
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Papradno, ktoré sa konalo  

dňa 21.09.2016 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:  Lukáš Balážik, Zdena Balážiková, Mgr. Helena Janasová, Ing. Věra Lališová 

 

Návrh programu: 

 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení 4/2016 

3. Správa hlavného kontrolóra obce o ukončených kontrolách za I. polrok 2016 

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2016 

5. Návrh na schválenie odmeny pre HKO za I. polrok 2016 

6. Konsolidovaná výročná správa Obce Papradno za rok 2015 

7. Správa audítora o overení účtovnej závierky a hospodárenia za rok 2015 

8. Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu obce Papradno k 30.6.2016 

9. Správa o plnení PHSR 2006-2015 

10. Žiadosti od občanov a organizácii  

11. Schválenie požiadaviek na základe podkladov stavebnej komisie 

12. Diskusia a interpelácie poslancov 

13. Návrh na uznesenie 5/2016 

14. 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 ďalšie body. Bod 12: správa 

o rozpočtových opatreniach starostu obce 3/2016 – 11/2016, bod 13: návrh na schválenie 

rozpočtového opatrenia č.12/2016, bod 14: vzdanie sa členstva v kultúrnej komisii, bod 15: odpis 

pohľadávky zo zámennej zmluvy s Trenčianskym samosprávnym krajom, bod 16: VZN č. 4/2016, 

bod 17: delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Základnej škole, Papradno 312, 018 

13 a bod 18: správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ. Zároveň požiadal poslancov 

o zmenu poradia bodov a uprednostnenie bodov programu, kvôli ktorým prišli na zasadnutie občania.  

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 4/2016 

3. Správa hlavného kontrolóra obce o ukončených kontrolách za I. polrok 2016 

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2016 

5. Návrh na schválenie odmeny pre HKO za I. polrok 2016 

6. Konsolidovaná výročná správa Obce Papradno za rok 2015 

7. Správa audítora o overení účtovnej závierky a hospodárenia za rok 2015 

8. Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu obce Papradno k 30.6.2016 

9. Správa o plnení PHSR 2006-2015 

10. Žiadosti od občanov a organizácii  

11. Schválenie požiadaviek na základe podkladov stavebnej komisie 

12. Správa o RO č. 3/2016-11/2016 

13. Návrh na schválenie RO č. 12/2016 

14. Šamajová Emília – vzdanie sa členstva/odmeny v kultúrnej komisii 

15. Odpis pohľadávky zo zámennej zmluvy č. 2016/133 v sume 45 664,27 € 

16. Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vydáva Dodatok k VZN č. 3/2015, ktorým sa objasňujú 

niektoré pojmy záväznej časti „Územného plánu obce Papradno (ÚPN-O Papradno)“ 

17. Správa ZŠ o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti 

18. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy pri ZŠ 

19. Diskusia a interpelácie poslancov 

20. Návrh na uznesenie 5/2016 

21. Záver 

 

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

Viera Zboranová, 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 Vachalík, Oľga Klabníková 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Bc. Erika Piačková, Ing. Viera Zboranová 

 

ROKOVANIE 

 

K bodu 2:  Kontrola plnenia uznesení 4/2016  

Uznesením č. 4/2016 nebola uložená žiadna úloha. 

K bodu 18: Správa ZŠ o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti 

Starosta obce požiadal riaditeľku Základnej školy, Papradno 312 Mgr. Helenu Janasovú, aby 

predniesla poslancom správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 



školský rok 2015/2016. Po predložení správy, riaditeľka poďakovala učiteľom za ich prácu 

a vyzdvihla aj úspechy žiakov, ktoré dosiahli v školskom roku 2015/2016. Rovnako informovala 

o personálnych zmenách na škole. 

K bodu 17: Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy pri ZŠ 

V zmysle § 25 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dal starosta obce návrh na delegovanie 

3 členov rady školy pri Základnej škole, Papradno 312 za zriaďovateľa.  

K bodu 11:  Schválenie požiadaviek na základe podkladov stavebnej komisie 

Ing. Anna Pozníková predložila poslancom na prerokovanie 10 žiadostí občanov: 

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 časť pozemku KNE  20047/2  o výmere 36 m2 

- žiadateľ: Pavol Majšík, 018 13 Papradno 1153; 

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

138/91 Zb. o majetku obcí priamym predajom a to parcela KNE 843 o výmere 141 m2, parcela KNE 

842 o výmere 57 m2 a parcela KNE 844 o výmere 14 m2  - žiadateľ:  Helena Hahnová, Komenského 

1310/28, 024 01 Kysucké Nové Mesto; 

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

138/91 Zb. o majetku obcí priamym predajom a to časť pozemku KNE 7609 o výmere cca 400 m2 

pod rodinným domom s. č. 888 - žiadateľ: Zdena Balážiková, Papradno 888; 

