
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Papradno, ktoré sa konalo  

dňa 21.6.2018 o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu na I. poschodí. 

 

 

Prítomní poslanci:  Anna Beníková, Oľga Klabníková, Bc. Erika Piačková, Mgr. Milada 

Fortuníková, Daniela Smädišová, Ing. Viera Zboranová (prišla o 17.00), Mgr. 

Peter Žilinčík 

Neprítomní poslanci: Mgr. Jana Nemčíková, Roman Vachalík 

Prítomná bola nadpolovičná väčšina poslancov obecného zastupiteľstva – zasadnutie bolo 

uznášaniaschopné. 

Prítomní občania: Mgr. Andrea Balušíková, Bc. Marian Balušík, Božena Bašová, Moravíková Marta, 

Viera Balušíková, Papšo Pavol 

 

Návrh programu: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Správa z kontroly hlavného kontrolóra obce 

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Papradno na II. polrok 2018 

5. Správa o činnosti Centra sociálnych služieb Obce Papradno za rok 2017 

6. Schválenie požiadaviek na základe podkladov stavebnej komisie 

7. Schválenie prevodu majetku podľa výsledky OVS – 1/2018 

8. Schválenie zámeru výstavby ihriska  

9. Rozpočtové opatrenie  

10. Prerokovanie upozornenia prokurátora 

11. Návrh VZN o organizovaní miestneho referenda 

12. Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do Obecného 

zastupiteľstva v Papradne na volebné obdobie 2018 – 2022  

13. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Papradno na funkčné obdobie 2018 – 

2022  

14. Žiadosti od občanov a organizácii 

15. Rôzne 

16. Diskusia a interpelácie poslancov 

17. Záver 
 
 
 
K bodu č. 1: 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Roman Španihel. V úvode 

privítal poslancov OZ aj ostatných prítomných. Po určení overovateľov zápisnice a zložení návrhovej 

komisie, navrhol doplniť program o bod – správa z auditu účtovnej závierky za rok 2017. Následne 

dal hlasovať o doplnení programu aj o novom programe zasadnutia OZ a zmene poradia bodov tak, 

aby schválenie požiadaviek na základe podkladov stavebnej komisie nasledovali po kontrole plnenia 

uznesení. 

 



Nový návrh programu: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Správa z kontroly hlavného kontrolóra obce 

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Papradno na II. polrok 2018 

5. Správa o činnosti Centra sociálnych služieb Obce Papradno za rok 2017 

6. Schválenie požiadaviek na základe podkladov stavebnej komisie 

7. Schválenie prevodu majetku podľa výsledky OVS – 1/2018 

8. Schválenie zámeru výstavby ihriska  

9. Rozpočtové opatrenie  

10. Prerokovanie upozornenia prokurátora 

11. Návrh VZN o organizovaní miestneho referenda 

12. Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do Obecného 

zastupiteľstva v Papradne na volebné obdobie 2018 – 2022  

13. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Papradno na funkčné obdobie 2018 – 

2022  

14. Žiadosti od občanov a organizácii  

15. Správa o overení účtovnej závierky za rok 2017 

16. Rôzne 

17. Diskusia a interpelácie poslancov 

18. Záver 
 
 

Hlasovali za: 6 (Anna Beníková, Daniela Smädišová, Bc. Erika Piačková, Oľga Klabníková, Mgr. 

Milada Fortuníková, Mgr. Peter Žilinčík) 

Hlasovali proti: 0  

Zdržali sa hlasovania: 0  

Nehlasovali: 0 

Počet prítomných poslancov: 6 

Počet všetkých poslancov: 9 

Program rokovania OZ bol schválený. 

 

Do návrhovej komisie boli zvolení: Daniela Smädišová, Oľga Klabníková, Anna Beníková 

Hlasovali za: 6 (Anna Beníková, Daniela Smädišová, Bc. Erika Piačková, Oľga Klabníková, Mgr. 

Milada Fortuníková, Mgr. Peter Žilinčík) 

Hlasovali proti: 0  

Zdržali sa hlasovania: 0  

Nehlasovali: 0 

Počet prítomných poslancov: 6 

Počet všetkých poslancov: 9 

 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Bc. Erika Piačková, Mgr. Milada Fortuníková 

Hlasovali za: 6 (Anna Beníková, Daniela Smädišová, Bc. Erika Piačková, Oľga Klabníková, Mgr. 

