová podotkla, že ide o rozsiahly materiál. Opýtala sa k podprogramu 1.3 – 

Prehľadu počtu vypracovaných projektov predložených na schvaľovanie a Počtu schválených 

projektov z celkového počtu predložených projektov – podľa jej názoru to nie je spracované 

správne, ekonómka p. Šestáková odpovedala, že Monitorovacia správa bola spracovaná podľa 

metodiky Ministerstva financií SR. 

- Poslankyňa Ing. Petrášová sa ďalej pýtala k podprogramu 3 (testovanie v obci, odpoveď 

ekonómky – testovanie zamestnancov), podprogramu 6 (odpadové hospodárstvo – milo 

prekvapená, odpoveď starostky: vysoká miera separovania odpadov, menej nákladov na zber 

a likvidáciu komunálneho odpadu), podprogramu k rozhlasu (občania v niektorých častiach obce 

nepočujú miestny rozhlas, starostka obce reagovala, že podľa posúdenia odbornej firmy je 

potrebná celková výmena systému miestneho rozhlasu). 
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- Starostka obce požiadala uviesť do zápisnice: „V programe 7.1 Plocha opravených komunikácií 

v m2 za rok – za rok 2021 opravených 386,24 m2 miestnych komunikácií.“ 

- Príchod hlavnej kontrolórky obce JUDr. Svetlany Pavlíkovej, PhD. o 17:24 hod. 

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

 

Uznesenie č. 107/2022 zo dňa 28.09.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie: 

Monitorovaciu správu za 1 polrok 2022. 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 6 

HLASOVANIE 

ZA 6 

Martin Jasaň, Ing. Viliam Komora, 

PhDr. Dominika Petrášová, Ing. Eva Petrášová,  

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

K bodu programu č. 6: Správa o dobrovoľnej zbierke 
Zvuková nahrávka čas 00:24:24 
- Predkladaný materiál vrátane dôvodovej správy bol poslancom doručený vopred.  

- Diskusia:  

- Bez diskusie. 

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

 

Uznesenie č. 108/2022 zo dňa 28.09.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie: 

Správu o dobrovoľnej zbierke na pomoc rodine Takáčovcov. 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 6 

HLASOVANIE 

ZA 6 

Martin Jasaň, Ing. Viliam Komora, 

PhDr. Dominika Petrášová, Ing. Eva Petrášová,  

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

Uznesenie č. 109/2022 zo dňa 28.09.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie: 

Správu o 2. dobrovoľnej zbierke na pomoc rodine Takáčovcov. 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 6 

HLASOVANIE 

ZA 6 

Martin Jasaň, Ing. Viliam Komora, 

PhDr. Dominika Petrášová, Ing. Eva Petrášová,  

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 
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K bodu programu č. 7: Zriaďovacia listina Dobrovoľného hasičského zboru obce 
Zvuková nahrávka čas 00:25:39 
- Predkladaný materiál vrátane dôvodovej správy bol poslancom doručený vopred.  

- Diskusia:  

- Poslanec Ing. Petráš, PhD. – k článku n) bodu 9 (uplatnenie práva a náhrada škody), podľa neho 

je tam chyba, starostka odpovedala, že Zriaďovaciu listinu DHZO pripravil príkazník p. Čuha 

(odborná osoba). 

- Poslankyňa Ing. Petrášová navrhla, aby sa na zriaďovateľskú listinu pozrela právnička obce. 

- HKO navrhla osloviť p. Čuhu na prepracovanie zriaďovateľskej listiny, vynechať tento bod alebo 

prijať uznesenie na opravu zriaďovateľskej listiny. 

- Príchod poslankyne Mgr. Zuzany Bradovej o 17:35 hod. 

- Poslanec Ing. Petráš, PhD. predniesol návrh uznesenia, následne dala starostka o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 110/2022 zo dňa 28.09.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

Prepracovanie článku n) bodu 9. Zriaďovateľskej listiny DHZO Poproč právnemu zástupcovi 

obce. 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 7 

HLASOVANIE 

ZA 6 

Mgr. Zuzana Bradová, Ing. Viliam Komora,  

PhDr. Dominika Petrášová, Ing. Eva Petrášová,  

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 1 Martin Jasaň 

Schválené. 

 

 

K bodu programu č. 8: Dodatok č. 16 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného 

úradu (stavebný úrad) 
Zvuková nahrávka čas 00:32:20 
- Materiál bol poslancom doručený vopred.  

- Diskusia:  

- Poslanci požiadali o zdôvodnenie navýšenia platu, starostka odpovedala z dôvodu zákonnej 

úpravy platu - 3% navýšenie od 01.07.2022. 

