
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Papradno, ktoré sa konalo  

dňa 14.12.2016 o 18.30 hod. v zasadačke Obecného úradu na prízemí. 

 

 

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

Mgr. Milada Fortuníková, Anna Beníková, Ing. Viera Zboranová  

Neprítomní poslanci: Mgr. Peter Žilinčík- ospravedlnený, Mgr. Jana Nemčíková   

Prítomná bola nadpolovičná väčšina poslancov obecného zastupiteľstva – zasadnutie bolo 

uznášaniaschopné. 

Prítomní občania:  0 

 

Návrh programu: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení 6/2016 

3. Plán kontrolnej činnosti HKO na I. polrok 2017 

4. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Papradno č. 5/2015 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 

5. Návrh D o d a t k u   č.  1 k   VZN  č. 2/2015  zo dňa 23.07.2015 „o úhradách za sociálne 

služby poskytované v Centre sociálnych služieb Obce Papradno“ 

6. Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Papradno,  ktorým sa vydáva 

prevádzkový poriadok verejného pohrebiska v obci Papradno 

7.  A) Návrh rozpočtu na rok 2017 

 B) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2017  
8. Návrh rozpočtu na roky 2017 - 2019 

9. Žiadosti od občanov a organizácii  

10. Návrh na zmenu uznesenia 6/2016 časti d) bod 6 a 7 

11. Schválenie požiadaviek na základe podkladov stavebnej komisie 

12. Diskusia a interpelácie poslancov 

13. Návrh na uznesenie 7/2016 

14. 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 4: zmena rozpočtu pre CSS Obce Papradno, bod. 5: dotácia pre CSS, bod 6: žiadosť 

o príspevok pre Podžiaranček, bod 7: úprava rozpočtu pre ZŠ, bod 8: žiadosť na odstránenie 

nevyhovujúceho/havarijného stavu v ZŠ a bod 14: informácia o RO 13/2016 – 15/2016. Mgr. Milada 

Fortuníková dala návrh na zaradenie bodu do programu – zvýšenie platu starostu. Nakoľko iné návrhy 

zo strany poslancov neboli vznesené, dal o programe rokovania hlasovať.  

 



Nový návrh programu: 

 
1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení 6/2016 

3. Plán kontrolnej činnosti HKO na I. polrok 2017 

4. Zmena rozpočtu CSS 

5. Dotácia pre CSS 

6. Žiadosť o príspevok Podžiaranček 

7. ZŠ úprava rozpočtu 

8. ZŠ na odstránenie havarijného stavu - WC 

9. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Papradno č. 5/2015 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 

10. Návrh D o d a t k u  č. 1 k VZN č. 2/2015 zo dňa 23.07.2015 „o úhradách za sociálne služby 

poskytované v Centre sociálnych služieb Obce Papradno“ 

11. Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Papradno,  ktorým sa vydáva 

prevádzkový poriadok verejného pohrebiska v obci Papradno 

12.  A) Návrh rozpočtu na rok 2017 

 B) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2017  
13. Návrh rozpočtu na roky 2017 – 2019 

14. Informácia o RO 13/2016 – 15/2016 

15. Žiadosti od občanov a organizácii 

16. Návrh na zmenu uznesenia 6/2016 časti d) bod 7 

17. Schválenie požiadaviek na základe podkladov stavebnej komisie 

18. Diskusia a interpelácie poslancov  

19. Návrh na uznesenie 7/2016 

20. Záver 

 

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

Milada Fortuníková, Ing. Viera Zboranová, Anna Beníková) 

Hlasovali proti: 0  

Zdržali sa hlasovania: 0  

Nehlasovali: 0 

Počet prítomných poslancov: 7 

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 6/2016  

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

6/2016 bola uložená povinnosť Ing. Zuzane Burdejovej a Mgr. Jane Nemčíkovej pripraviť stretnutie 

k vyhotoveniu nových nájomných zmlúv na hrobové miesta. Stretnutie sa uskutočnilo 23.11. Ďalším 



bodom z ukladacej časti uznesenia bolo posunutie podávanie večera v CSS – úloha bola splnená. 

K bodu 3: Plán kontrolnej činnosti HKO na I. polrok 2017 

Starosta obce predložil na rokovanie poslancom obecného zastupiteľstva Plán kontrolnej činnosti 

HKO na I. polrok 2017, ktorý je súčasťou zápisnice. 

