
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Papradno, ktoré sa konalo  

dňa 10.11.2016 o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu na prízemí. 

 

 

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

Mgr. Milada Fortuníková, Anna Beníková, Mgr. Jana Nemčíková, Mgr. Peter 

Žilinčík  

Neprítomní poslanci: Ing. Viera Zboranová - ospravedlnená  

Prítomná bola nadpolovičná väčšina poslancov obecného zastupiteľstva – zasadnutie bolo 

uznášaniaschopné. 

Prítomní občania:  Marek Jánošík 

 

Návrh programu: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení 5/2016 

3. Prerokovanie protestu prokurátora   
4. Žiadosti od občanov a organizácii  

5. Návrh na odpustenie poplatku za TKO  

6. Návrh na zmenu uznesenia 5/2016 

7. Schválenie požiadaviek na základe podkladov stavebnej komisie 

8. Diskusia a interpelácie poslancov 

9. Návrh na uznesenie 6/2016 

10. Záver 

 

K bodu č. 1: 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 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 ďalšie 

body. Bod 8: príprava nových nájomných zmlúv na hrobové miesta, bod. 9: rozpočtové opatrenie č. 

15/2016, bod 10: vysporiadanie účtu 042 a bod 11: návrh na zvýšenie úhrad za poskytovanie soc. 

starostlivosti v CSS Obce Papradno. 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 5/2016 

3. Prerokovanie protestu prokurátora  

4. Žiadosti od občanov a organizácii  

5. Návrh na odpustenie poplatku za TKO  

6. Návrh na zmenu uznesenia 5/2016 



7. Schválenie požiadaviek na základe podkladov stavebnej komisie 

8. Nájomné zmluvy na hrobové miesta 

9. Rozpočtové opatrenie 15/2016 

10. Vysporiadanie účtu 042 

11. Návrh na zvýšenie úhrady za poskytovanie soc. starostlivosti v CSS Obce Papradno  

12. Diskusia a interpelácie poslancov 

13. Návrh na uznesenie 6/2016 

14. Záver 

 

Hlasovali za: 8 (Oľga Klabníková, Bc. Erika Piačková, Daniela Smädišová, Roman Vachalík, Mgr. 

Milada Fortuníková, Mgr. Jana Nemčíková, Mgr. Peter Žilinčík, 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, Anna Beníková, Oľga Klabníková 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Bc. Erika Piačková, Roman Vachalík 

 

ROKOVANIE 

 

K bodu 2:  Kontrola plnenia uznesení 5/2016  

Po schválení programu zasadnutia vykonal starosta obce kontrolu plnenia uznesení. Uznesením 

5/2016 bol starosta požiadaný podľa § 27 ods. 4, písm. a) stavebného zákona zverejniť Dodatok 

k VZN 3/2015, ktorým sa objasňujú niektoré pojmy záväznej časti ÚPN-O Papradno Všeobecným 

záväzným nariadením obce Papradno vyvesením na úradnej tabuli na dobu najmenej 30 dní spôsobom 

v mieste obvyklým. Termín: do troch mesiacov – úloha bola splnená. Ďalej uznesenie 5/2016 uložilo 

Ing. Anne Pozníkovej, pracovníčke Obecného úradu, úlohu vyžiadať si stanovisko správcu toku 

k predaju pozemku parcelu KNE 843 o výmere 141 m2 a  parcelu KNE 842 o výmere 57 m2 pre 

žiadateľa Helenu Hahnovú,. Ing. Anna Pozníková informovala, že správca toku súhlasí s predajom. 

 

K bodu 3: Prerokovanie protestu prokurátora 

Starosta obce, Ing. Roman Španihel informoval poslancov o výsledku previerky Okresnej 

prokuratúry Považská Bystrica, ktorú vykonala JUDr. Gabriela Zlochová týkajúca sa VZN 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. VZN všetkých kontrolovaných obci boli zrušené, pretože nad 

rámec zákona upravovali poskytovanie dotácii vo všeobecne záväzných právnych predpisoch obcí. 

Rovnako informoval o skutočnosti, že doteraz dotáciu, podľa tohto VZN, obec Papradno neposkytla. 

Dotácie z rozpočtu obce sú upravené v §7 zákona 583/2004 Z. z.  – na presne stanovený – 

verejnoprospešný účel, verejnoprospešné služby, podporu podnikania a zamestnanosti. Poslanci sa 

rozhodli protestu prokurátora vyhovieť a predmetné VZN zrušiť. 

