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

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

- Poslanci OZ: Mgr. Zuzana Bradová, Ing. Iveta Ducsayová, Ing. Branislav Hanko, Martin Jasaň, Ing. 

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

- Poslankyňa PhDr. Zita Baníková neprítomná.  

- Ostatní prítomní podľa prezenčnej listiny. 

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

- Otvorenie zasadnutia o 17:02 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 a zverejnení materiálov na webovom sídle obce. 

- za zapisovateľku bola určená p. Jana Juríková. 

K bodu programu č. 2: Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 
Zvuková nahrávka čas 0:01:47 

- 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. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva obce. 

5. Rokovania komisií obecného zastupiteľstva – informácie a závery: 

a) Komisia ekonomická, 

b) Komisia životného prostredia a projektového plánovania, 

c) Komisia kultúry a športu, 

d) Komisia školstva a sociálnych vecí.  

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2022. 

7. Návrh Cenníka obce Poproč za poskytované služby – úsek Obecný úrad. 

8. Informácia o projekte „Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba MŠ Poproč“. 

9. Návrh na 1. zmenu programového rozpočtu obce Poproč na rok 2023. 

10. Prerokovanie Petície za vybudovanie asfaltovej cesty. 

11. Rôzne. 

12. Interpelácie a otázky poslancov obecného zastupiteľstva obce. 

13. Podnety a návrhy od občanov. 

14. Záver.    

 

Uznesenie č. 6/2023 zo dňa 28.02.2023, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

Program rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 28.02.2023 podľa navrhovaného 

programu zverejneného v zákonom stanovenej lehote na úradnej tabuli obce a na webovom sídle 

obce. 
Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 
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HLASOVANIE 

ZA 8 

Mgr. Zuzana Bradová, Ing. Iveta Ducsayová,  

Ing. Branislav Hanko, 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. 

K bodu programu č. 3: Návrh na voľbu návrhovej komisie 
Zvuková nahrávka  čas 0:04:00 

- Starostka obce navrhla za členov návrhovej komisie poslancov Ing. Branislava Hanka, Ing. Ivetu 

Ducsayovú, Mgr. Zuzanu Bradovú, následne dala za predložený návrh hlasovať: 

 

Uznesenie č. 7/2023 zo dňa 28.02.2023, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

Návrhovú komisiu v zložení poslancov: Ing. Branislav Hanko, Ing. Iveta Ducsayová, Mgr. Zuzana 

Bradová. 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

Mgr. Zuzana Bradová, Ing. Iveta Ducsayová,  

Ing. Branislav Hanko, 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: Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

obecného zastupiteľstva obce 
Zvuková nahrávka čas 0:05:00 
- Materiál bol poslancom doručený vopred.  

- Rozprava poslancov:  

- Bez rozpravy. 

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

 

Uznesenie č. 8/2023 zo dňa 28.02.2023, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie: 

Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

Mgr. Zuzana Bradová, Ing. Iveta Ducsayová,  

Ing. Branislav Hanko, Martin Jasaň,  

Ing. Ladislav Kraus, Mgr. Ivana Sopková,  

Ing. Ján Spišák, Mgr. Jaroslav Štovčik 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 



 

Zápisnica č. 2/2023 

4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Poproč, volebné obdobie 2022-2026, konané dňa 28.02.2023 

strana č. 3 

K bodu programu č. 5: Zasadnutia komisií obecného zastupiteľstva 
Zvuková nahrávka čas 00:05:50 
- Starostka odovzdala slovo predsedom komisií: 

 

a) Komisia ekonomická – informoval predseda komisie Mgr. Jaroslav Štovčik: 

- Zasadnutie komisie 22.02.2023 s počtom prítomných členov 7. 

- Program: návrh cenníka za poskytované služby, návrh na zmenu rozpočtu, prerokovanie 

petície za vybudovanie asfaltovej cesty, riešenie havarijného stavu obecného majetku; závery 

budú interpretované ku každému bodu. 

 

b) Komisia životného prostredia a projektového plánovania – informovala predsedníčka komisie 

Ing. Iveta Ducsayová: 

- Zasadnutie komisie 09.02.2023. 

- Program – informácia o stave príprav žiadostí o dotácie, informácie o realizovaní projektov, 

návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2022-2026, petícia, úprava 

cenníka; odporúčacie uznesenia k jednotlivým materiálom zasadnutia OZ sú súčasťou 

materiálov. 

