Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Papradno, ktoré sa konalo
dňa 16.12.2015 o 18.30 hod. v zasadačke OcÚ na I. poschodí.

Prítomní poslanci:

Anna Beníková, Oľga Klabníková, Ivan Macháč, Mgr. Jana Nemčíková, Bc.
Erika Piačková, Daniela Smädišová, Roman Váchalík, Ing. Viera Zboranová,
Mgr. Peter Žilinčík

Neprítomní poslanci:

Prítomná bola nadpolovičná väčšina poslancov obecného zastupiteľstva – zasadnutie bolo
uznášaniaschopné.
Prítomní občania: Mgr. Jana Jánošíková, Marek Jánošík, Helena Gardoňová, Milan Strašík
Návrh program:

1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení 8/2015 a 9/2015
Návrh zmeny rozpočtu na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 29/2015
Návrh zmeny rozpočtu na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 30/2015
Návrh VZN č. 4/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných
priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Papradno
6. Návrh VZN č. 5/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad
7. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2013 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky
8. Návrh na schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Papradno
9. Návrh na schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Papradno na roky
2015-2025
10. Žiadosť o príspevok na kroje – DFSk Podžiaranček
11. Návrh rozpočtu na rok 2016
12. Návrh rozpočtu na roky 2016-2018
13. Oboznámenie s protokolom o výsledku kontroly NKÚ
14. Schválenie predaja obecných pozemkov na základe podkladov stavebnej komisie
15. Odpustenie poplatkov za odpad
16. Informácia o rozpočtových opatreniach
17. Návrh na uznesenie 10/2015
18. Diskusia a interpelácie poslancov
19. Záver

K bodu č. 1:

Zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Roman Španihel. V úvode privítal poslancov OZ
ako i ostatných prítomných. Následne upozornil, že k navrhovanému programu rokovania obecného
zastupiteľstva pribudlo ďalších 5 bodov: bod 11 bol rozšírený o stanovisko hlavného kontrolóra
k návrhu rozpočtu, bod 14 bol rozšírený o schválenie zastavovacieho plánu pre Branislava Zborana,
bod 17 Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 28/2015- ZŠ, bod 18. návrh
na schválenie Zmluvy o budúcej zámennej zmluve medzi obcou a VÚC, bod 19 návrh na schválenie
odpisu nedokončenej investície PD Rekonštrukcia kultúrno-spoločenského centra v obci Papradno.
Nakoľko iné návrhy na zmenu programu neboli, dal hlasovať o predloženom programe dnešného
rokovania, ktorý zahŕňal už aj tieto doplnené otázky.

Hlasovali za: 8
Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

Program rokovania OZ bol schválený.

Do návrhovej komisie boli zvolení: Daniela Smädišová, Bc. Erika Piačková, Oľga Klabníková
Za overovateľov zápisnice boli určení: Roman Váchalík, Anna Beníková

ROKOVANIE

K bodu č. 2:

Kontrola plnenia uznesení 8/2015 a 9/2015

Po schválení programu zasadnutia vykonal starosta obce kontrolu plnenia uznesení č. 8/2015 a 9/2015.
Ukladací charakter malo iba uznesenie 8/2015 – všetky úlohy boli splnené.
K bodu č. 3: Návrh zmeny rozpočtu na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 29/2015
Starosta prítomných informoval o návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2015 súvisiacu s úverom na
rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci Papradno, ktorý budeme čerpať ešte v tomto kalendárnom
roku v sume 314 157 €.
K bodu č. 4: Návrh zmeny rozpočtu na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 30/2015
Poslancom bol predložený na schválenie návrh zmeny rozpočtu na rok 2015 rozpočtovým opatrením