 



K bodu 4: Žiadosti od občanov a organizácii  

Starosta obce predložil na schválenie žiadosť základnej školy o pridelenie limitu výdavkov pre 

základnú školu, odvedených z účtu školy na účet obce v sume 1 562,00 EUR.  Ďalšou požiadavkou 

bol návrh na schválenie čerpania účelovo určených finančných prostriedkov pre materskú školu na 

výchovu a vzdelávanie pre deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky vo 

výške 1 500,00 EUR. V poradí treťou žiadosťou bola žiadosť Evy Križalkovičovej o sociálnu 

výpomoc. Poslednou bola žiadosť Zdeny Lejčíkovej o jednorazový nenávratný finančný príspevok.  

 

K bodu 5:  Návrh na odpustenie poplatku za TKO  

Starosta obce predložil poslancom na schválenie zoznamu osôb, ktorým by mal byť odpustený 

poplatok za TKO, miestna daň alebo pokuta z dôvodu nevymožiteľnosti, ktorá je spôsobená 

ekonomickou situáciou dlžníka alebo nákladov, ktoré by niekoľkonásobne prekročili dlžnú sumu. 

 

K bodu 6 a 7:  Schválenie požiadaviek na základe podkladov stavebnej komisie a zmenu uznesenia 

5/2016 

Ing. Anna Pozníková predložila poslancom na prerokovanie 8 žiadostí občanov: 

1. Žiadosť Juraja Seiberta, Vlčovice 180, Kopřivnice o výmenu pozemkov - spoluvlastnícke podiely 

vo výmere 2,7475 ha v k. ú. Papradno za pozemok KNE 6591/1 v k. ú. Papradno o výmere 284 m2, 

na ktorom je drevený rodinný dom; 

 

2. Žiadosť Jakuba Galka, Papradno 879 a Lucie Diasníkovej, Papradno 636 - odkúpenie časti 

pozemku KNE 7878/3 o výmere cca 440 m2 ; 

 

3. Žiadosť Ivana Maliníka, SNP 1447/47-5, Považská Bystrica - výmena pozemkov pri rodinnom 

dome 298 časť pozemku KNE 17531/1 o výmere 25m2 vo vlastníctve obce Papradno za časť 

pozemku KNC 1765 v spolupodielnictve žiadateľa. Obecné zastupiteľstvo výmenu neschválilo, 

odporučilo predaj; 

 

4. Žiadosť Jána Machalíka a Emílie Machalíkovej, Papradno 627 - o odkúpenie časti pozemku KNE 

6088 a KNE 6081/1 v k. ú. Papradno pri rodinnom dome s. č. 627 – podľa vytyčovacieho plánu; 

 

5. Žiadosť o schválenie zriadenia vecného bremena na parcely KNE 6971 trvalý trávny porast 

o výmere 67 m2, KNE č.19003 ostatná plocha o výmere 363 m2, KNE č.  5952/2 ostatná plocha 

o výmere 8701 m2 zapísaných na LV 10038  v k. ú. Papradno z dôvodu uloženia odpadového 

potrubia z ČOV pre rodinný dom s. č. 657 – dodatočné povolenie na ČOV za podmienok: 

- presné zameranie odpadového potrubia geodetom; 

Žiadatelia: Mgr. Dagmar Hladká, Ján Hladký, Hany Meličkovej 8, 841 05 Bratislava; 

 

6. Schválenie predaja a určenie ceny za pozemok pre Petra Balušíka a Evu Balušíkovú, 018 12 

Brvnište 185. Odpredaj pozemku sa uskutočňuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a 

ods.8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, nakoľko sa jedná o odpredaj 

pozemku, ktorý je pod ostreším budovy s. č. 1078  na parcele  KNC 122, ktorého vlastníci sú Peter 

Balušíka a Eva Balušíková r. Smataníková, 018 12 Brvnište 185. Poslanci sa na návrhu 8 €/m2 

nezhodli a preto hlasovali o ďalšom návrhu ceny 10€/m2, za ktorý hlasovala nadpolovičná väčšina 

poslancov; 

 



7. Schválenie predaja a určenie ceny za pozemok pre Ing. Jozefa Hajčíka a manželku Annu, bytom 

Brvnište 81. Odpredaj pozemku sa uskutočňuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a 

ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, nakoľko sa jedná o odpredaj 

pozemku, ktorý priamo susedí s pozemkom kupujúcich  parcelné číslo 3215/27, 3215/39, 3215/40, 

čim sa zabezpečí prístup na ich parcelu. Poslanci odsúhlasili cenu 15€/m2; 

 

8. Žiadosť Michala Badača, 018 13 Papradno 729, o schválenie umiestnenia stavby – prístrešok pre 

motorové vozidlá o rozmeroch 10x20x5m na parcele KNC 2728.  