 

c) Komisia kultúry a športu – informoval predseda komisie Ing. Ladislav Kraus: 

- Zasadnutie komisie 06.02.2023. 

- Program: Koncepcia rozvoja športu v obci, prerokovanie prenájmu telocvične, kultúrno-

spoločenské akcie na rok 2023.  

 

d) Komisia školstva a sociálnych vecí – informovala predsedníčka komisie Mgr. Ivana Sopková: 

- Zasadnutie komisie 02.02.2023, počet prítomných členov 8. 

- Program: využitie a financovanie telocvične na športovú činnosť klubov a verejnosti, účelné 

využitie športového areálu ZŠ z dlhodobého hľadiska, riešil sa problém výťahu v školskej 

jedálni na prepravu surovín, informovanie sociálnou pracovníčkou a riaditeľkou DD 

o politike obce na úseku sociálnych služieb, zaoberali sa návrhom Komunitného plánu 

sociálnych služieb a pozmeňujúcimi dotazmi, informácia starostky obce o pripravovaných 

resp. schválených projektoch. 

 

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

 

Uznesenie č. 9/2023 zo dňa 28.02.2023, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie: 

Informácie a závery z rokovania komisií obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

Mgr. Zuzana Bradová, Ing. Iveta Ducsayová,  

Ing. Branislav Hanko, Martin Jasaň,  

Ing. Ladislav Kraus, Mgr. Ivana Sopková,  

Ing. Ján Spišák, Mgr. Jaroslav Štovčik 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 
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K bodu programu č. 6: Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za 

rok 2022. 
Zvuková nahrávka čas 00:10:10 
- Správu o kontrolnej činnosti za rok 2022 predniesla hlavná kontrolórka JUDr. Pavlíková, PhD..   

- Rozprava:  

- Bez rozpravy poslancov. 

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

 

Uznesenie č. 10/2023 zo dňa 28.02.2023, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie: 

Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2022. 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

Mgr. Zuzana Bradová, Ing. Iveta Ducsayová,  

Ing. Branislav Hanko, Martin Jasaň,  

Ing. Ladislav Kraus, Mgr. Ivana Sopková,  

Ing. Ján Spišák, Mgr. Jaroslav Štovčik 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

K bodu programu č. 7: Návrh Cenníka obce Poproč za poskytované služby – úsek 

Obecný úrad. 
Zvuková nahrávka čas 00:17:04 
- Starostka obce predniesla odôvodnenie; návrh bol prerokovaný na Komisii životného prostredia 

a projektového plánovania a Komisii ekonomickej s odporúčaním schváliť návrh.   

- Rozprava:  

- Bez rozpravy poslancov. 

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

 

Uznesenie č. 11/2023 zo dňa 28.02.2023, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

Aktualizáciu Cenníka obce Poproč za poskytované služby – úsek Obecný úrad, a to doplnenie 

poskytovania služieb s traktorom: 

- Poplatok za zvoz bioodpadu (mimo bezplatného zvozu 2x ročne podľa VZN) v cene 5 € / 1 

vývoz 

- Poplatok za zvoz drobného stavebného odpadu, elektroodpadu a objemného 

komunálneho odpadu v cene 5 € / 1 vývoz 

- Poplatok za zapožičanie vlečky – pracovné dni (15.00 hod – 07.00 hod nasledujúceho dňa) 

v cene 10 €  

- Poplatok za zapožičanie vlečky – víkend v cene 20 € 

S platnosťou cenníka od 01.03.2023. 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 7 

Ing. Iveta Ducsayová, Ing. Branislav Hanko, Martin Jasaň,  

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

Mgr. Jaroslav Štovčik 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 1 Mgr. Zuzana Bradová 

Schválené. 
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- Starostka obce v rámci bodu ďalej uviedla, že bude opätovne spracovaný propagačný materiál 

s vysvetlením fungovania systému nakladania s odpadmi podľa prijatého VZN. Tieto služby (prijaté 

Uznesením č. 11/2023) sú doplnkové, termín bezplatného zvozu bude súčasťou informačného 

materiálu. Ďalej uviedla, že dochádza k zneužívaniu témy na polarizáciu občanov, dochádza aj 

k slovným útokom. Poprosila, aby občania ktorí nemajú dostatočné informácie, aby sa pýtali na 

obecnom úrade u kompetentných osôb. Jedným z dôvodov navýšenia poplatku za odpad boli aj 

bezplatné zvozy bioodpadu v minulosti, poplatok nie je vo výške skutočných nákladov za odpady. 