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

138/91 Zb. o majetku obcí priamym predajom a to parcela KNC 3215/38 o výmere 86 m2, druh trvalé 

trávne porasty - žiadateľ: Ing. Jozef Hajčík a Anna Hajčíková, Brvnište 81; 

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

138/91 Zb. o majetku obcí priamym predajom a to pozemok KNC 121 – časť parcely KNE 17567 

o výmere 56 m2, ostatná plocha - žiadatelia: Peter Balušík a Eva Balušíková, Brvnište 185; 

6. Žiadosť Kamily Páleníkovej, Papradno 1246 o výmenu odvodňovacích žľabov a vymurovanie 

oporného múrika pri rodinnom dome č. 1246; 

7. Žiadosť Agnesy a Jozefa Balušíkovcov, s.č. 1187 o reguláciu kanála pri RD 1187; 

8. Schválenie uzatvorenia zmluvy o vecnom bremene na uloženie rozvodov vody v časti „Pod 

Kremnicou“. 

- Daniel Palko a manželka na parcele KNC 3272/9 

- Karol Priesečan, Emília Hrebičíková, Albína Bulíková, Milan Priesečan, Ladislav Priesečan na 

parcele KNC 2571 

9.Predaj pozemku parc. č. KNE 20060  v k. ú. Papradno Pavlovi Majšíkovi (žiadosť č. 775/2016) 

alebo Marekovi Levčíkovi (žiadosť 836/2016)  

10. Juraj Majšík – odpredaj časti pozemku KNE 3176  

K bodu 3: Správa hlavného kontrolóra obce o ukončených kontrolách za I. polrok 2016 

Hlavná kontrolórka obce informovala prítomných, že správa HKO bola predložená poslancom 

obecného zastupiteľstva v písomnej podobe ako aj zverejnená na stránke obce.  



K bodu 4:  Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2016 

Poslancom bol predložený návrh kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2016. 

Z ich strany neboli k predloženému materiálu vznesené pripomienky ani pozmeňujúce návrhy. 

K bodu 5: Návrh na schválenie odmeny pre HKO za I. polrok 2016 

Starosta obce informoval, že na základe zákona o obecnom zriadení je možné vyplatiť kontrolórke 

obce odmenu vo výške 0 – 30 %. Obecní poslanci schválili návrh na odmenu vo výške 20%.  

K bodu 6 a 7: Konsolidovaná výročná správa Obce Papradno za rok 2015 a Správa audítora 

o overení účtovnej závierky a hospodárenia za rok 2015 

Starosta predložil poslancom konsolidovanú výročnú správu a informoval ich o správe audítora 

o overení účtovnej závierky a hospodárenia za rok 2015 

K bodu 8: Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu obce Papradno k 30.6.2016 

Starosta obce – Ing. Roman Španihel, informoval prítomných o plnení programového rozpočtu obce 

za I. polrok 2016. 

K bodu 9: Správa o plnení PHSR 2006-2015 

Rovnako bola poslancom prednesená správa o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

za obdobie 2006 – 2015. 

K bodu 10: Žiadosti od občanov a organizácii  

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

Základnú školu za II. a III. štvrťrok, odvedených z účtu školy na účet obce v sume 7 611,28 €.  

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 500,00 EUR. V poradí treťou žiadosťou bola žiadosť CSS Obce 

Papradno o povolenie úpravy rozpočtu na položkách tovary a služby a mzdy vo výške 7 000,00 €. 

Poslednou bola príloha k žiadosti nájomníkov bytovky 1526 pre schválenie vybudovania náhradných 

parkovacích miest. Parkovacie miesta by mali byť vybudované len svojpomocne a na náklady 

záujemcov, pričom by obci platili ročný nájom vo výške 20 eur. Hlavná kontrolórka obce upozornila 

na nájomcov parkovacích miest pri Kultúrnom dome, ktorí nie všetci platia dohodnuté nájomné. 

Poslanci sa zhodli na tom, že ak by sa spevnené plochy vybudovali, je nutné uzatvoriť s nimi zmluvu 

a miesta na vybudovanie takýchto plôch určí stavebná komisia.  

K bodu 12: Správa o RO č. 3/2016-11/2016 

Rozpočtové opatrenia č. 3 – 11/2016 boli predmetom bodu číslo 12, o ktorom informoval 

zastupiteľský zbor obce Ing. Roman Španihel. Starosta oboznámil poslancov s účelom a výškou ním 

schválených rozpočtových opatrení. 