K bodu 4: Zmena rozpočtu pre CSS Obce Papradno  

Ing. Věra Lališová, riaditeľka CSS Obce Papradno, požiadala obecné zastupiteľstvo o úpravu 

rozpočtu v kapitole bežné príjmy na položke príjem za stravu a príjem od prijímateľov soc. služby. 

K bodu 5:  Dotácia pre CSS Obce Papradno  

Ing. Věra Lališová, riaditeľka CSS Obce Papradno, požiadala obecné zastupiteľstvo o dotáciu na 

tovary a služby z dôvodu nenaplnenia očakávaných príjmov za rok 2016. 

K bodu 6:  Žiadosť o príspevok Podžiaranček 

Mgr. Helena Janasová, riaditeľka Základnej školy Papradno požiadala obecné zastupiteľstvo 

o zaradenie do rozpočtu sumu 5 000,00 EUR na opravu WC žiakov na druhom poschodí, ktoré sú 

v nevyhovujúcom stave. Obecné zastupiteľstvo žiadosť odložilo. 

K bodu 7:  Žiadosť o úpravu rozpočtu  

Z dôvodu ukončenia rozpočtového roka 2016 a vyčerpania rozpočtu v plnej výške požiadala 

riaditeľka ZŠ, Mgr. Helena Janasová, o zlúčenia položiek 610,620,630 do jednej položky 600 

a zároveň o rozpočtovanie vlastných príjmov na kóde zdroja 72 vo výške 10 108,31 €. 

 

K bodu 8: Žiadosť o príspevok na činnosť 

Starosta obce predložil poslaneckému zboru obce žiadosť o finančný príspevok na činnosť DFSk 

Podžiaranček, ktorú adresovala obci riaditeľka ZŠ. Rovnako ako žiadosť z predchádzajúceho bodu, 

bola odložená do ďalšieho zasadnutia OZ. 

K bodu 9: Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Papradno č. 5/2015 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 

Starosta obce Ing. Roman Španihel, predložil poslancom Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne 

záväznému nariadeniu obce Papradno č. 5/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Konštatoval, že k návrhu neboli podané žiadne 

pripomienky a dodatok bol vyvesený na úradnej tabuli 15 dní. Dodatok č. 1 obsahuje zmeny vo 

formuláciách, ktoré vyplynuli z nového zákona o odpadoch 79/2015 Z. z. Poplatok ani dane sa na rok 

2017 nemenili. 

K bodu 10: Návrh D o d a t k u  č. 1 k VZN č. 2/2015 zo dňa 23.07.2015 „o úhradách za sociálne 

služby poskytované v Centre sociálnych služieb Obce Papradno“ 

Na základe schváleného zvýšenia úhrad za poskytovanie soc. starostlivosti v CSS Obce Papradno na 

minulom zasadnutí OZ, dal starosta obce hlasovať o návrhu dodatku k VZN, ktoré by túto zmenu 

zahŕňalo. Návrh dodatku bol vyvesený 15 dní pred zasadnutím OZ a neboli k nemu predložené žiadne 

pripomienky. 

K bodu 11: Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Papradno, ktorým sa 

vydáva prevádzkový poriadok verejného pohrebiska v obci Papradno 

Starosta obce predložil poslancov návrh dodatku k prevádzkovému poriadku pohrebiska, ktorého 

predmetom bolo zaokrúhlenie poplatkov za nájom hrobových miest na pohrebisku. Za jedno hrobové 



miest bola navrhnutá suma 15,00 EUR a detský hrob/uloženie urny 7,00 EUR. K návrhu dodatku č. 

2 neboli vznesené pripomienky. 

K bodu 12: Návrh rozpočtu na rok 2017 a stanovisko HKO k nemu 

Rozpočet na rok 2017 je zostavený ako vyrovnaný. Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške 

1 566 006,00 EUR a výdavky vo výške 1 566 006,00 EUR. Hlavná kontrolórka obce vo svojom 

stanovisku odporúča rozpočet schváliť. 

K bodu 13: Návrh rozpočtu na roky 2017 - 2019 

Poslanci obecného zastupiteľstva po schválení rozpočtu na rok 2017, zobrali na vedomie návrh 

rozpočtu na roky 2018-2019. 

K bodu 14: Informácia o rozpočtových opatreniach 13/2016 – 15/2016 

Starosta obce informoval poslancov o vykonaných rozpočtových opatreniach 13/2016, 14/2016 

a 15/2016. 