Občania vykladajú odpad pred rodinné domy, niektorí občania si takto vyložený odpad fotia 

a nahlasujú na Zelenú linku Ministerstva životného prostredia SR, ktoré to vyhodnocuje ako skládku 

odpadu. VZN ani zákon neumožňujú ukladať akýkoľvek odpad pred rodinný dom bez toho aby obec 

vyhlásila a oznámila že v tomto čase môžete vyložiť a obec zbiera. Toto potom vieme legálne 

preukázať, že to nebola skládka ale v rámci avizovaného zberu. Obec využíva všetky možnosti na 

získanie finančných prostriedkov aj na úseku odpadového hospodárstva a pravidelne sa zapája do 

dotačných schém, žiaľ v týchto schémach bolo udelených veľmi málo dotácií. Úroveň vytriedenia 

bola v minulom roku vo výške 42,38 %, obec požiadala o príspevok za úroveň vytriedenia, avšak 

pravdepodobne ho nedostaneme, keďže jednou z podmienok je že na území obce sa nenachádza 

skládka odpadu a v systéme MŽP SR je evidovaných 25 skládok na území obce. Požiadala občanov, 

aby upustili od takéhoto konania, že škodíme sami sebe – jednak ukladaním odpadu a nahlasovaním 

samých seba. Následne predniesla dikciu zákona o odpadoch (povinnosť pôvodcu odpadu zapojiť sa 

do systému zberu v obci), ktorú sú občania povinní dodržiavať – prijaté VZN, ktorého legislatívny 

proces tvorby bol v súlade so zákonom, bol zverejnený na pripomienkovanie a v lehote neboli 

doručené žiadne pripomienky. 

 

 

K bodu programu č. 8: Informácia o projekte „Stavebné úpravy, prístavba 

a nadstavba MŠ Poproč“. 
Zvuková nahrávka čas 00:27:45 
- Starostka obce informovala poslancov o aktuálnom stave vyhodnocovania projektu - verejné 

obstarávanie na výber dodávateľa bolo začaté v októbri 2021, zmluva s úspešným uchádzačom 

podpísaná v marci 2022, po oznámení a podpísaní zmluvy o poskytnutí NFP bola dokumentácia z 

postupu zadávania zákazky postúpená na kontrolu sprostredkovateľskému orgánu pre IROP - 

Košickému samosprávnemu kraju. 21.2.2023 bola obci doručená výzva na doplnenie dokumentácie 

z verejného obstarávania vrátane informácie o identifikovaní neoprávnených výdavkov projektu vo 

výške 17 352,21 Eur bez DPH spolu so žiadosťou o vyjadrenie, že verejný obstarávateľ si je vedomý 

neoprávnených výdavkov a má zabezpečené ich krytie s termínom doplnenia 7 pracovných dní t.j. do 

2.3.2023. Ďalej informovala, že dňa 24.2.2023 bolo obci doručené oznámenie zo strany úspešného 

uchádzača spol. UNIRES – BAU s.r.o. Košice, že v dnešnej dobe nevie zrealizovať stavbu „Stavebné 

úpravy, prístavba a nadstavba MŠ Poproč“ za cenu, ktorú predložil v súťaži. Starostka následne 

kontaktovala sprostredkovateľský orgán – KSK s dopytom ohľadne metodiky vyhodnocovania – 

navýšenie ceny projektu, dodávateľ bol požiadaný o reálny prepočet navýšenia ceny, následne 

sprostredkovateľský orgán preverí navýšenie. Spolufinancovanie obce na realizáciu projektu je vo 

výške 45 758,82 €. 

- Poslankyňa Mgr. Zuzana Bradová neprítomná na rokovaní v čase 17:34 – 17:35 hod. 

- Rozprava:  

- Bez rozpravy poslancov. 

