
 

 

Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Papradno, ktoré sa konalo  

dňa 18.05.2016 o 18.00 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, Ing. Viera Zboranová  

Neprítomní poslanci: Mgr. Jana Nemčíková – ospravedlnená, Anna Beníková - ospravedlnená 

Prítomná bola nadpolovičná väčšina poslancov obecného zastupiteľstva – zasadnutie bolo 

uznášaniaschopné. 

Prítomní občania: 0 

 

Návrh programu: 

 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení 2/2016  

3. Schválenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce 

4. Schválenie VZN 2/2016 o ochrane ovzdušia 

5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2015 

6. Záverečný účet obce za rok 2015 

7. Návrh na zápis do kroniky za rok 2015 

8. Schválenie požiadaviek na základe podkladov stavebnej komisie 

9. Schválenie projektu premiestnenia Materskej školy do Základnej školy z prostriedkov EÚ 

10. Zrušenie uznesenia č. 1/2016 časti d) číslo 5,6,7 

11. Informácia o prácach a nákladoch na opravu splaškovej a dažďovej kanalizácie pri Základnej 

škole 

12. Schválenie rozpočtového opatrenia  

13. Informácia o rozpočtových opatreniach 

14. Splatenie úveru na Verejné osvetlenie z FRR 

15. Schválenie vypracovania projektovej dokumentácie pre vybudovanie vodovodov v časti Pod 

Kremnicou, Košiary a Dolný koniec oproti Zdravotnému stredisku 

16. Schválenie čerpania účelovo viazaných finančných prostriedkov pre MŠ 

17. Diskusia a interpelácie poslancov 

18. Návrh na uznesenie 3/2016 

19. 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 17.: Schválenie 

počtu tried v Materskej škole na školský rok 2016/2017; bod 18: schválenie delimitačného protokolu 

a bod 19: žiadosť Ľuboša Balušíka. 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 2/2016  

3. Schválenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce 

4. Schválenie VZN 2/2016 o ochrane ovzdušia 

5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2015 

6. Záverečný účet obce za rok 2015 

7. Návrh na zápis do kroniky za rok 2015 

8. Schválenie požiadaviek na základe podkladov stavebnej komisie 

9. Schválenie projektu premiestnenia Materskej školy do Základnej školy z prostriedkov EÚ 

10. Zrušenie uznesenia č. 1/2016 časti d) číslo 5,6,7 

11. Informácia o prácach a nákladoch na opravu splaškovej a dažďovej kanalizácie pri Základnej 

škole 

12. Schválenie rozpočtového opatrenia  

13. Informácia o rozpočtových opatreniach 

14. Splatenie úveru na Verejné osvetlenie z FRR 

15. Schválenie vypracovania projektovej dokumentácie pre vybudovanie vodovodov v časti Pod 

Kremnicou, Košiary a Dolný koniec oproti Zdravotnému stredisku 

16. Schválenie čerpania účelovo viazaných finančných prostriedkov pre MŠ 

17. Schválenie počtu tried v Materskej škole na školský rok 2016/2017 

18. schválenie delimitačného protokolu 

19. žiadosť Ľuboša Balušíka  

20. Diskusia a interpelácie poslancov 

21. Návrh na uznesenie 3/2016 

22. Záver 

 

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

Peter Žilinčík, Mgr. Milada Fortuníková, Ing. Viera Zboranová) 

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, Mgr. Milada Fortuníková, Mgr. Peter 

Žilinčík 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Oľga Klabníková, Bc. Erika Piačková 

 

 

 

 

 



 

 

ROKOVANIE 

 

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

Po schválení programu zasadnutia vykonal starosta obce kontrolu plnenia uznesenia č. 2/2016. Z neho 

vyplynuli 2 úlohy: vykonať výmenu ventilov v Dome smútku a opraviť zábradlie pri potoku 

v Múdrom grunte. Starosta informoval, že ventily nebolo potrebné vymieňať, pretože boli funkčné 

a menili sa na jeseň. Zábradlie bude opravené, po dokončení oplotenia TJ Žiar. Uznesením 2/2016 

bolo tiež prijaté uzamykanie veľkej brány na cintorín a vyvesenie mapy hrobových miest, za ktoré 

nie je zaplatený nájom, s vyznačením tých, ktoré nespĺňajú parametre hrobového miesta a preto tam 

nebude možné v budúcnosti pochovávať. Informoval, že na veľkej bráne na cintorín zámok je, ale je 

stále otvorené a kľúče, aj napriek niekoľkým urgenciám, správca pohrebiska nedoručil na Obecný 

úrad, rovnako ako správu v písomnej podobe. Pokiaľ kľúč nebude v priebehu týždňa doručený na 

úrad, zakúpi zámok obec. 

 

K bodu č. 3:  Schválenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce 

Starosta obce, Ing. Roman Španihel, oboznámil poslancov s doplnením prílohy Zásad hospodárenia 

a nakladania s majetkom obce o cenu za palivové a úžitkové drevo. Po dohode s odborným lesným 

hospodárom došlo k úprave ceny pre občanov za drevo, ktoré nie je odpadové drevo a dá sa využiť. 

Podotkol, že veľkoodberatelia nebudú brať také malé množstvo dreva ( do 5 m3 ) a bola by škoda 

úžitkové drevo dávať za takú nízku cenu, keď trhová cena sa pohybuje na úrovni 62-64 €/ m3 . 

Občania by zaplatili 45 €/ m3 . Ďalej navrhol zmenu cien pri rozkopávkach obecných pozemkov, ktorá 

bude závislá aj od dĺžky rozkopaného úseku.   

