
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Papradno, ktoré sa konalo  

dňa 26.04.2017 o 18.30 hod. v zasadačke Obecného úradu na I. poschodí. 

 

 

Prítomní poslanci:  Oľga Klabníková, Bc. Erika Piačková, Daniela Smädišová, Mgr. Milada 

Fortuníková , Ing. Viera Zboranová, Mgr. Peter Žilinčík   

Neprítomní poslanci: Roman Vachalík – ospravedlnený, Anna Beníková – ospravedlnená, Mgr. Jana 

Nemčíková - ospravedlnená  

Prítomná bola nadpolovičná väčšina poslancov obecného zastupiteľstva – zasadnutie bolo 

uznášaniaschopné. 

 

Prítomní občania: Jakub Galko, Lucia Diasniková, Marek Jánošík, Ing. Věra Lališová, PhDr. 

Jaroslava Bašová 

 

Návrh programu: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Schválenie projektu „Vybudovanie a zlepšenie technického zariadenia učebne chémie na ZŠ 

Papradno“ SO-IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2-0055 

4. Schválenie spoluúčasti obce na projekte „Vybudovanie a zlepšenie technického zariadenia učebne 

chémie na ZŠ Papradno“ vo výške 5 % 

5. Schválenie projektu „Zvýšenie bezpečnosti v obci Papradno“  

6. Schválenie spoluúčasti obce na projekte „Zvýšenie bezpečnosti v obci Papradno“ vo výške 20 % 

7. a) Záverečný účet obce za rok 2016 

b) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce 

8. Zrušenie VZN č. 1/2016 

9. Schválenie Zásad nakladania a hospodárenia s majetkom obce 

10. Schválenie poplatku za predajné miesto 

11. Dodatok č. 1 k Štatútu obecnej knižnice v Papradne 

12. Schválenie zápisu do obecnej kroniky za rok 2016 

13. Schválenie prenájmu hrobových miest ako prípad hodný osobitného zreteľa 

14. Žiadosti občanov a organizácií  

15. Schválenie požiadaviek na základe podkladov stavebnej komisie 

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 prítomných občanov. Po určení overovateľov zápisnice a zložení návrhovej 

komisie upozornil, že k navrhovanému programu rokovania obecného zastupiteľstva pribudli ďalšie 

body. Novými bodmi programu boli navrhnuté: bod 15: zrušenie uznesenia č 3/2017 a 4/2017; bod 



17: informácia o prijatých rozpočtových opatreniach; bod 18: prijatie stanoviska k výstavbe novej 

bytovky a bod 18: schválenie zámeru prenájmu nebytových priestorov slúžiacich ako fitnes.  

Nový návrh programu: 

 
1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Schválenie projektu „Vybudovanie a zlepšenie technického zariadenia učebne chémie na ZŠ 

Papradno“ SO-IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2-0055 

4. Schválenie spoluúčasti obce na projekte „Vybudovanie a zlepšenie technického zariadenia učebne 

chémie na ZŠ Papradno“ vo výške 5 % 

5. Schválenie projektu „Zvýšenie bezpečnosti v obci Papradno“  

6. Schválenie spoluúčasti obce na projekte „Zvýšenie bezpečnosti v obci Papradno“ vo výške 20 % 

7. a) Záverečný účet obce za rok 2016 

b) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce 

8. Zrušenie VZN č. 1/2016 

9. Schválenie Zásad nakladania a hospodárenia s majetkom obce 

10. Schválenie poplatku za predajné miesto 

11. Dodatok č. 1 k Štatútu obecnej knižnice v Papradne 

12. Schválenie zápisu do obecnej kroniky za rok 2016 

13. Schválenie prenájmu hrobových miest ako prípad hodný osobitného zreteľa 

14. Žiadosti občanov a organizácií  

15. Zrušenie uznesenia 3/2017 a 4/2017 

16. Schválenie požiadaviek na základe podkladov stavebnej komisie 

17. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach 

18. Prijatie stanoviska k výstavbe novej bytovky 

19. Schválenie zámeru prenájmu nebytových priestorov slúžiacich ako fitnes 

20. Diskusia a interpelácie poslancov 

21. Záver 

 

Hlasovali za: 5 (Oľga Klabníková, Bc. Erika Piačková, Daniela Smädišová, Mgr. Milada Fortuníková, 

Mgr. Peter Žilinčík) 

Hlasovali proti: 0  

Zdržali sa hlasovania: 0  

Nehlasovali: 0 

Počet prítomných poslancov: 5 

Počet všetkých poslancov: 9 

Program rokovania OZ bol schválený. 