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

 

Uznesenie č. 12/2023 zo dňa 28.02.2023, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie: 
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Informáciu k identifikovaným neoprávneným výdavkom projektu „Stavebné úpravy, prístavba 

a nadstavba MŠ Poproč“ zo strany SO pre IROP KSK vo výške 17 352,21 Eur bez DPH t. j. 

20 822,65 Eur s DPH 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

Mgr. Zuzana Bradová, Ing. Iveta Ducsayová,  

Ing. Branislav Hanko, Martin Jasaň,  

Ing. Ladislav Kraus, Mgr. Ivana Sopková,  

Ing. Ján Spišák, Mgr. Jaroslav Štovčik 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

Uznesenie č. 13/2023 zo dňa 28.02.2023, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie: 

Informáciu starostky obce o doručenom oznámení zo strany úspešného uchádzača spol. UNIRES 

– BAU s.r.o. Košice, že v dnešnej dobe nevie zrealizovať stavbu „Stavebné úpravy, prístavba a 

nadstavba MŠ Poproč“ za cenu, ktorú predložil v súťaži. 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

Mgr. Zuzana Bradová, Ing. Iveta Ducsayová,  

Ing. Branislav Hanko, Martin Jasaň,  

Ing. Ladislav Kraus, Mgr. Ivana Sopková,  

Ing. Ján Spišák, Mgr. Jaroslav Štovčik 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

Uznesenie č. 14/2023 zo dňa 28.02.2023, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč súhlasí: 

s financovaním identifikovaných neoprávnených výdavkov projektu v prípade, ak dôjde k 

realizácii tohto projektu  a to z prebytku hospodárenia obce za rok 2022 resp. z bežných výdavkov 

obce na rok 2023. 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 7 

Ing. Iveta Ducsayová, Ing. Branislav Hanko, Martin Jasaň,  

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

Mgr. Jaroslav Štovčik 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 1 Mgr. Zuzana Bradová 

Schválené. 

 

 

K bodu programu č. 9: Návrh na 1. zmenu programového rozpočtu obce Poproč 

na rok 2023. 
Zvuková nahrávka čas 00:35:29 
- Odôvodnenie predkladaného materiálu predniesla prednostka obecného úradu Ing. Gajdová, materiál 

bol poslancom doručený vopred.  

- Rozprava:  

- Bez rozpravy poslancov. 
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- Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia, starostka dala o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 15/2023 zo dňa 28.02.2023, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

1.zmenu rozpočtu obce Poproč na rok 2023 vrátane programov č. 1 v zmysle ustanovenia § 14 

ods. 2 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu. 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 7 

Ing. Iveta Ducsayová, Ing. Branislav Hanko, Martin Jasaň,  

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

Mgr. Jaroslav Štovčik 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 1 Mgr. Zuzana Bradová 

Schválené. 

 

 

- Starostka obce následne informovala o komunikácii s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny vo 

vzťahu k sociálnemu podniku obce – kompenzácia miezd a odvodov zamestnancov. Požiadala 

poslancov o zabezpečenie chodu podniku prijatím uznesenia o návratnej finančnej výpomoci na 

preklenutie obdobia do poskytnutia vyrovnávacích príspevkov na základe Zmluvy o poskytnutí 

vyrovnávacích príspevkov s ÚPSVaR na rok 2023 (obdobne ako to bolo v roku 2022). Táto 

informácia bola komunikovaná aj na porade poslancov 27.02.2023. 

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

 

Uznesenie č. 16/2023 zo dňa 28.02.2023, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre obchodnú spoločnosť Služby obce Poproč s.r.o., 

r.s.p.: 

- Výška: 12.000 € 

- Úrok: bezúročná 

- Na dobu: max. do 31.05.2023 

- Účel: na preklenutie obdobia do poskytnutia vyrovnávacích príspevkov na základe 

Zmluvy o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov s ÚPSVaR na rok 2023  

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

Mgr. Zuzana Bradová, Ing. Iveta Ducsayová,  

Ing. Branislav Hanko, Martin Jasaň,  

Ing. Ladislav Kraus, Mgr. Ivana Sopková,  

Ing. Ján Spišák, Mgr. Jaroslav Štovčik 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

K bodu programu č. 10: Prerokovanie Petície za vybudovanie asfaltovej cesty. 
Zvuková nahrávka čas 00:41:18 
- Starostka obce informovala o doručenej petícii za vybudovanie prístupovej cesty s asfaltovým 

kobercom a odvodom dažďovej vody na ulici Mieru č. d. 1A až 9 v celej dĺžke, vrátane podpisového 

hárku k petícii v počte 1 ks s podpismi 17 osôb. Vzhľadom na obsah petície je príslušným orgánom 

na prešetrenie a vybavenie petície obecné zastupiteľstvo. Materiál bol poslancom doručený vopred, 
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prerokovaný na Komisii životného prostredia a projektového plánovania a Komisii ekonomickej a na 

pracovnej porade poslancov. 