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

 

Uznesenie č. 111/2022 zo dňa 28.09.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

Dodatok č. 16 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu. 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 7 

HLASOVANIE 

ZA 7 

Mgr. Zuzana Bradová, Martin Jasaň, Ing. Viliam Komora, 

PhDr. Dominika Petrášová, Ing. Eva Petrášová,  

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 
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K bodu programu č. 9: Návrh na 3. zmenu programového rozpočtu obce Poproč 

na rok 2022 
Zvuková nahrávka čas 00:36:22 
- Materiál bol poslancom doručený vopred.  

- Diskusia:  

- Poslankyňa Ing. Petrášová: príjmová časť navýšená z dôvodu predaja pozemkov, vo výdavkovej 

časti dotazovala výdavky na KD, investovalo sa podľa nej už dosť. Starostka obce zdôvodnila 

výdavky na KD – realizácia projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy KDS, havarijný 

stav v sále KD, po realizácii projektu treba dať KD do užívania schopného stavu, zlepšenie 

podmienok pre pracovníka knižnice a vedúcu MKS (úprava priestorov na poschodí – stavebné 

práce, výroba nábytku). Na otázku poslankyne Mgr. Bradovej, či tieto práce bude robiť sociálny 

podnik, starostka odpovedala súhlasne.  

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

 

Uznesenie č. 112/2022 zo dňa 28.09.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

3. zmenu rozpočtu obce Poproč na rok 2022 vrátane programov č. 3 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: 7 

HLASOVANIE 

ZA 5 
Mgr. Zuzana Bradová, Martin Jasaň, Ing. Viliam Komora, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák 

PROTI 1 Ing. Eva Petrášová 

ZDRŽAL SA 1 PhDr. Dominika Petrášová 

Schválené. 

 

 

K bodu programu č. 10: Informácia o vyhlásenej výzve z Plánu obnovy 
Zvuková nahrávka čas 00:42:31 
- Materiál bol poslancom doručený vopred.  

- Diskusia:  

- Poslankyňa Ing. Petrášová, starostka obce a poslanec Ing. Petráš, PhD. sa vrátili k projektu 

Garantovanej energetickej služby (GES) – všetky vyjadrenia zaznamenané na zvukovej nahrávke. 

- Poslanec M. Jasaň navrhol, aby sa spracovala projektová dokumentácia, aby sa obec mohla zapojiť 

do výzvy. 

- Poslankyňa Mgr. Bradová sa pýtala, či má obec na spracovanie projektovej dokumentácie peniaze. 

Starostka uviedla, že by bolo možné použiť finančné prostriedky z úveru (580.000), nakoľko po 

vyhodnotení súťaže na rekonštrukciu miestnych komunikácii (menšia vysúťažená cena) sa ušetrili 

na to vyčlenené finančné prostriedky. 

- Poslankyňa Ing. Petrášová sa pýtala, či do výzvy spadá aj budova cukrárne, starostka odpovedala 

áno, ale v rámci jednej žiadosti je možné rekonštruovať len jednu budovu, budovu cukrárne by sa 

dalo rekonštruovať v rámci výzvy len v pôvodnom stave, v terajšom pôdoryse (rozšírenie, 

nadstavba by boli neoprávnenými výdavkami hradenými obcou). 

- Poslankyňa Mgr. Bradová neprítomná na rokovaní v čase 17:57 – 17:58 hod.  

- Poslankyňa Ing. Petrášová sa pýtala na využitie budovy starej škôlky po jej rekonštrukcii, 

odpovedala starostka, že s poslancami sa môžu stretnúť sa spoločným stolom a zadefinovať 

využitie škôlky, ďalej uviedla prenájom 20% plochy, využitie priestorov podľa dopytov – napr. 
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denný stacionár, komunitné stretávanie sa, športové aktivity, pastoračné centrum, klubové 

priestory pre mládež a organizácie v obci. 

- Poslanec Ing. Petráš, PhD. sa pýtal, ako sa dosiahne energetická úspora v budove starej škôlky, ak 

sú tam teraz minimálne náklady, starostka odpovedala, že projektanti to vedia napočítať. 

- HKO sa pýtala na spolufinancovanie so strany obce, starostka odpovedala formou refundácie.aj 

predfinancovanie. 

- Starostka upozornila, že už dnes je veľa projektov, výzva je síce otvorená do 01.12.2024 alebo do 

vyčerpania alokácie. Do výzvy sa podľa nej zapojí každá obec a mestá s veľkými projektami tiež). 

