
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Papradno, ktoré sa konalo  

dňa 16.06.2016 o 16.30 hod. v zasadačke Obecného úradu na I. poschodí. 

 

 

Prítomní poslanci:  Oľga Klabníková, Bc. Erika Piačková, Daniela Smädišová, Roman Váchalík, 

Mgr. Peter Žilinčík, Mgr. Milada Fortuníková, Anna Beníková  

Neprítomní poslanci: Ing. Viera Zboranová – ospravedlnená, Mgr. Jana Nemčíková - ospravedlnená 

Prítomná bola nadpolovičná väčšina poslancov obecného zastupiteľstva – zasadnutie bolo 

uznášaniaschopné. 

Prítomní občania: 0 

Návrh programu: 

 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení 3/2016  

3. Schválenie VZN 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi 

4. Schválenie projektu vybudovania rozhľadne na Holom vŕšku 

5. Návrh na schválenie počtu prijímaných žiakov a počtu tried v šk. roku 2016/2017 

6. Žiadosti od občanov a organizácií 

7. Schválenie požiadaviek na základe podkladov stavebnej komisie 

8. Diskusia a interpelácie poslancov 

9. Návrh na uznesenie 4/2016 

10. Záver 

 

K bodu č. 1: 

Zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Roman Španihel. V úvode privítal poslancov OZ i 

ostatných prítomných. Po určení overovateľov zápisnice a zložení návrhovej komisie upozornil, že 

k navrhovanému programu rokovania obecného zastupiteľstva pribudli 3 body. Bod 8: preplatenie 

nevyčerpanej dovolenky hlavnej kontrolórke obce, bod 9: prehlásenie o parcelách pod základnou 

školou a školským ihriskom a bod 10: schválenie príspevku na kroje pre detskú folklórnu skupinu 

Podžiaranček. Nakoľko k predloženému návrhu programu neboli zo strany poslancov vznesené 

žiadne iné návrhy ani pripomienky, dal o programe rokovania hlasovať.  

 

Nový návrh programu: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení 3/2016  

3. Schválenie VZN 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

4. Schválenie projektu vybudovania rozhľadne na Holom vŕšku 



5. Návrh na schválenie počtu prijímaných žiakov a počtu tried v šk. roku 2016/2017 

6. Žiadosti od občanov a organizácií  

7. Schválenie požiadaviek na základe podkladov stavebnej komisie 

8. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky HKO 

9. Prehlásenie o parcelách pod školou a školským ihriskom 

10. Schválenie príspevku pre dFSk Podžiaranček na kroje 

11. Diskusia a interpelácie poslancov 

12. Návrh na uznesenie 4/2016 

13. Záver 

 

Hlasovali za: 7 (Oľga Klabníková, Bc. Erika Piačková, Daniela Smädišová, Roman Váchalík, Mgr. 

Peter Žilinčík, Mgr. Milada Fortuníková, Anna Beníková) 

Hlasovali proti: 0  

Zdržali sa hlasovania: 0  

Nehlasovali: 0 

Počet všetkých poslancov: 9 

Program rokovania OZ bol schválený. 

 

Do návrhovej komisie boli zvolení: Daniela Smädišová, Roman Váchalík, Oľga Klabníková 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Bc. Erika Piačková, Mgr. Peter Žilinčík 

 

ROKOVANIE 

 

K bodu č. 2:  Kontrola plnenia uznesení 3/2016  

Uznesením č. 3/2016 uložilo zastupiteľstvo obce Papradno 2 úlohy. Starosta obce, Ing. Roman 

Španihel, informoval poslancov, že obidve úlohy sa plnia. 

K bodu č. 3:  Schválenie VZN 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi 

Ďalším bodom rokovania bolo schválenie návrhu všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s KO 

a DSO. Podľa slov starostu, návrh VZN je zosúladený s platnou legislatívou a obec si tým splnila 

svoju povinnosť uloženú zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v z. n. p. Informoval poslancov, že na 

Zbernom dvore bude možné priniesť aj použité oleje a tuky. Zdôraznil, že od 1.7.2016 sa na zberný 

dvor nebudú môcť nosiť pneumatiky. Tie budú môcť občania odovzdať v pneuservisoch 

a distribútorom pneumatík.  

K bodu 4:  Schválenie projektu vybudovania rozhľadne na Holom vŕšku 

Starosta obce informoval, že aj keď sú zatiaľ aktivity MAS-iek dočasne pozastavené, v rámci 

cezhraničnej spolupráce sa bude podporovať budovanie rozhľadní. Dôležitou podmienkou na 

získanie dotácie, je mať pripravený projekt a územné rozhodnutie. Miesto na Holom vŕšku je na 

rozhľadňu ideálne. Poslanci sa s vybudovaním rozhľadne a s vypracovaním projektovej 

dokumentácie stotožnili, nakoľko tam býva aj tradičný turistický veľkonočný výstup.  



K bodu 5: Návrh na schválenie počtu prijímaných žiakov a počtu tried v šk. roku 2016/2017 

Ing. Roman Španihel predložil návrh na schválenie počtu detí prijatých do 1. ročníka. Informoval, že 

zapísaných žiakov na povinnú školskú dochádzku do Základnej školy, Papradno 312,  je 24. Počet 

prijatých detí je 16 a 8 majú odklad povinnej školskej dochádzky. V školskom roku 2016/2017 je 

návrh otvoriť 1 triedu prvého ročníka.  