Ďalej starosta obce predložil návrh na zmenu uznesenia 5/2016, v ktorom sa bližšie špecifikujú 

pozemky, na ktoré bude zriadené vecné bremeno. 

Obecné zastupiteľstvo dopĺňa uznesenie obecného zastupiteľstva obce Papradno č. 5/2016 zo dňa 

21.9.2016 nasledovne: 

Schválenie  zmluvy o vecnom bremene spočívajúce v práve mať uložený rozvod vody na pozemku 

registra C KN parcelné číslo 3272/9, trvalé trávne porasty o výmere 55 m2, katastrálne územie 

Papradno, v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 085/16 , ktorý vyhotovila Viera Rišková, 

M. R. Štefánika 171/24, 017 01 Považská Bystrica z 11.júla 2016 v prospech Obec Papradno 

s povinnými  z vecného bremena: Daniel Palko, r. Palko, 018 13 Papradno 715 a Eva Palková r. 

Kolenová, 018 13 Papradno 715. 

 

Obecné zastupiteľstvo dopĺňa uznesenie obecného zastupiteľstva obce Papradno č. 5/2016 zo dňa 

21.9.2016 nasledovne  

Schválenie  zmluvy o vecnom bremene spočívajúce v práve mať uložený rozvod vody na pozemku 

registra C KN parcelné číslo 2571, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 112 m2, 

katastrálne územie Papradno, v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 085/16 , ktorý 

vyhotovila Viera Rišková, M. R. Štefánika 171/24, 017 01 Považská Bystrica z 11.júla 2016 

v prospech Obec Papradno s povinnými  z vecného bremena:  Karol Priesečan, r. Priesečan, 

Ludvikov 88, 793 26 Vrbno pod Pradědem, Emília Hrebičíková r. Priesečanová, 018 13 Papradno 

370, Albína Bulíková r. Priesečanová, 018 13 Papradno 953, Milan Priesečan r. Priesečan, 018 13 

Papradno 678,  Ladislav Priesečan r. Priesečan, 018 13 Brvnište 456 – každý v podiele 1/5. 

 

9. Schválenie dodatku č.1 k zmluve o vecnom bremene na parcelu KNC 3272/9, trvalé trávne porasty 

o výmere 55 m2 v k. ú. Papradno, v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 085/16 , ktorý 

vyhotovila Viera Rišková, M. R. Štefánika 171/24, 017 01 Považská Bystrica z 11.júla 2016 

v prospech Obec Papradno s povinnými  z vecného bremena: Daniel Palko, r. Palko, 018 13 

Papradno 715 a Eva Palková r. Kolenová, 018 13 Papradno 715; 

 

10. Schválenie dod.č.1 k zmluve o vecnom bremene na parcelu KNC 2571, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 112 m2, katastrálne územie Papradno, v rozsahu vymedzenom 

geometrickým plánom č. 085/16 , ktorý vyhotovila Viera Rišková, M. R. Štefánika 171/24, 017 01 

Považská Bystrica z 11. júla 2016 v prospech Obec Papradno s povinnými  z vecného bremena:  

Karol Priesečan, r. Priesečan, Ludvikov 88, 793 26 Vrbno pod Pradědem, Emília Hrebičíková 

r.Priesečanová, 018 13 Papradno 370, Albína Bulíková r.Priesečanová, 018 13 Papradno 953, Milan 

Priesečan r. Priesečan, 018 13 Papradno 678,  Ladislav Priesečan r. Priesečan, 018 13 Brvnište 456, 

každý v podiele 1/5; 

 

11. žiadosť Ing. Ladislava Gardoňa o zváženie predaja pozemku pre p. Balušíka. 