č. 30/2015, ktorého obsahom bolo navýšenie položky prenájom budov o 60 000 €. Do prenájmu
dávame budovu s. č. 1341.
K bodu č. 5: Návrh VZN č. 4/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na
verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Papradno. Starosta prítomných
informoval o obsahu VZN, ktoré určuje miesta, ktoré budú môcť kandidáti do volieb využívať
v rámci svojej predvolebnej kampane
K bodu č. 6: Návrh VZN č. 5/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad
Starosta obce poslancov a prítomných občanov upozornil, že pri príprave VZN ešte nebol známy
výsledok verejného obstarávania na firmu, ktorá bude v obci zabezpečovať zber a skládkovanie
komunálneho odpadu a nakoľko podľa zákona o odpadoch miestne samosprávy nebudú môcť
financovať zber a likvidáciu komunálneho odpadu zo svojich rozpočtových zdrojov, ale tento má byť
plne hradený z miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, muselo sa
pristúpiť k navýšeniu poplatku. Pôvodne navrhnutá suma však po prerátaní a zakalkulovaní ceny
víťaznej spoločnosti bola znížená. Starosta rovnako poslancov informoval o zámere zrušenia
veľkokapacitných kontajnerov v horách, ktoré nahradia 1 100l kontajnery, ako aj o podpísaní zmluvy
o budúcej zmluve so spoločnosťou NATUR-PACK, ktorá bude zabezpečovať separovaný zber v obci.
Taktiež informoval, že bola doplnená daň za predajné automaty a nevýherné hracie automaty.
Poslanci sa pri tejto novej dani zaujímali o možnosť úplného zákazu hazardných hier na území obce.
Následne dal o VZN spolu s doplnenými časťami hlasovať.
K bodu č. 7: Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2013 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky
Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky bude v obci 3. aprílový týždeň.
K bodu č. 8: Návrh na schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Papradno
Starosta obce predložil poslancom na schválenie Komunitný plán sociálnych služieb a vysvetlil
potrebu schválenia tohto dokumentu, rovnako aj Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce,
nielen ako zákonnú podmienku, ale aj ako nevyhnutnosť pri uchádzaní sa o prostriedky z Európskej
únie.
K bodu č. 9: Návrh na schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Papradno na
roky 2015-2025
K bodu č. 10: Žiadosť o príspevok na kroje – DFSk Podžiaranček
Vedúca detskej folklórne skupiny požiadala obec o príspevok na kroje pre deti, ktoré reprezentujú
obce a jej zvyky a tradície na mnohých súťažiach v rámci Slovenska. Navrhnutý príspevok bol
v sume 100 € na dieťa. Starosta navrhol poslancom, aby sa príspevok riešil žiadosťou o dotáciu
z Trenčianskeho samosprávneho kraja, s čím sa poslanci stotožnili.
K bodu č. 11 a 12: Návrh rozpočtu na rok 2016, Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu a návrh
rozpočtu na roky 2016-2018
Starosta predložil na schválenie návrh rozpočtu a rozpočtu na roky 2016-2018 a informoval
o stanovisku hlavného kontrolóra. Návrh rozpočtu bol upravení v príjmovej časti o dotáciu
z ÚPSVaR, ktorú obec dostane počas nasledujúceho roka a následne aj vo výdavkovej časti. Takisto
sa v rámci položiek miestne komunikácie a miestny rozhlas vytvorila nová položka materiál.

Poslankyňa Mgr. Jana Nemčíková sa zaujímala o presun MŠ do ZŠ, nakoľko v návrhu rozpočtu sú
na tento účel vyhradené finančné prostriedky. Poslanec Ivan Macháč sa pýtal na jednotlivé výdavkové
položky navrhnutého rozpočtu na rok 2016: aké náklady sú na psov, koľko sa minie na kúrenie na
OcÚ, revízie, prevádzku strojov a prístrojov, rozbory vody, verejné osvetlenie, na položku spoluúčasť
5 %, vysporiadanie pozemkov. Starosta obce mu otázky zodpovedal. Nakoľko iné návrhy na rokovaní
neboli, dal o návrhu rozpočtu so zapracovanými zmenami hlasovať. A rovnako dal hlasovať aj
o návrhu rozpočtu na roky 2016-2018 so zapracovanými zmenami.
K bodu č. 13: Oboznámenie s protokolom o výsledku kontroly NKÚ
Starosta prítomných oboznámil s výsledkom kontroly verejných financií a majetku obcí a miest nad
2000 obyvateľov, ktorá sa uskutočnila v čase od 22.9.2015 do 1.12.2015. Kontrolná skupina NKÚ
zistila nedostatky administratívneho charakteru, ktoré boli priebežne odstránené. Ostatné nedostatky,
ako nevyhnutnosť pripraviť nové zásady hospodárenia s majetkom obce, či doplnenie sankčných
podmienok do nájomných zmlúv, obec odstráni v stanovenej lehote.
K bodu č. 14: Schválenie predaja obecných pozemkov na základe podkladov stavebnej komisie:
-