- Zástupca starostky poslanec Ing. Spišák následne oznámil prešetrenie a vybavenie petície, požiadal 

predsedov komisií o stanovisko komisií. Vyjadrenie komisií predniesli Ing. Ducsayová (KŽPaPP) 

a Mgr. Štovčik (KE):  

- KŽPaPP - Predmetná ulica nebola plánovaná na rekonštrukciu resp. novú výstavbu predošlými 

zastupiteľstvami. V dnešnej finančnej situácii obec nemá financie na výstavbu ani opravu, ale 

chystajú sa nové výzvy od štátu na rekonštrukciu obecných ciest, na ktoré bude zastupiteľstvo 

reagovať kladne, t.j. zahrnie spomenutú ulicu do projektu. 

- KE odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť vyjadrenie KŽPaPP. 

- Rozprava:  

- Poslanec p. Jasaň – bol sa pozrieť na cestu, nie je tam žiadna diera. Odporúčal ísť pozrieť na ul. 

Západnú na porovnanie ktorá cesta je vyhovujúca a ktorá nie. 

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

 

Uznesenie č. 17/2023 zo dňa 28.02.2023, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie: 

doručenú Petíciu za vybudovanie prístupovej cesty s asfaltovým kobercom a odvodom dažďovej 

vody na ulici Mieru č. d. 1A až 9 v celkovej dĺžke. 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

Mgr. Zuzana Bradová, Ing. Iveta Ducsayová,  

Ing. Branislav Hanko, Martin Jasaň,  

Ing. Ladislav Kraus, Mgr. Ivana Sopková,  

Ing. Ján Spišák, Mgr. Jaroslav Štovčik 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

Uznesenie č. 18/2023 zo dňa 28.02.2023, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč po prerokovaní 

a prešetrení NEVYHOVUJE: 

Petícii za vybudovanie prístupovej cesty s asfaltovým kobercom a odvodom dažďovej vody na 

ulici Mieru č. d. 1A až 9 v celej dĺžke. 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 7 

Ing. Iveta Ducsayová, Ing. Branislav Hanko, Martin Jasaň,  

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

Mgr. Jaroslav Štovčik 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 1 Mgr. Zuzana Bradová 

Schválené. 

 

K bodu programu č. 11: Rôzne. 
Zvuková nahrávka čas 00:55:58 
- Informácia starostky o zasadnutí regionálneho združenia dňa 23.2.2023 v Malej Ide s účasťou 

ústredného riaditeľa kancelárie ZMOS-u p. Michala Kaliňáka, na stretnutí odzneli aktuálne 

informácie z protestu v Bratislave, ústrednou témou protestu boli kompenzácie za energie pre obce a 

požiadavka na iné nastavenie kompenzácií pre obce, ďalej informovala o zverejnenej výzve 

Ministerstva hospodárstva SR na refundáciu nákladov na energie vždy mesiac dozadu spätne vo 
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výške 80%, platiť má predbežne do konca roka 2023 (skutočnosť cca 60 %). Starostka informovala 

o aktuálnych cenách za energie, ktoré má obec (elektrina cenníkové ceny, plyn cena zazmluvnená do 

konca marca 20 € / MWh, od 1.4.2023 enormný nárast vysúťaženej ceny z verejného obstarávania 

183 € / MWh bez DPH, hľadá sa riešenie na zníženie ceny s dodávateľom. Na stretnutí sa bavili 

o výzvach z štrukturálnych fondov a z Plánu obnovy, o zlom nastavení výziev. 

- Informácia starostky o prebiehajúcom audite všetkých odberných miest elektriny a plynu, hľadajú sa 

možnosti úspory a optimalizácie spotreby. 