Ďalej uviedla, že cena za spracovanie PD môže byť nižšia než 40.tis €, PD bude spracovaná 

v jednotlivých štádiách – štúdia, projekt pre stavebné povolenie a realizačný projekt. 

- Poslankyňa Ing. Petrášová navrhla najprv sa stretnúť s projektantom a až potom schváliť na OZ, 

poslanec Ing. Komora upresnil, že najprv musí byť verejná súťaž na spracovanie projektovej 

dokumentácie. Poslanec Ing. Petráš sa opýtal, či máme od projektanta nejakú predpokladanú 

hodnotu zákazky, starostka odpovedala súhlasne, približne 40.tis €, ďalej sa pýtal ako sa bude 

robiť verejné obstarávanie, starostka odpovedala v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní - 

obstarávanie prostredníctvom elektronického systému. 

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

 

Uznesenie č. 113/2022 zo dňa 28.09.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie: 

Informáciu o vyhlásenej výzve z Plánu obnovy. 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 7 

HLASOVANIE 

ZA 7 

Mgr. Zuzana Bradová, Martin Jasaň, Ing. Viliam Komora, 

PhDr. Dominika Petrášová, Ing. Eva Petrášová,  

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

Uznesenie č. 114/2022 zo dňa 28.09.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč ukladá 

obecnému úradu: 

Zorganizovať pracovné stretnutie poslancov OZ s projektantom za účelom určenia využitia 

priestorov Obecného domu. 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 7 

HLASOVANIE 

ZA 5 

Mgr. Zuzana Bradová, PhDr. Dominika Petrášová,  

Ing. Eva Petrášová, Ing. Branislav Petráš, PhD.,  

Ing. Ján Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 2 Martin Jasaň, Ing. Viliam Komora 

Schválené. 

 

 

Uznesenie č. 115/2022 zo dňa 28.09.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

zmenu účelu čerpania 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 – 420 000 EUR 

2. Investičné akcie v kultúrnom dome – stavebné úpravy – 140 000 EUR 
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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 vo výške 20 000 EUR. 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 7 

HLASOVANIE 

ZA 7 

Mgr. Zuzana Bradová, Martin Jasaň, Ing. Viliam Komora, 

PhDr. Dominika Petrášová, Ing. Eva Petrášová,  

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

 

K bodu programu č. 11: Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku 
Zvuková nahrávka čas 01:26:45 
- Starostka obce odovzdala slovo zástupcovi Ing. Spišákovi, ktorý predniesol dôvodovú správu, ktorá 

je súčasťou predkladaného materiálu. Materiál bol poslancom doručený vopred. 

- Diskusia:  

- Do diskusie sa zapojili poslanci Ing. Petráš, PhD. (prečo teraz návrh, do konca volebného obdobia 

sú ešte 3 mesiace, starostka odpovedala zostatkovou dovolenkou a o preplatení dovolenky musí 

rozhodnúť končiace zastupiteľstvo), Ing. Petrášová (nevidí dôvod preplatiť dovolenku, odôvodnila 

tým, že starostka má zástupcu, má prednostku), Ing. Komora (konštatoval, že poslanci nemajú 

vedomosť o tom, čo sa robí na úrade), PhDr. Petrášová (súhlasila s poslankyňou Ing. Petrášovou, 

starostka reagovala, že projektom sa venuje len ona, zároveň bez nároku na odmenu vykonáva aj 

funkciu konateľky sociálneho podniku), Mgr. Bradová (bol krízový štáb, chceli pomáhať, ale 

neboli oslovení), Ing. Spišák (prínos starostky za 4 roky, čo urobila, reakcia Ing. Petrášovej že 

projekty museli byť schvaľované nadpolovičnou väčšinou poslancov, neboli 6-ti proti), p. Jasaň 

(odpovedal na otázku starostky k tvorbe komisií v predchádzajúcom volebnom období). 

- Starostka obce citovala z e-mailu zo dňa 20.11.2020 adresovaným poslankyni Ing. Petrášovej – 

monitoring 1 pracovného dňa.  

- Poslanec Ing. Komora požiadal zaznamenať do zápisnice, že vyzval Mgr. Bradovú, aby v písomnej 

forme predložila na najbližšie zasadnutie OZ sumár, kedy a ako formuloval urážky, podľa neho sa 

šírením hoaxov ovplyvňuje verejná mienka. 

- Celá rozsiahla diskusia zaznamenaná na zvukovej nahrávke v čase 01:28:03 -  01:58:00.  

- Poslankyňa PhDr. Petrášová neprítomná na rokovaní v čase 18:49 – 18:50 hod. 