Schválenie predaja a určenie ceny za pozemok pre Vlastu Šikulíncovú: cena za pozemky bola
určená na 1,5 €/m2 ;
Žiadosť Jozefa Hajčíka na výmenu pozemku;
Schválenie zastavovacieho plánu pre Branislava Zborana;
Žiadosť Mareka Jánošíka a Mgr. Jany Jánošíkovej.

K bodu č. 15: Odpustenie poplatkov za odpad
Starosta informoval o návrhu na odpustenie poplatku za odpad pre 7 občanov s trvalým pobytom na
území obce, ktorí sa dlhodobo nezdržiavajú na jej území alebo ich vymožiteľnosť je
nepravdepodobná.
K bodu č. 16: Informácia o rozpočtových opatreniach
Poslanci boli oboznámení o 7 rozpočtových opatreniach vykonaných starostom obce od 28.8.2015 do
4.11.2015.
K bodu č. 17: Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 28/2015- ZŠ
Poslanci sa zaoberali žiadosťou o úpravu rozpočtu pre Základnú školu k 31.12.2015, ktorej náplňou
bolo preklasifikovanie položiek a úpravu rozpočtu pri konečnom zúčtovaní miezd a odvodov podľa
skutočného plnenia tak, aby bol rozpočet vyčerpaný v plnej výške ku koncu roka 2015 a to pri
originálnych aj prenesených kompetenciách.
K bodu č. 18: Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej zámennej zmluvy medzi obcou a VÚC
Starosta predložil poslancom návrh zmluvy o budúcej zmluve, ktorá súvisí s presunom CSS Javorník
zo zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja na obec od 1.1.2016. Po vymeraní
a ocenení pozemkov pod cestami III. triedy, ktoré sú vo vlastníctve obce. Táto suma je vyššia ako
suma, ktorú by mala zaplatiť obec Trenčianskemu kraja v rámci delimitácie majetku. Preto sa starosta
poslancov pýtal, či budú žiadať doplatenie rozdielu alebo prevedú obecné pozemky pod
komunikáciou III. triedy, ktorá je v správe TSK do vlastníctva TSK. Poslanci súhlasili s prevodom
pozemkov, ktoré sú aj tak inak nevyužiteľné.
K bodu č. 19: Návrh na schválenie odpisu nedokončenej investície PD Rekonštrukcia kultúrnospoločenského centra v obci Papradno