Milada Fortuníková, Mgr. Peter Žilinčík) 

Hlasovali proti: 0  

Zdržali sa hlasovania: 0  



Nehlasovali: 0 

Počet prítomných poslancov: 6 

Počet všetkých poslancov: 9 

 

ROKOVANIE 

 

K bodu 2:  Kontrola plnenia uznesení  

Po schválení programu zasadnutia vykonal starosta kontrolu plnenia uznesení 25 - 36/2018. 

Konštatoval, že ukladaciu povinnosť malo 1 uznesenie a to bolo splnené. Rovnako informoval o tom, 

že úloha z diskusie z posledného zastupiteľstva o obnove autobusových zastávok poslancami bola 

splnená. Nenatretá zostáva ešte jedna pri kostole, ktorú majú pridelenú Mgr. Peter Žilinčík a Mgr. 

Jana Nemčíková. 

K bodu 6: Schválenie požiadaviek na základe podkladov stavebnej komisie 

 

Ing. Anna Pozníková predložila poslancom na schválenie 3 žiadosti od občanov: 

1. žiadosť Bc. Mariána Balušíka o odpredaj časti parcely KNE 20044 ostatné plochy o výmere 539 

m2 v rozsahu podľa vypracovaného geometrického plánu. Žiadosť bola schválená; 

2. Žiadosť Márie Bašovej, Papradno 1259 o odpredaj časti  pozemku KNE 17550/2 ostatné plochy 

o výmere 1376 m2. Žiadosť bola schválená; 

3. Žiadosť Jána Machalíka a Emílie Machalíkovej, Papradno 627 o odpredaj časti pozemkov 

parc.číslo KNE 6088 a KNE 6081/1, žiadosť bola zamietnutá. 

 

K bodu 3: Správa z kontroly hlavného kontrolóra obce 

 

Starosta obce Ing. Roman Španihel informoval o kontrole hlavnej kontrolórky. Poslanci zobrali 

správu na vedomie. 

 

K bodu 4: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Papradno na II. polrok 2018 

 

Ing. Roman Španihel dal hlasovať o schválení plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 

nasledujúci polrok.  

 

K bodu 5: Správa o činnosti Centra sociálnych služieb Obce Papradno za rok 2017 

 

Starosta obce informoval prítomných o plánoch, cieľoch a prioritách, ktoré si zariadenie dalo do 

ďalšieho obdobia a uviedol, že pri niektorých prácach, pokiaľ na to budú finančné prostriedky, 

pomôže aj obec. 

 

K bodu 7: Schválenie prevodu majetku podľa výsledky OVS – 1/2018 

 

Ing. Roman Španihel predložil na schválenie prevod majetku – budovy bývalej materskej školy 

a pozemku pod ňou na víťazného uchádzača, ktorý predložil ponuku spĺňajúcu stanovené podmienky 

OVS. 

 

K bodu 8: Schválenie zámeru výstavby ihriska  

 

Starosta obce, Ing. Roman Španihel, predložil poslancom na schválenie zámer výstavby detského 

ihriska pri budove základnej školy. Práce by prebiehali cez prázdniny a použili by sa naň financie 

z predaja dolnej škôlky. Išlo by o detské dopravné ihrisko s mobiliárom, detskými prvkami 



a záchytnou nádržou na dažďovú vodu, ktorej obsah by sa mohol využívať pri dopĺňaní hasičskej 

cisterny a polievaní verejných priestranstiev. Otvorenie ihriska je plánované na začiatku školského 

roka. 

 

K bodu 9: rozpočtové opatrenie 4/2018 

 

Ing. Roman Španihel oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s obsahom rozpočtového 

opatrenia, ktoré súvisí s potrebou finančných prostriedkov na 2 učiteľky do materskej školy, nakoľko 

sa bude otvárať aj 4. trieda, prevodom dolnej škôlky a spoluúčasťou na kamerový systém 

a rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. 