- Poslankyňa Mgr. Bradová neprítomná na rokovaní v čase 18:49 – 18:51 hod. 

- HKO neprítomná na rokovaní v čase 18:55 – 18:57 hod. 

- Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia, následne dal zástupca starostky o návrhu hlasovať: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje poskytnutie náhrady platu starostke obce Ing. Ivete 

Komorovej Hiľovskej za nevyčerpanú dovolenku za rok 2021 v rozsahu 17 dní. 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 7 

HLASOVANIE 

ZA 3 Martin Jasaň, Ing. Viliam Komora, Ing. Ján Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 4 
Mgr. Zuzana Bradová, PhDr. Dominika Petrášová,  

Ing. Eva Petrášová, Ing. Branislav Petráš, PhD. 

Neschválené. 
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- Diskusia pokračovala príspevkami poslancov Ing. Komoru (komisie), Ing. Petráša, PhD. (zasielanie 

materiálov), Ing. Petrášovej (rôzne – GES, monografia, úver na cesty). Starostka v reakcii k úveru na 

cesty požiadala o predloženie konkrétneho uznesenia OZ, ktorým OZ uložilo niekomu predložiť 

ponuky na účelový úver.  

- Pokračovanie diskusie po hlasovaní zaznamenané na zvukovej nahrávke v čase 01:59:03 – 02:13:20.    

- Poslanec Martin Jasaň neprítomný na rokovaní v čase 19:00 – 19:03 hod. 

- Poslankyňa Ing. Petrášová neprítomná na rokovaní v čase 19:04 – 19:05 hod. 

- HKO neprítomná na rokovaní v čase 19:12 – 19:15 hod. 

 

K bodu programu č. 12: Rôzne 
Zvuková nahrávka čas 02:13:23 
- Starostka obce informovala o výsledku vyhodnotenia ponúk na rekonštrukciu miestnych 

komunikácií, s úspešným uchádzačom spol. FEDAN s.r.o. Prešov bola podpísaná zmluva o dielo 

a budúci týždeň dôjde k odovzdaniu staveniska.  Poslancom bol predložený prehľad o všetkých 

uchádzačoch a ponúknutých cenách v rámci verejného obstarávania. 

- Diskusia:  

- Bez diskusie.  

 

- Nasledovalo konštatovanie starostky obce k zverejňovaniu nepravdivých informácií poslankyňou 

PhDr. Zitou Baníkovou na sociálnej sieti (FB stránka obce) za účelom manipulácie verejnej 

mienky. Starostka citovala konkrétne statusy a komentáre poslankyne týkajúce sa spracovania 

projektovej dokumentácie na cesty a kanalizáciu na ul. Západnej a ďalším vyjadrením poslankyne 

ohľadne fungovania transparentnosti. 

- Poslanec Ing. Branislav Petráš, PhD. neprítomný na rokovaní v čase 19:21 – 19:23 hod. 

 

- Poslanec Ing. Komora požiadal o slovo, nakoľko už v nasledujúcich voľbách nekandiduje (bol 

poslancom 8 volebných období, nepretržite od r. 1990, t. j. 32 rokov). Celé vyjadrenie poslanca 

zaznamenané na zvukovej nahrávke v čase 02:26:20 – 02:38:05. Na príspevok poslanca reagovali 

poslanci Ing. Petráš, PhD. a Ing. Petrášová. Poslanec Ing. Spišák v závere poďakoval poslancovi Ing. 

Komorovi za jeho prácu.    

- HKO neprítomná na rokovaní v čase 19:44 – 19:45 hod. 

 

K bodu programu č. 13: Interpelácie poslancov 
Zvuková nahrávka čas 02:44:32 
- Nikto z poslancov nepredniesol interpelácie. 

 

K bodu programu č. 14: Podnety a návrhy od občanov. 
Zvuková nahrávka čas 02:44:40 

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

 

K bodu programu č. 15: Závery z rokovania OZ 
- Podpísané uznesenia sú súčasťou zápisnice. 
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K bodu programu č. 16: Záver 
Zvuková nahrávka čas 02:44:45 

- V závere starostka zrekapitulovala volebné obdobie v číslach a poďakovala zamestnancom obce 

a sociálneho podniku. 

- Poslankyňa Ing. Petrášová poďakovala poslancom za spoluprácu. 

- Starostka obce zároveň poďakovala všetkým za účasť.  

- Zasadnutie ukončené o 19:54 hod. 

 

 

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

 

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

 

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

 

Overovatelia zápisnice: PhDr. Dominika Petrášová    nepodpísané 

 

 Ing. Branislav Petráš, PhD.    nepodpísané 