K bodu 15: Žiadosti od občanov a organizácií 

Starosta obce informoval o žiadosti Františka Kozáčika MBA o kúpu dolnej škôlky s. č. 1341 

a pozemku k nehnuteľnosti. Obecné zastupiteľstvo žiadosť zamietlo. 

K bodu 16: zmena uznesenia 6/2016 časť d bod 7 

Starosta obce predložil návrh na zmenu uznesenia 6/2016 časti d bod 7, ktorý sa dopĺňa o účelové 

využitie finančnej výpomoci na potraviny, obuv a oblečenie. 

K bodu 17: Schválenie požiadaviek na základe podkladov stavebnej komisie 

Ing. Roman Španihel informoval poslancov o dvoch požiadavkách stavebnej komisie. 

1. Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce v zmysle § 9, odst.2, písm. c zákona 

138/91 Zb. o majetku obcí priamym predajom a to: odkúpenie časti pozemku KNE 17531/1 pri 

rodinnom dome 298 -  časť o výmere 25 m2 vo vlastníctve obce Papradno. Žiadateľ: Ivan Maliník, 

SNP 1447/47-5, Považská Bystrica; 

2. Schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na uloženie rozvodov vody 

v rámci stavby „Rozšírenie vodovodu a dotláčacia stanica“ v časti Podhúboč s vlastníkmi pozemkov: 

Pavol Lacko r. Lacko, 018 13 Papradno 824 – pozemok č. KNC 2803, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 386 m2, podiel 1/1, Jozef Jurčík, r. Jurčík, 018 13 Papradno 852 – pozemok č. KNC 3082, 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 239 m2, podiel 1/1, Marta Zboranová r. Turičíková, bytom 

018 13 Papradno 254 – pozemok č. KNE 7943 orná pôda o výmere 594 m2 v podiele 1/5, Ján Belušík 

r. Belušík, 018 13 Papjradno 791 – pozemok KNC 3152/3, trvalý trávny porast o výmere 234 m2, 

podiel 1/1, Alojz Španihel r. Španihel, 018 13 Papradno 912 – pozemok KNC 3149 – podiel ¾, 

Roman  Španihel r. Španihel, 018 13 Papradno 912 – pozemok KNC 3149 – podiel ¼, Slovenský 

pozemkový fond – správca pozemkov: pozemok KNE 7961 orná pôda o výmere 295 m2 – podiel 1/1; 

pozemok KNC 7943 orná pôda o výmere 594 m2 – podiel 4/5. 

 

K bodu 18: Diskusia a interpelácie poslancov 

1. Starosta obce: 

- Informoval poslancov o poruche kotla na Zdravotnom stredisku v časti lekárne, ktorý sa musí 

vymeniť. Nový kotol bude stáť 1 100,00 – 1 200,00 EUR; 

- Oboznámil prítomných o stave identifikácie a pohrebu p. Marty Bundzíkovej; 



- Predložil poslancom porovnanie vývozov odpadu za I. – XI. Mesiac roku 2015 a 2016. Obec 

za toto obdobie v roku 2015 vyviezla 228 veľkokapacitných kontajnerov a v roku 2016 iba 

67. Za celý rok 2016 sa z obce vyviezlo 422,79 ton odpadu, no v roku 2015 to bolo 955,25 

ton; 

- Informoval o zakúpení 6 kusov dopravných zrkadiel, ktoré sa umiestnia na tie najkritickejšie 

výjazdy z miestnych komunikácií; 

- Informoval o zámere zmeniť spôsob správy cintorína ako aj o potrebe rozšírenia cintorína.; 

2. Oľga Klabníková:  

- Požiadala o kúpu nového hydraulického vozíka na umývanie klientov do CSS; 

3. Ing. Viera Zboranová: 

- Informovala o možnostiach čerpania úveru zo ŠFRB na prestavbu materskej školy v Luhoch 

na bytovku. 

 

K bodu 19: Návrh na uznesenie 7/2016 

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

a následne dal o ňom hlasovať. 

Za: 7 poslancov (Anna Beníková, Mgr. Milada Fortuníková, Oľga Klabníková, Bc. Erika Piačková, 

Daniela Smädišová, Ing. Viera Zboranová, Roman Vachalík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Počet prítomných: 7 

Počet všetkých poslancov: 9 

 

K bodu č. 20:  Záver 

Po hlasovaní o uzneseniu 7/2016 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: 

Roman Vachalík   Bc. Erika Piačková   Ing. Roman Španihel 