 

Do návrhovej komisie boli zvolení: Daniela Smädišová, Mgr. Peter Žilinčík, Oľga Klabníková 

Hlasovali za: 5 (Oľga Klabníková, Bc. Erika Piačková, Daniela Smädišová, Mgr. Milada Fortuníková, 

Mgr. Peter Žilinčík) 

Hlasovali proti: 0  

Zdržali sa hlasovania: 0  

Nehlasovali: 0 

Počet prítomných poslancov: 5 

Počet všetkých poslancov: 9 

 



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

Hlasovali za: 5 (Oľga Klabníková, Bc. Erika Piačková, Daniela Smädišová, Mgr. Milada Fortuníková, 

Mgr. Peter Žilinčík) 

Hlasovali proti: 0  

Zdržali sa hlasovania: 0  

Nehlasovali: 0 

Počet prítomných poslancov: 5 

Počet všetkých poslancov: 9 

 

 

ROKOVANIE 

 

K bodu 2:  Kontrola plnenia uznesení 1-22/2017  

Po schválení programu zasadnutia vykonal starosta obce kontrolu plnenia uznesení. Uložená bola 

povinnosť zverejniť schválený dodatok k VZN – úloha bola splnená.  

K bodu 3: Schválenie projektu „Vybudovanie a zlepšenie technického zariadenia učebne chémie 

na ZŠ Papradno“ SO-IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2-0055 

 

Starosta obce predložil poslancom na schválenie projekt „Vybudovanie a zlepšenie technického 

zariadenia učebne chémie na ZŠ Papradno“. Informoval ich, že projektový zámer je podaný a teraz 

sa čaká na hodnotiacu správu. Projekt spracovala riaditeľka školy Mgr. Helena Janasová za účelom 

zmodernizovania učebne prírodných vied – chémie. 

 

K bodu 4: Schválenie spoluúčasti obce na projekte „Vybudovanie a zlepšenie technického 

zariadenia učebne chémie na ZŠ Papradno“ vo výške 5 % 

 

Starosta po schválení projektu „Vybudovanie a zlepšenie technického zariadenia učebne chémie na 

ZŠ Papradno“ dal hlasovať o obligatórnej podmienke  - schváleniu spoluúčasti vo výške 5% v sume 

1 500,00 EUR. Zároveň poznamenal, že v prípade neschválenia plnej sumy, bude spoluúčasť vo 

finančnom vyjadrení nižšia. 

 

K bodu 5: Schválenie projektu „Zvýšenie bezpečnosti v obci Papradno“ 

 

Projekt „Zvýšenie bezpečnosti v obci Papradno“ priblížil prítomným starosta obce. Oboznámil ich 

s cieľom projektu ako aj spôsobe monitorovania celého územia obce. Zdôraznil, že prístup k výstupu 

z kamerového systému bude chránený. Počas tohto bodu programu prišla na zasadnutie Ing. Viera 

Zboranová. 

 

K bodu 6:  Schválenie spoluúčasti obce na projekte „Zvýšenie bezpečnosti v obci Papradno“ vo 

výške 20 % 

 

Náklady na projekt „Zvýšenie bezpečnosti v obci Papradno“ boli vyčíslené na približne 13.025,31 

EUR, z čoho je povinná spoluúčasť obce vo výške 20 %, čo predstavuje sumu 2 605,07 EUR. 

 

K bodu 7: a) Záverečný účet obce za rok 2016 

  b) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce 

 



Ing. Roman Španihel predložil poslancom Záverečný účet obce za rok 2016 a informoval, že jeho 

návrh bol vyvesený na úradnej tabuli obce 7.4.2017. Vyzdvihol pritom výsledok hospodárenia obce 

za rok 2016, ktorý je kladný a po schválení poslancami bude prebytok 144 257,48 použitý na tvorbu 

rezervného fondu.  

 

K bodu 8 a 9:  Zrušenie VZN č. 1/2016 a schválenie Zásad nakladania a hospodárenia 

s majetkom obce 

 

Starosta obce oboznámil poslancov s odporúčaním prokurátorky na zmenu formy Zásad nakladania 

a hospodárenia s majetkom obce zo všeobecne záväzného právneho predpisu na formu smernice. 

Následne dal o každom bode hlasovať. 

 

K bodu 10: Schválenie poplatku za predajné miesto 

 

Starosta obce informoval poslanecký zbor, že uplynula doba udržateľnosti projektu revitalizácie 

centrálnej zóny. Následkom tejto skutočnosti môže obec zvýšiť poplatok za pridelenie predajného 

miesta počas Kvetnej nedele na 20 EUR na 1 predajné miesto. 

 

K bodu 11: Dodatok č. 1 k Štatútu obecnej knižnice v Papradne 

 

Ing. Zuzana Burdejová informovala prítomných o obsahu dodatku č. 1. Zdôraznila, že ide iba 

o formálnu úpravu niektorých pojmov, ktoré už v súčasnosti nie sú aktuálne z dôvodu zrušenia 

Miestneho kultúrneho strediska alebo zmenou legislatívy. 

 

K bodu 12: Schválenie zápisu do obecnej kroniky za rok 2016 

 

Poslancom bol predložený návrh na zápis do obecnej kroniky. Poslankyňa Daniela Smädišová 

požiadala o pridanie koncertu Nedvědovcov a Kollárovcom do kultúrnych podujatí spomínaných 

v návrhu zápisu do kroniky. Starosta obce pripomenul, že v roku 2016 začal fungovať CSS ako 

rozpočtová organizácia obce ako aj drobné nejasnosti v projektoch a prácach realizovaných minulý 

rok.  