Vzhľadom k tomu, že sa v danej investícií nebude pokračovať a nie je ani predpoklad, že by sa mohla
projektová dokumentácia použiť na iný projekt dal starosta obce návrh na odpis nedokončenej
investície v plnej výške 100 %.
K bodu č. 20: Návrh na uznesenie č. 10/2015
Starosta obce vyzval predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh na uznesenie a dal o ňom
hlasovať.
Hlasovali za: 8
Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
K bodu č. 21: Diskusia a interpelácie poslancov
1. Oľga Klabníková
- poďakovala poslancom a členom kultúrnej komisie, ktorí sa zúčastňovali a zapájali do prípravy
kultúrnych podujatí a akcií v obci.
2. Mgr. Jana Nemčíková
- sa pýtala, kto pôjde do DD DSS Papradno, či sa uprednostnia ľudia z Papradna;
- pripomenula výsledok pracovného stretnutia poslancov, riaditeliek ZŠ a MŠ a starostu obce
v Základnej škole, na ktorej sa poslanci zhodli na potrebe presunu MŠ do ZŠ najmä z ekonomického
hľadiska, no za podmienky vytvorenia nového projektu. Informovala, že projekt k nahliadnutiu
dostala, no rozpočet nie;
-zaujímala sa o odpoveď na jej Žiadosť o poskytnutie referencií z obce Papradno a požiadala
o vyjadrenie, nakoľko jej ho starosta nedal.
3. Ivan Macháč
- poďakoval za oporný múrik pri potoku;
- kto má na starosti nezamestnaných? Druhý múrik pri potoku urobili krivo;
- chcel by zakázať spaľovať na zbernom dvore;
- upozornil na chýbajúci bezbariérový vstup do kultúrneho domu aj k amfiteátru;
- zaujímal sa o parkovisko pred Obecným úradom a predajcov, ktorí by mali byť radšej smerovaní so
svojim tovarom k amfiteátru;
- zaujímal sa, či sa za prenájom drevených stánkov vyberá nájom. Na čo starosta upozornil, že tieto
boli postavené z prostriedkov EÚ a je to možné až po 5 rokoch;
- zaujímal sa o podmienky verejného obstarávania na tri cenové ponuky a následne zhrnul investície,
ktoré sa v obci vykonali a ktoré spoločnosti ich realizovali.
4. Daniela Smädišová
- upozornila, že mosty v obci sú v dezolátnom stave.
5. Roman Váchalík
- navrhol, aby sa kúpil na zberný dvor štiepkovač.

6. Starosta obce
- informoval o novele zákona o odpadoch a zmeny financovania separovaného zberu, ktorý bude od
1. 7. 2016 vykonávať spoločnosť NATUR-PACK
-zodpovedal na otázky a poďakoval poslancom, zaželal im všetko dobré do nového roku 2015
a pozval ich na spoločné slávenie Silvestra, Obecný ples a 6. 2. na fašiangy.

Po skončení diskusie starosta zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

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

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

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

Samostatný odborný referent

Overovatelia zápisnice:

Starosta obce Papradno:

pre samosprávu obce Papradno:

Roman Váchalík

Ing. Roman Španihel

Ing. Zuzana Burdejová

Anna Beníková

Uznesenie Obecného zastupiteľstva
obce Papradno zo dňa 16.12.2015
číslo 10/2015

Obecné zastupiteľstvo:
a) konštatuje, že
- na dnešnom zasadnutí OZ vystúpilo 5 diskutujúcich a spolu vzniesli 13 pripomienok,
b) berie na vedomie
1. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2016 vrátane programov a
podprogramov a k návrhu rozpočtu obce Papradno na roky 2016 – 2018 vrátane programov
a podprogramov,
2. Výsledok kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a prijaté opatrenia
na odstránenie zistených nedostatkov,
3. Informáciu o rozpočtových opatreniach č. 20/2015 - 27/2015,
c) schvaľuje
1. Zmenu rozpočtu na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 29/2015,
/hlasovali za:8, hlasovali proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0/
2. Zmenu rozpočtu na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 30/2015,
/hlasovali za: 8, hlasovali proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0/
3. Zmenu rozpočtu na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 28/2015,
/hlasovali za: 8, hlasovali proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0/
4. VZN č. 4/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných
priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Papradno,
/hlasovali za: 8, hlasovali proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0/
5. VZN č. 5/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad,
/hlasovali za: 5, zdržali sa hlasovania: 0, hlasovali proti: 3(Bc. Erika Piačková, Ivan Macháč, Mgr.
Jana Nemčíková)/
6. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2013 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky,
/hlasovali za: 8, hlasovali proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0/
7. Komunitného plánu sociálnych služieb obce Papradno na roky 2015 – 2020,