 

K bodu 8:  Nájomné zmluvy na hrobové miesta 

 

Starosta obce informoval o blížiacom sa termíne skončenia platnosti nájomných zmlúv, ktorú boli 

uzatvorené na hrobové miesta a potrebe niektoré náležitosti doplniť a zmeniť. Rovnako je nutné, aby 



sa nové hroby zaznačili aj v evidencii obce na www.pohrebiska.sk. Náležitosti nových zmlúv budú 

určené na pracovnom stretnutí, ktoré sa uskutoční na obecnom úrade a na najbližšom zastupiteľstve 

bude návrh novej zmluvy predložená poslancom. 

 

K bodu 9: Rozpočtové opatrenie 16/2016 

Starosta obce predložil poslaneckému zboru obce návrh na rozpočtové opatrenie č.16/2016, ktoré sa 

týka dotácie z Recyklačného fondu vo výške 28 651,00 EUR a úprave rozpočtu z dôvodu 

rekonštrukcie obecného úradu. 

K bodu 10: Vysporiadanie účtu 042 

 

Návrh na vysporiadanie účtu 042 účtovnej jednotky, na ktorom je obstaranie monitoringu 

kanalizačného potrubia Papradnianskej doliny v sume 6 468,43 EUR predložil starosta obce 

poslancom ako 10 bod v poradí. Vysvetlil, že táto služba nie je investícia a preto dal návrh na 

vysporiadanie účtu s účtom nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov v plnej výške 

100 %. 

 

K bodu 11: návrh na zvýšenie úhrad za poskytovanie sociálnej starostlivosti v CSS Obce Papradno 

Starosta predložil na rokovanie poslaneckému zboru 3 možnosti zvýšenia úhrad za poskytovanie soc. 

starostlivosti v CSS Obce Papradno. Všetky návrhy mali spoločné zvýšenie poplatku pri ubytovaní 

na jednoposteľovej izbe o 0,50 EUR/ deň. Druhé zvýšenie sa týkalo úhrady za poskytovanie sociálnej 

starostlivosti a bolo v rozmedzí od 10 -15-20 EUR mesačne. Poslanci odsúhlasili zvýšenie úhrady o 

15 EUR na 345,00 EUR/mesiac. 

 

K bodu 12: Diskusia a interpelácie poslancov 

1. Starosta obce: 

- Informoval o programe na Ondrejovských hodoch a pripravovanom podujatí Mikuláš 

a rozsvietenie vianočného stromčeka; 

- Oboznámil prítomných o predbežnej žiadosti na prenájom priestorov v kultúrnom dome na 

účely zriadenia kozmetiky; 

- Spýtal sa na majiteľa oplotenia pri kostole, ktoré je prehnité a po vyrezaní líp je aj veľmi 

viditeľné; 

- Informoval o zámere umiestnenia 1000 litrovej nádrže na vodu na cintoríne; 

2. Anna Beníková:  

- Pozvala všetkých 3.12.2016 na kolibu na oslavu Mikuláša; 

3. Daniela Smädišová: 

- Informovala, že pri dome smútku je vytrhnutý odtok z odvodňovacej rúry; 

- Cesta na cintorín je vo veľmi zlom stave; 

4. Daniela Klabníková: 

http://www.pohrebiska.sk/


- Informovala o vykonaní kontroly vyberania správnych poplatkov a kontroly v CSS Obce 

Papradno a požiadala o posunutie času podávania večere v domove; 

5. Marek Jánošík: 

- Pýtal sa, či obec bude niečo riešiť s prístupovou cestou k jeho pozemku. Starosta reagoval, že 

obec urobila všetky ústretové kroky a inicializovala niekoľko stretnutí. Konanie je zastavené 

kvôli námietkam susedov. 

 

K bodu 13: Návrh na uznesenie 6/2016 

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

a následne dal o ňom hlasovať. 

Za: 8 poslancov (Oľga Klabníková, Bc. Erika Piačková, Daniela Smädišová, Roman Váchalík, Mgr. 

Jana Nemčíková, Mgr. Milada Fortuníková, Anna Beníková, Mgr. Peter Žilinčík) 

Proti:0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Počet všetkých poslancov: 9 

 

K bodu č. 14: Záver 

Po hlasovaní o uzneseniu 6/2016 starosta zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. Zastupiteľstvo 

sa skončilo o 18:30. 

Prijaté uznesenie tvorí prílohu zápisnice. 

 

Zápisnicu zapísala: Ing. Zuzana Burdejová 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Overovatelia zápisnice:  Overovatelia zápisnice:  Starosta obce Papradno: 

Roman Vachalík   Bc. Erika Piačková   Ing. Roman Španihel 