K bodu 6: Žiadosti od občanov a organizácií  

Starosta obce informoval prítomných o žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na športové 

podujatie od futbalového mužstva starších pánov Papradno vo výške 300 EUR určených na športové 

podujatie pri príležitosti návštevy zástupcov z družobnej obce Jankovice z ČR. O žiadosti dal 

hlasovať. Poslanci sa zhodli na odsúhlasení príspevku aj pre TJ ŽIAR pri príležitosti 90. výročia jeho 

založenia. Ďalšou žiadosťou bola zmena účelového využitia finančných prostriedkov pre Materskú 

školu. Pôvodne boli finančné prostriedky určené na plavecký výcvik pre predškolákov, no z dôvodu 

choroby lektoriek sa plavecký výcvik neuskutoční. Financie tak budú použité na učebné pomôcky, 

k čomu je potrebné prijať uznesenie. 

K bodu 7: Schválenie požiadaviek na základe podkladov stavebnej komisie 

Ing. Anna Pozníková predložila poslancom na prerokovanie 2 žiadosti občanov: 

a) žiadosť na schválenie zastavovacieho plánu na umiestnenie rodinného domu na parcele KNC 

2750/2 v k. ú. Papradno. Žiadateľ: Patrik Kaprálik s manželkou Zuzanou, Jasenica 358, 018 

17 Jasenica, 

b) žiadosť na schválenie zriadenia vecného bremena na parcely KNE 6971, 19003, 5952/2 v k. 

ú. Papradno z dôvodu uloženia odpadového potrubia z ČOV pre rodinný dom s. č. 657 – 

dodatočné povolenie na ČOV. Žiadatelia: Mgr. Dagmar Hladká, Ján Hladký, Hany 

Meličkovej 8, 841 05 Bratislava. 

K bodu 8: Preplatenie nevyčerpanej dovolenky HKO 

Starosta obce predložil poslancom návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky (2 dní) hlavnej 

kontrolórke obce, ktorú si nemohla vyčerpať z dôvodu dlhodobej PN. 

K bodu 9: Prehlásenie o parcelách pod školou a školským ihriskom 

Starosta obce, Ing. Roman Španihel, informoval prítomných o krokoch, ktoré sú nevyhnutné, aby sa 

parcely pod školským ihriskom previedli zo Slovenského pozemkového fondu na obec. Nakoľko 

v delimitačnom protokole sa údaj o parcelách nenachádza, je potrebné uznesenie OZ. Po potvrdení 

čísel parciel tieto pozemky Slovenský pozemkový fond prevedie alebo predá. 

K bodu 10: Schválenie príspevku pre dFSk Podžiaranček na kroje 

Nakoľko obec získala dotáciu z TSK na výrobu krojov vo výške 1000 EUR, a celkový rozpočet 

projektu je 3000 EUR, poslanci schválili dofinancovanie ich výroby z obecného rozpočtu vo výške 

2000 EUR. 

K bodu 11: Diskusia a interpelácie poslancov 

1. Starosta obce:  -   informoval prítomných o hasičskom vozidle – Trambuse. Šrotovná 

cena je 328 EUR. O vozidlo zatiaľ nikto neprejavil záujem a poistka a STK je drahá. Možno 

ho zoberú dobrovoľní hasiči. Do augusta sa otázka tohto auta musí vyriešiť; 



- rovnako informoval a zároveň pozval prítomných na rokový 

koncert kapely Lukáša Zdurienčíka, ktorý sa uskutoční 20.08.2016; 

- pozval aj na koncert Nedvědovcov a zároveň požiadal poslancov 

o pomoc pri organizovaní koncertu; 

- informoval o zakúpení nového 2-miestneho chladiaceho boxu do 

Domu smútku za cenu 4078 EUR; 

- prečítal list od pána Stanislava Lališa, v ktorom pozýva všetkých na 

oslavu 90. výročia TJ ŽIAR pri príležitosti 90. výročia založenia. 

Pripravené budú súťaže pre deti, atrakcie, ohňostroj a zábava. 

2. Bc. Erika Piačková:  -  požiadala o doloženie betónových žľaby do kanála na Dolnom konci 

obce a jeho spevnenie. 

3. Daniela Smädišová: -  rovnako treba doložiť žľaby na Košiaroch, pretože na tie sa zabudlo;

  

4. Mgr. Peter Žilinčík: -   upozornil, že pri vývoze smetí spoločnosťou z Považskej Bystrice 

chodí veľké auto a za ním hneď malé, aby si to dvakrát neúčtovali. 

K bodu 12: Návrh na uznesenie 4/2016 

Starosta vyzval predsedníčku návrhovej komisie, aby poslancom prečítala návrh na uznesenie 

a následne dal o ňom hlasovať. 

Za: 7 poslancov (Oľga Klabníková, Bc. Erika Piačková, Daniela Smädišová, Roman Váchalík, Mgr. 

Peter Žilinčík, Mgr. Milada Fortuníková, Anna Beníková) 

Proti:0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Počet všetkých poslancov: 9 

K bodu č. 13: Záver 

Po hlasovaní o uzneseniu 4/2016 starosta zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. Zastupiteľstvo 

sa skončilo o 18:00. 

Prijaté uznesenie tvorí prílohu zápisnice. 

 

Zápisnicu zapísala: Ing. Zuzana Burdejová 

 

  

 

 

 

 

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

Overovatelia zápisnice:  Overovatelia zápisnice:  Starosta obce Papradno: 

Mgr. Peter Žilinčík   Bc. Erika Piačková   Ing. Roman Španihel 