/hlasovali za: 8, hlasovali proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0/
8. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Papradno na roky 2015 – 2025,
/hlasovali za: 8, hlasovali proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0/
9. Rozpočet obce Papradno na rok 2016 vrátane programov a podprogramov,
/hlasovali za: 5, zdržali sa hlasovania: 0, hlasovali proti: 3 (Mgr. Peter Žilinčík, Ivan Macháč, Mgr.
Jana Nemčíková)/
10. Rozpočet obce Papradno na roky 2016 - 2018 vrátane programov a podprogramov,
/hlasovali za: 5, zdržali sa hlasovania: 0, hlasovali proti: 3 (Mgr. Peter Žilinčík, Ivan Macháč, Mgr.
Jana Nemčíková)/
11. Predaj obecného pozemku z parcele číslo KN-E 843 zastavaná plocha o výmere 166 m2, diel
číslo 1 o výmere 10 m2 do novovytvorenej parcele KN-C 1221/3 zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 10 m2 a diel číslo 2 o výmere 15 m2 do novovytvorenej parcele KN-C 1221/1 záhrada
o výmere 15 m2 a obecného pozemku z parcele číslo KN-E 844 zastavaná plocha o výmere 89 m2,
diel číslo 3 o výmere 75 m2 do novovytvorenej parcele KN-C 1223/1 záhrada o výmere 75 m2 na
základe geometrického plánu č .42/2015 zo dňa 04. 09. 2015, ktorý bol vyhotovený Ing. Igorom
Strhákom v katastrálnom území Papradno, ktorého vlastníkom je Obec Papradno na základe LV č.
10038 za cenu 1.50 ,- €/ m 2 pre kupujúcu Vlastu Šikulíncovú r. Zboranovú bytom 018 13 Papradno
č. 74. Prevod pozemkov registra KN-C 1221/3 zastavaná plocha o výmere 10 m2 a KN-C 1223/1
záhrada o výmere 90 m2 v celosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Odpredaj pozemku je podľa osobitného zreteľa §9a ods.8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí, nakoľko sa jedná o odpredaj pozemku, ktorý priamo susedí s pozemkom kupujúcej parcelné
číslo KN-C 1223/2,
/hlasovali za: 8, hlasovali proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0/
12. Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce v zmysle § 9, odst. 2, písm. c zákona
138/91 Zb. o majetku obcí priamym predajom a to: časti pozemku KNE -2578 ostatné plochy vo
vlastníctve Obce Papradno a kúpou časti pozemku KNE 2572 vo vlastníctve Ing. Jozefa Hajčíka,
018 12 Brvnište 81, ktorý je súčasťou komunikácie pre žiadateľa Ing. Jozef Hajčík, 018 12 Brvnište
81,
/hlasovali za: 8, hlasovali proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0/
13. Zastavovací plán a umiestnenie výrobnej haly na parcele č. KNC 1047/3 pre Branislava
Zborana, Papradno 1319,
/hlasovali za: 8, hlasovali proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0/
14. Odpustenie poplatkov za odpad pre Máriu Staršíkovú, Milana Staršíka, Pavla Vaštíka,
Jozefa Majčiníka, Elenu Fisher a syna, Zuzanu Macháčovú a 2 synov a Pavla Hrebičíka,
/hlasovali za: 8, hlasovali proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0/
15. Zmluvu o budúcej zámennej zmluve medzi obcou a VÚC Trenčín,
/hlasovali za: 8, hlasovali proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0/

16. Odpis nedokončenej investície PD Rekonštrukcia kultúrno-spoločenského centra v obci
Papradno v plnej výške 100% - 36 148,22 €,
/hlasovali za: 8, hlasovali proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0/
d) žiada
1. Starostu obce poslať žiadosť o príspevok na kroje pre detskú folklórnu skupinu
Trenčianskemu samosprávnemu kraju,
e) postupuje
1. Žiadosť Mareka a Mgr. Jany Jánošíkovej o odstránenie prekážky v prejazde na miestnej
komunikácií KN-C 1808/2, ktorej vlastníkom je obec Papradno, stavebnej komisii,

f) ukladá
1. Ing. Zuzane Burdejovej vyčísliť:
- koľko finančných prostriedkov dopláca obec na Materskú školu,
-koľko sa do MŠ investovalo za posledné 4 roky,
-koľko ušetrí obec pri presune MŠ do ZŠ.

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

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

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

Samostatný odborný referent

Overovatelia zápisnice:

Starosta Obce Papradno:

pre samosprávu Obce Papradno:

Roman Váchalík

Ing. Roman Španihel

Ing. Zuzana Burdejová

Anna Beníková

