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Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Papradno, ktoré sa konalo  

dňa 27.08.2015 o 19.00 hod. v zasadačke OcÚ na I. poschodí. 

 

 

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

Nemčíková, Daniela Smädišová, Roman Váchalik, Mgr. Peter Žilinčík, 

 

Neprítomní poslanci: Ivan Macháč Ing. Viera Zboranová 

 

Program: 

1. Otvorenie. 

2. Kontrola plnenia uznesenia OZ číslo 6/2015. 

3. Organizačné otázky. 

4. Diskusia. 

5. Návrh na uznesenie OZ číslo 7/2015. 

6. Ukončenie. 

 

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 navrhovaným organizačným otázkam pribudli 3 body rokovania a 

dal hlasovať o predloženom programe dnešného rokovania, ktorý zahŕňal už aj tieto doplnené otázky.  

Hlasovali za: 7 

Hlasovali proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

Program rokovania OZ bol schválený. 

 

Za zapisovateľa bola určená:   Daniela Smädišová 

 

Za overovateľov zápisnice boli schválení:  Oľga Klabníková, Roman Vachalík, 

 

ROKOVANIE 
 

K bodu č. 2: 

 

 Starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesenia OZ číslo 6/2015.  

 

K bodu č. 3: 

 

1. Konzultácia a doplnenie PHSR Obce Papradno. 
 

2. Schválenie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu „Obnova 

verejného osvetlenia v Obci Papradno“. 
 

3. Rozpočtové opatrenia č. 13 – 18. 

 

4. Schválenie zastavovacieho plánu pre Patrika Hromadíka a Mariána Molnára. 

 

5. Odpustenie poplatkov za komunálny odpad. 
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6. Schválenie poplatku za poskytovanie podkladov stavebno – pozemkového oddelenia. 

 

7. Pridelenie limitu výdavkov pre ZŠ Papradno. 

 

8. Odpustenie poplatkov za komunálny odpad (v zmysle prílohy). 

 

9. Rozpočtové opatrenie OZ č. 19/2015 

 

K bodu č. 4: 

 

 Starosta obce vyzval prítomných aby sa zapojili do diskusie. 

 

Starosta prítomných oboznámil: 
- Pripomienky k ÚP budeme zapracovávať do konca septembra. 

- Nenaplnili sme koeficient pripojiteľnosti na kanalizáciu, musia sa napojiť všetci občania do 

30.9.2015, prípadne požiadať o odklad. 

- 6.9.2015 sa uskutoční 1. ročník súťaže traktorov pod názvom Papradňanský Boľceň. 

- Rozbité okná na dolnej škôlke sa dali zaskliť. 

- Prestavba DD sa bude navyšovať. 

 

Mgr. Jana Nemčíková: 

- Kontrolovať zberný dvor, zabezpečiť aby sa tam udržiaval poriadok a dávať pozor aby sa tam 

nespaľovalo nič iné ako drevo. 

 

Roman Vachalík: 
- Opraviť lavičky pri amfiteátri, natrieť zástavky, zábradlie na mostoch. 

- Dolná škôlka by sa mala prerobiť na bytovku. 

 

Bc. Erika Piačková: 

- Z dôvodu bezpečnosti by sa mali orezať konáre orechov popri hlavnej ceste/rieke. 

 

K bodu č. 5: 

 

Starosta obce vyzval zapisovateľa, aby poslancom OZ predložil návrh na uznesenie z 

dnešného rokovania OZ. 

Hlasovali za: 7 

Hlasovali proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

K bodu č. 6: 
 

Po schválení uznesenia starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil. 

 

 

 

 

 

 

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

Samostatný odborný referent   Overovatelia zápisnice: Starosta obce Papradno: 

pre samosprávu obce Papradno:  Oľga Klabníková  Ing. Roman Španihel 

Bc. Peter Lališ    Roman Vachalík 
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva 

obce Papradno zo dňa 27.08.2015 

číslo 7/2015 

 

 

Obecné zastupiteľstvo: 
 

a) berie na vedomie 

 

1. Konzultácia a doplnenie PHSR Obce Papradno 

2. Rozpočtové opatrenie č. 13 – č. 18 

3. Správu o výchovno-vyučovacej činnosti ZŠ za školský rok 2014/2015 

 

b) konštatuje, že 

 

- na dnešnom zasadnutí OZ vystúpili 4 diskutujúci a spolu vzniesli 9 pripomienok, 

 

c) schvaľuje 

 

1. Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu  

  „Obnova verejného osvetlenia v Obci Papradno“, ktorý je realizovaný Obcou  

  Papradno: 

hlasovali za: 7 

hlasovali proti: 0 

zdržali sa hlasovania: 0 

 

2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci: 

hlasovali za: 7 

hlasovali proti: 0 

zdržali sa hlasovania: 0 

 

3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu  

    vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade  

    s podmienkami poskytnutia pomoci: 

hlasovali za: 7 

hlasovali proti: 0 

zdržali sa hlasovania: 0 

 

4. Zastavovací plán pre Patrika Hromadíka: 

hlasovali za: 7 

hlasovali proti: 0 

zdržali sa hlasovania: 0 

 

5. Zastavovací plán pre Mariána Molnára: 

hlasovali za: 7 

hlasovali proti: 0 

zdržali sa hlasovania: 0 

 

6. Odpustenie poplatkov za komunálny odpad (v zmysle prílohy): 

hlasovali za: 7 

hlasovali proti: 0 

zdržali sa hlasovania: 0 
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7. Poplatok za poskytovanie podkladov stavebno – pozemkového oddelenia (0,50 € / 1 A4): 

hlasovali za: 7 

hlasovali proti: 0 

zdržali sa hlasovania: 0 

 

8. Pridelenie limitu výdavkov pre ZŠ Papradno vo výške 18 039,08 €: 
hlasovali za: 7 

hlasovali proti: 0 

zdržali sa hlasovania: 0 

 

9. Rozpočtové opatrenie Obecným zastupiteľstvomč. 19/2015 v hodnote 8 000,00 € dokončenie 

WC na futbalovom ihrisku: 

hlasovali za: 6 

hlasovali proti: 0 

zdržali sa hlasovania: 1 

 

 

 

 

 

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

Samostatný odborný referent   Overovatelia zápisnice: Starosta Obce Papradno: 

pre samosprávu Obce Papradno:  Oľga Klabníková  Ing. Roman Španihel 

Bc. Peter Lališ    Roman Vachalík 