- Informácia starostky o pripravovanom veľkom sneme ZMOS-u v máji 2023 s voľbou jeho predsedu. 

- Informácia o požiadavke samospráv, aby NR SR cez poslanecké návrhy neprijímala zákony, ktoré 

škodia samosprávam. 

- Ďalšie témy stretnutia: odpady, odstraňovanie nelegálnych skládok, voľne pohybujúce sa psy. 

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

 

Uznesenie č. 19/2023 zo dňa 28.02.2023, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie: 

Informáciu starostky obce Poproč, Ing. Ivety Komorovej Hiľovskej, o zasadnutí Regionálneho 

združenia miest a obcí Rudohorie konaného dňa 23.02.2023 v Malej Ide a o programe rokovania. 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 

Mgr. Zuzana Bradová, Ing. Iveta Ducsayová,  

Ing. Branislav Hanko, Martin Jasaň,  

Ing. Ladislav Kraus, Mgr. Ivana Sopková,  

Ing. Ján Spišák, Mgr. Jaroslav Štovčik 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

K bodu programu č. 12: Interpelácie a otázky poslancov obecného zastupiteľstva 

obce. 
Zvuková nahrávka čas 01:09:35 
- Bez interpelácií a otázok poslancov 

 

K bodu programu č. 13: Podnety a návrhy od občanov. 
Zvuková nahrávka čas 01:09:47 
- p. Péčiová úvodom zablahoželala starostke a poslancom k zvoleniu, poďakovala tým poslancom ktorí 

hlasovali za schválenie dotácie pre ZO JDS, sú si vedomí, že nemusia dostať plnú sumu dotácie. Ďalej 

reagovala na vyjadrenia poslankyne Mgr. Bradovej počas schvaľovania poskytnutia dotácií na 

zasadnutí OZ dňa 13.12.2022, poslankyňa Mgr. Bradová reagovala, že sa snaží rozhodovať podľa 

svojho vedomia a svedomia. 

- p. Péčiová informovala o činnosti ZO JDS v roku 2022 – vymenovala akcie, ktorých sa zúčastnili, 

kde participovali, kde reprezentovali obec. 

- p. Péčiová sa pýtala koľko akcií pre dôchodcov urobili, kým bola poslankyňa Mgr. Bradová 

predsedníčkou Komisie školstva a sociálnych vecí, poslankyňa reagovala Covid-om, teraz už nie je 

predsedníčkou komisie, na samotnú otázku poslankyňa neodpovedala. 

- Starostka obce uviedla, že obec má záujem vytvárať aktivity pre seniorov, poznamenala že nie je 

dobré polarizovať situáciu, napr. pri dotáciách. 

- Ing. Komora uviedol, že sa nedajú porovnávať predchádzajúce zasadnutia OZ, súčasné OZ pristupuje 

k veciam konštruktívne, poďakoval občanom že je iné zloženie poslancov, že je to dobré pre obec. 
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- Odchod poslankyne Mgr. Bradovej o 18.36. 

- Ing. Komora sa chcel opýtať poslankyne Mgr. Bradovej, prečo sa zdržala pri dnešnom hlasovaní. 

- Poslanec Mgr. Štovčik reagoval na Ing. Komoru, uviedol, že veci sa vopred niekoľkokrát 

prerokovávajú na komisiách a poradách poslancov. 

- Poslankyňa Ing. Ducsayová uviedla, že na komisiách a poradách sa pýtajú, pripomienkujú, vyjadrujú 

a na zasadnutiach OZ sa veci schvaľujú. 

- Ing. Komora uviedol, že aj počas predchádzajúcich volebných období boli komisie a porady, avšak 

predpríprava ako je teraz chýbala. 

- Poslankyňa Mgr. Sopková poďakovala pracovníkom obecného úradu a zamestnancom obce za 

ochotu, ústretovosť a čas prísť na porady a vysvetľovať poslancom veci. 

- Starostka uviedla, že aj od členov komisií je pozitívna spätná väzba. 

 

K bodu programu č. 14: Záver 
Zvuková nahrávka čas 01:39:54 

- V závere starostka obce poďakovala všetkým za účasť.  

- Zasadnutie ukončené o 18:43 hod. 

 

 

 

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

Prednostka obecného úradu: Ing. Svetlana Gajdová   ............................................ 

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