 

K bodu 13: Schválenie prenájmu hrobových miest ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 

Starosta obce oboznámil poslancov s potrebou schválenia prenájmu hrobových miest ako prípad 

hodný osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 9 písm. c zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí. 

 

K bodu 14: Žiadosti od občanov a organizácií 

 

Poslanci schválili dve žiadosti materskej školy o účelové čerpanie finančných prostriedkov na 

výchovu a vzdelávanie pre deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Ďalšie 

dve žiadosti Centra sociálnych služieb Obce Papradno starosta presunul na neskôr, keď príde 

riaditeľka zariadenia Ing. Věra Lališová a sociálna pracovníčka PhDr. Jaroslava Bašová. 

 

K bodu 15: Zrušenie uznesenia 3/2017 a 4/2017 

 

K bodu 16: Schválenie požiadaviek na základe podkladov stavebnej komisie 

 

Ing. Anna Pozníková predložila poslancom na schválenie nasledovné požiadavky: 

1. Jakub Galko, 018 13 Papradno 897 a Lucia Djasniková 018 13 Papradno 636. Žiadosť 

o prehodnotenie ceny za pozemok KNE 7878/3. Schválená cena: 13,- eur/m2 

2. Ján Trnčík, Papradno 305/6, žiadosť o súhlas s umiestnením vodomernej šachty na pozemku 



KNE 20005 pre rodinný dom s. č. 750 

3. Pavol Majšík, 018 13 Papradno 1153 – schválenie ceny za odpredaj pozemku KNC 101/5 

4. Žiadosť o schválenie zastavovacej štúdie na rodinný dom na parcele 3188/1 pre žiadateľa: 

Pavlína Kobanová, Papradno 1057 

5. Žiadosť o schválenie kúpy pozemkov k zriadeniu nového prístupu k cintorínu: KNC 139/2 

o výmere 78 m2 od Heleny Turičíkovej, Papradno 1014 a  KNC 138/2 o výmere 149 m2 od 

Radoslava Turského a Ingrid Turskej, 018 41 Dubnica nad Váhom 39/92   

6. Kúpa pozemkov na rozšírenie cintorína: 

- parcela KNC ½  ostatné plochy o výmere 173m2 

- parcela KNC  6/5 záhrada o výmere 437 m2 

- parcela KNC 3221/48 o výmere 3121 m2 

- parcela KNC 3221/49 o výmere 226 m2 

- parcela KNC 8/2 ostatné plochy o výmere 222 m2 

- parcela KNC 6/6 záhrada o výmere 306 m2 

7. Kúpa pozemku pod cintorínom – KNE 9265/1 orná pôda o výmere 956 m2 

 

K bodu 17 Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach 

 

Starosta obce oboznámil poslancov s dvomi rozpočtovými opatreniami, ktorých obsahom boli dotácia 

na školu a z úradu práce sociálnych vecí a rodiny. 

 

K bodu 18: Prijatie stanoviska k výstavbe novej bytovky 

 

Poslanci schválili zámer predaja objektu bývalej materskej školy formou obchodnej verejnej súťaže 

za účelom zmeny stavby na obytný dom. 

 

K bodu 19: Schválenie zámeru prenájmu nebytových priestorov slúžiacich ako fitnes 

 

Z dôvodu ničenia priestorov fitnes a potreby zabezpečenia odbornej prevádzky tejto služby schválili 

poslanci zámer prenajať tieto priestory. 

 

K bodu 14: žiadosti občanov a organizácií 

 

Starosta obce prenechal slovo riaditeľke CSS a sociálnej pracovníčke, aby oboznámila poslancov 

s celkovou situáciou v CSS a so žiadosťou o navýšenie kapacity o 2 miesta a súhlas so stavebnými 

úpravami s tým súvisiacimi. Informovali, že v súčasnosti je zariadenie v kategórií zariadenie s nižším 

štandardom a zdôraznili, že v zmysle zákona o sociálnych službách musia takéto zariadenia 

dosiahnuť určité štandardy kvality, ktoré budú od budúceho roka kontrolované. 

 

K bodu 20: Diskusia a interpelácie poslancov 

 

1. Daniela Smädišová:  

- poznamenala, že keď predávajú predajcovia pri OcÚ, občania nemajú kde zaparkovať; 

- Informovala sa, či sú zasadené tuje na zbernom dvore; 

2. Marek Jánošík: 

- Informoval, že na dome smútku je pravdepodobne upchatá rýna, nakoľko voda preteká na 

stenu; 

- Informoval, že žiaci skáču po streche vláčika pred základnou školou 

 



K bodu č. 21:  Záver 

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

o 20.30.  

Prijaté uznesenie tvorí prílohu zápisnice. 

 

Zápisnicu zapísala: Ing. Zuzana Burdejová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Overovatelia zápisnice:  Overovatelia zápisnice:  Starosta obce Papradno: 

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