K bodu 10: Prerokovanie upozornenia prokurátora 

 

Starosta obce informoval o upozornení prokurátorky na povinnosť mať schválené VZN o miestnom 

referende. Poslanci zobrali upozornenie prokurátora na vedomie. 

K bodu 11: Návrh VZN o organizovaní miestneho referenda 

 

Poslanci schválili návrh VZN o organizovaní miestneho referenda. 

K bodu 12 a 13: Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do 

Obecného zastupiteľstva v Papradne na volebné obdobie 2018 – 2022 a Návrh na určenie rozsahu 

výkonu funkcie starostu obce Papradno na funkčné obdobie 2018 – 2022  

 

Starosta obce informoval o blížiacich sa komunálnych voľbách, ktorých termín ešte nie je vyhlásený, 

no od dátumu vyhlásenia plynú lehoty na splnenie určitých povinností obce a jednou z nich je aj 

určenie volebných obvodov a úväzok starostu. Ani obvody ani rozsah výkonu funkcie starostu a počet 

poslancov sa nebudú meniť. 

K bodu 14: Žiadosti od občanov a organizácii  

 

Poslanci sa zaoberali žiadosťami Základnej školy s materskou školou, Papradno 312 o pridelenie 

limitu výdavkov, úpravu rozpočtu, navýšenie rozpočtu v súvislosti s investíciami do materskej školy, 

ktoré hradila základná škola, otvorenie 4. triedy v materskej škole a schválenie počtu otvorených 

prváckych tried v novom školskom roku 2018/2019. Počas prejednávania bodu prišla Ing. Viera 

Zboranová o 17:00. 

K bodu 15: Správa o overení účtovnej závierky za rok 2017 

 

Poslanci zobrali na vedomie správu audítora o overení účtovnej závierky za rok 2017. 

 

K bodu 16 a 17: Rôzne a diskusia a interpelácie poslancov 

Starosta obce - poďakoval poslancom a zložkám za obnovu drevených autobusových zastávok; 

- informoval poslancov, že by sa mali uvoľniť peniaze na projekt Rozšírenie kapacít 

MŠ a o možno sa obci podarí získať aspoň časť financií vynaložených do 

premiestnenia škôlky do školy, 

- informoval, že pokiaľ by projekt na zberný dvor nebol úspešný, tak koncom roka 

by sa kúpil traktor s hydraulickou rukou; 

- pozval na folklórny festival V srdci Javornikvo a hudobné leto;  

- informoval o plánovanom zateplení kultúrneho domu a o prebiehajúcich úpravách 

na cintoríne; 



Mgr. Peter Žilinčík: - pýtal sa, či sa na cintoríne bude dávať asfalt až po vrch; 

Oľga Klabníková: - informovala, že nefunguje studňa na cintoríne. Na to starosta reagoval, že aj 

na hornú časť cintorína sa umiestni nádoba na vodu, ako je pri dome smútku; 

Bc. Erika Piačková:  - informovala, že p. Brezničan opäť púšťa nahlas hudbu a ruší zamestnancov 

a žiakov školy; 

Mgr. Milada Fortuníková: - informovala, o tom, že by kúpila hlinu a kvetináče, ktoré by sa mohli 

zavesiť na zábradlie na moste pri obecnom úrade. Kvety dá pani Beníková. 

Božena Bašová: 

- zaujímala sa, či bytovku nemôže postaviť obec sama a či sa neuvažovalo nad 

založením obecného podniku; 

- pýtala sa, či ešte môžu s DFSk Podžiaranček využívať priestory hornej materskej 

školy; 

Marta Moravíková: - informovala, že pri dolnej Jednote je na zastávke odtrhnutá strecha a pri 

zdravotnom stredisku sú na zastávke zlé korýtka. 

K bodu č. 18:  Záver 

Po skončení diskusie starosta zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. Zastupiteľstvo sa skončilo 

o 17:30.  

 

Prijaté uznesenie tvorí prílohu zápisnice. 

Zápisnicu zapísala: Ing. Zuzana Burdejová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................     ...........................................      ............................................ 

Overovatelia zápisnice:  Overovatelia zápisnice:  Starosta obce Papradno: 

Bc. Erika Piačková   Mgr. Milada Fortuníková  Ing. Roman Španihel 