K bodu 13: Návrh na schválenie RO č. 12/2016 

Starosta obce dal obecnému zastupiteľstvu návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č. 12/2016 

a zároveň im priblížil jeho obsah. Prvým bodom je navýšenie financií na položku oprava miestnych 

komunikácií. Je potreba opraviť vybrané časti miestnych komunikácii počas jesenných mesiacov, aby 

boli zaasfaltované ďalšie úseky ciest v obci, ktoré majú iba posypom a drťou spevnený povrch. 

Zároveň priblížil jednotlivé plánované úseky. Celkovo sa schválením RO opravia cesty v sume 

takmer 51 000 eur. 



Druhým bodom bolo navýšenie financií k dotácii z ministerstva financií ( 7.000,-€ ) na výmenu okien 

a zateplenie fasády na budove TJ. Celková suma bude 18.800,-€ 

 

 

K bodu 14: Šamajová Emília – vzdanie sa členstva/odmeny v kultúrnej komisii 

14. bodom programu bola žiadosť pani Emílie Šamajovej na vzdanie sa členstva v kultúrnej komisii 

z dôvodu požiadania o predčasný starobný dôchodok. 

K bodu 15: Odpis pohľadávky zo zámennej zmluvy č. 2016/133 v sume 45 664,27 € 

Ďalším bodom, ktorý predložil starosta obce obecnému zastupiteľstvu, bol odpis pohľadávky zo 

Zámennej zmluvy č. 2016/133, predmetom ktorej bol prevod obecných pozemkov (v hodnote 

131 000 €) za majetok Trenčianskeho samosprávneho kraja (v hodnote 85 335,73 €). Vzniknutý 

rozdiel v sume 45 664,27 € bude zaúčtovaný do nákladov obce v zmysle platných zákonov. Odpisom 

pohľadávky sa zámena s TSK účtovne dorieši. 

K bodu 16: Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vydáva Dodatok k VZN č. 3/2015, ktorým 

sa objasňujú niektoré pojmy záväznej časti „Územného plánu obce Papradno (ÚPN-O Papradno)“ 

K bodu 19: Diskusia a interpelácie poslancov 

1. Starosta obce: 

- Poďakoval všetkým za aktívnu pomoc pri organizovaní Papradňanského boľceňa; 

- Informoval o priebehu rekonštrukcie elektrických rozvodov v budove Obecného úradu; 

- Pozval a zároveň požiadal o pomoc pri organizovaní Úcty k starším, ktorá sa bude konať 

16.10.; 

- Informoval o stave premiestnenie materskej školy do základnej školy. Čaká sa na výzvu. 

Základná škola a realizácia stavebných úprav pre materskú školu bude na budúci rok pre obec 

prioritou; 

- Informoval o vybudovaní nového katafalku v dome smútku a uprataní interiéru domu smútku 

brigádničkami. 

- Oboznámil poslancov s plánovanými prácami na tribúne TJ; 

- Informoval o refundácii finančných prostriedkov vynaložených na obnovu verejného 

osvetlenia z ministerstva a splatení úveru; 

2. Oľga Klabníková: 

- Požiadala o vyznačenie čiar na parkovisku pri Zdravotnom stredisku, pretože veľa šoférov 

parkuje pozdĺžne aj priečne a tým zaberajú veľkú časť parkovacích miest; 

- Informovala sa, či budú mať občania k dispozícií veľkokapacitné kontajnery na jesenné 

čistenie obce. Starosta informoval, že VRK budú vyložené; 

3. Daniela Smädišová: 

- Zaujímala sa, kto povolil vyvážanie orezaných konárov na plochu za p. Vladimírom Bašom 

v časti Košiare; 

- Mnoho žiadostí, ktoré v minulosti riešil pán Dzurjaník zostali nevybavené, je potrebné, aby 

ich dotiahol dokonca; 

4. Roman Vachalík: 



- Pripomenul opravu mosta pri p. Šepešovi; 

- Informoval sa, či sa budú čakárne opravovať. Starosta reagoval, že všetky čakárne by bolo 

dobré nanovo natrieť; 

- Navrhol, aby obec kúpila štiepkovač alebo mulčovač; 

5. Daniela Klabníková: 

- Pripomenula potrebu pripraviť zmluvu o prenájme TJ a hasičskej zbrojnice. 

K bodu 20: Návrh na uznesenie 5/2016 

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, Ing. 

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

Proti:0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Počet všetkých poslancov: 9 

K bodu č. 21: Záver 

Po hlasovaní o uzneseniu 5/2016 starosta zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. Zastupiteľstvo 

sa skončilo o 21:15. 

Prijaté uznesenie tvorí prílohu zápisnice. 

 

Zápisnicu zapísala: Ing. Zuzana Burdejová 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Overovatelia zápisnice:  Overovatelia zápisnice:  Starosta obce Papradno: 

Ing. Viera Zboranová   Bc. Erika Piačková   Ing. Roman Španihel 


