
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Papradno, ktoré sa konalo  

dňa 23.05.2017 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu na I. poschodí. 

 

 

Prítomní poslanci:  Oľga Klabníková, Anna Beníková, Daniela Smädišová, Roman Vachalík, Ing. 

Viera Zboranová, Mgr. Peter Žilinčík  

Neprítomní poslanci: Bc. Erika Piačková – ospravedlnená, Mgr. Milada Fortuníková – PN, Mgr. Jana 

Nemčíková - ospravedlnená  

 

Prítomná bola nadpolovičná väčšina poslancov obecného zastupiteľstva – zasadnutie bolo 

uznášaniaschopné. 

 

Prítomní občania: Marek Jánošík 

 

Návrh programu: 

1. Otvorenie 

2. Zmena uznesenia 8/2017 a 9/2017 

3. 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 upozornil, že k navrhovanému programu rokovania obecného zastupiteľstva pribudli ďalšie 

body. Novými bodmi programu boli navrhnuté: schválenie podania ŽoNFP a spoluúčasť, schválenie 

počtu tried v MŠ na školský rok 2017/2018, schválenie čerpania účelovo určených finančných 

prostriedkov, schválenie počtu detí a tried v ZŠ v školskom roku 2017/2018, žiadosť o poskytnutie 

finančných prostriedkov, zrušenie uznesenia 45/2017 a prijatie nového uznesenia. Rovnako 

informoval, že pôvodné uznesenia 8/2017 a 9/2017 sa zrušia. 

 

Nový návrh programu: 

1. Otvorenie 

2. Zrušenie uznesenia 8/2017 a 9/2017 

3. Schválenie podania ŽoNFP a spoluúčasti 

4. Počet tried v MŠ na školský rok 2017/2018 

5. Schválenie čerpania účelovo určených finančných prostriedkov 

6. Schválenie počtu detí a tried v ZŠ v školskom roku 2017/2018 

7. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov  

8. Zrušenie uznesenia 45/2017 a prijatie nového uznesenia 

9. Záver 

 



Hlasovali za: 6 (Oľga Klabníková, Anna Beníková, Daniela Smädišová, Roman Vachalík, Mgr. Peter 

Žilinčík, Ing. Viera Zboranová) 

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, Mgr. Peter Žilinčík 

Hlasovali za: 6 (Oľga Klabníková, Anna Beníková, Daniela Smädišová, Roman Vachalík, Mgr. Peter 

Žilinčík, Ing. Viera Zboranová) 

Hlasovali proti: 0  

Zdržali sa hlasovania: 0  

Nehlasovali: 0 

Počet prítomných poslancov: 6 

Počet všetkých poslancov: 9 

 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Ing. Viera Zboranová, Roman Vachalík 

Hlasovali za: 6 (Oľga Klabníková, Anna Beníková, Daniela Smädišová, Roman Vachalík, Mgr. Peter 

Žilinčík, Ing. Viera Zboranová) 

Hlasovali proti: 0  

Zdržali sa hlasovania: 0  

Nehlasovali: 0 

Počet prítomných poslancov: 6 

Počet všetkých poslancov: 9 

 

 

ROKOVANIE 

 

K bodu 2:  Zrušenie uznesenia 8/2017 a 9/2017 

Po schválení programu zasadnutia dal starosta hlasovať o zrušení uznesení 8/2017 a 9/2017.  

K bodu 3: Schválenie podania ŽoNFP a spoluúčasti 

 

Starosta obce predložil poslancom na schválenie podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

v znení, ktoré vyhovuje požiadavkám výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl IROP-PO2-SC221-2016-10, rovnako 

ako aj upresnenú sumu spoluúčasti. 

 

K bodu 4: Počet tried v MŠ na školský rok 2017/2018 

 

Starosta oboznámil poslancov s počtom detí zapísaných do Materskej školy Papradno 372 na školský 

rok 2017/2018 a následne dal hlasovať o počte tried, ktorý bude rovnaký ako v minulom roku.  



 

K bodu 5: Schválenie čerpania účelovo určených finančných prostriedkov 

 

Ďalšou požiadavkou materskej školy bolo schválenie čerpania finančných prostriedkov vo výške 

1 200,00 EUR určenú na nákup paplónov vankúšov. 

 

K bodu 6:  Schválenie počtu detí a tried v ZŠ v školskom roku 2017/2018 

 

Starosta predniesol poslaneckému zboru informáciu o počte prijatých detí do prvého ročníka 

základnej školy a následne dal hlasovať ako o počte detí, tak o počte tried prvého ročníka v školskom 

roku 2017/2018. Oboznámil ich, že 22 detí môže byť podľa zákona v prvej triede základnej školy, no 

nakoľko počet budúcich prvákov je 24, otvorili by sa dve triedy. 

 

K bodu 7: Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov  

 

Ing. Roman Španihel predložil poslancom žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov 

futbalového mužstva starších pánov, ktorá bola doručená obecnému úradu 22.5.2017, na dopravu do 

obce Jankovice pri príležitosti 85. výročia založenia TJ Sokol Jankovice. Poslanci odsúhlasili 

príspevok v takej výške ako sa dáva aj ostatným zložkám obce, t. j. v sume 200,00 EUR. 

 

K bodu 8: Zrušenie uznesenia 45/2017 a prijatie nového uznesenia 

 

Starosta obce oboznámil poslancov s aktuálnou situáciou ohľadom výkupu pozemkov pri kostole, 

pod budúcu prístupovú cestu na cintorín. Nakoľko na jednom pozemku, ktorého kúpa bola 

odsúhlasená zastupiteľstvom, je vecné bremeno, je potrebné jeho zrušenie. Po dohode s majiteľom 

pozemku, toto vecné bremeno zruší on, no vyžiada si to dodatočné náklady. Preto dal starosta obce 

hlasovať o zrušení uznesenia 45/2017 a prijatí nového uznesenia, v ktorom sa cena za pozemok zvýši 

zo 4 EUR na 5 EUR. Kúpa týchto pozemkov si už vyžiadala náklady na geometrický plán a do 

budúcnosti sa s ňou počíta ako s prístupovou cestou na cintorín. 

 

Diskusia:  

 

1. Daniela Smädišová:  

- informovala, že zhorenisko pri Danišovi je neupravené a zarastené náletovými drevinami a je 

potrebné, aby sa prostredníctvom komisie našlo riešenie na jeho vyčistenie; 

2. Anna Beníková: 

- pozvala všetkých na Bačovu cestu 27.5.2017; 

3. Roman Vachalík: 

- informoval sa o umiestnení dopravných zrkadiel v obci, starosta reagoval, že už sú osadené,  

iba pri p. Lukáčovi ho majú pracovníci obce ešte namontovať. Poslanec pripomenul, že práve 

to je miesto, kde zrkadlo aj novú značku treba; 

Marek Jánošík: 

- Upozornil, že na minulom zastupiteľstve povedal, že žiaci skáču po streche, čo sú 

lesomajitelia a nie po vláčiku. 

 

 

 



K bodu č. 9:  Záver 

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

o 18:50.  

Prijaté uznesenie tvorí prílohu zápisnice. 

 

Zápisnicu zapísala: Ing. Zuzana Burdejová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Overovatelia zápisnice:  Overovatelia zápisnice:  Starosta obce Papradno: 

Ing. Viera Zboranová   Roman Vachalík   Ing. Roman Španihel 