 

K bodu č. 4: Schválenie VZN 2/2016 o ochrane ovzdušia 

Starosta obce informoval o novom VZN o ochrane ovzdušia, ktoré bolo pripravené po upozornení 

prokurátora tak, aby spĺňalo a upravovalo zákonnom stanovené podmienky.  

 

K bodu č. 5: Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2015 

Poslanci boli zoznámený so stanoviskom HKO, ktorý odporúča schváliť záverečný účet obce za rok 

2015 bez výhrad s povinnosťou dať ho do konca roka overiť audítorom. Účtovníčka obce informovala, 

že audítorka má zákonnú povinnosť overiť záverečný účet a konsolidovanú účtovnú závierku do 

konca roka, no už sa s ňou dohodla, že v priebehu mesiaca máj – jún, ju overí. 

 

K bodu č. 6: Záverečný účet obce za rok 2015 

Ing. Roman Španihel, starosta obce, a Anna Hromadíková, účtovníčka obce, oboznámili poslancov 

so záverečným účtom obce za rok 2015, s tým, že 127 909,81 EUR pôjde do rezervného fondu obce. 

Poslanci schválili záverečný účet bez výhrad.   

 

K bodu č. 7 Návrh na zápis do kroniky za rok 2015 

Kronikárka obec, Ing. Anna Pozníková, informovala prítomných, že v roku 2015 zaznamenala obec 

úbytok (-19) obyvateľov. Poslankyňa Daniela Smädišová pripomenula, že na Ondrejovských hodoch 



 

 

boli ocenení aj manželia Hrnčíkovci. Bolo by dobré doplniť do kroniky aj vysvätenie amfiteátra. 

Poslankyňa Bc. Erika Piačková navrhla doplniť v kronike, že podlahu v telocvični Základnej škole 

rekonštruovali športovci – hokejbalisti z obce, rovnako ako informáciu, že obec prispela sumou 

115,00 EUR na knihy pre predškolákov. Minulý rok vydala škola kalendár o živote našich predkov. 

Zdôraznila, že v roku 2015 získal ocenenie Talent Trenčianskeho kraja Martin Burdej, čo je veľký 

úspech a nemalo by sa naň zabudnúť. Rovnako dotáciu vo výške 10.000,0 EUR získala škola 

z ministerstva financií a nie z obce. Všetky pripomienky poslancov budú zapracované do zápisu do 

kroniky na rok 2015.  

K bodu č. 8: Schválenie požiadaviek na základe podkladov stavebnej komisie 

I. Žiadosť o schválenie zastavovacieho plánu na umiestnenie rekreačnej chaty na parcele č. 4103/3 

v k. ú. Papradno pre Dušana Moravíka, Štúrova 34/6-15, 017 01 Považská Bystrica. Žiadateľ: 

Dušan Moravík, Štúrova 34/6-15, 017 01 Považská Bystrica 

II. Žiadosť o predbežný súhlas na schválenie zastavovacej štúdie na parcelách KNC 1093/7, 

1084 a 4718/11. Žiadatelia:  MUDr. Alena Markovičová, Hviezdoslavova 4240/44, 018 41 

Dubnica nad Váhom – vlastníčka parcely KNC 1093/7 a Tomáš Čupka a Veronika Čupková, 

Hliny 1421/21-5, 017 01 Považská Bystrica – vlastníci parciel KNC 1084 a 4718/11 

III. 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 a pozemok KNE 20060 – výmera 17 m2. Žiadateľ: Pavol Majšík, 018 13 

Papradno 1153. 

Obecné zastupiteľstvo sa zhodlo na tom, aby sa zvolali účastníci, preveril sa prístup k pozemku 

a stavebná komisia pripravila potrebné podklady. 

 

IV. Rozkopávka Alžbety Brezničanovej – rozkopanie obecného pozemku bez povolenia. 

Starosta obce informoval o postupe rozkopávky obecného pozemku pre vodovodnú prípojku pani 

Brezničanovej. Rozkopávkové práce boli začaté bez povolenia a realizované sú v obecnom pozemku 

mimo trasy dohodnutej s Trenčianskym samosprávnym krajom. Starosta obce informoval, že cesta 

a ochranné pásmo cesty, už patrí vyššiemu územnému celku. V miestach mimo ochranného pásma 

plánuje obec vybudovať cyklotrasu, prípadne chodník, no po uložení súkromného vodovodu, by to 

mohol byť v budúcnosti problém. Na návrh stavebnej komisie, odporučia stavebníčke posunutie, tak, 

aby bolo zachované ochranné pásmo od cesty aj plynu a zároveň sa minimalizoval zásah do obecného 

pozemku. 

  

V. 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 parcely KNC 3910 o výmere 4m2 pri 

rodinnom dome s. č. 2401. Žiadateľ: Jozef Jánošík, 018 13 Papradno-Podjavorník 2401 

 

K bodu č. 9: Schválenie projektu premiestnenia Materskej školy do Základnej školy z prostriedkov 

EÚ 

Ing. Roman Španihel poslancov informoval prítomných poslancov o možnosti financovania presunu 

MŠ do ZŠ z výzvy IROP, v ktorej by obec mohla získať finančné prostriedky do výšky 300.000,00 

EUR. Projektant nacenil stavebné úpravy presunu MŠ do ZŠ na 120.000,00 EUR, čo je veľa peňazí. 

Upozornil poslancov, že podmienky sú nastavené veľmi prísne a navyše prihlásené projektové 

zámery musia prejsť dvojkolovou výzvou. 1. sa bude posudzovať v Trenčíne, kde majú obce 

usporiadané na základe štatistického vykazovania podľa potreby rozšírenia kapacít MŠ. Obec 

Papradno sa nachádza až pod čiarou, ktorá určuje finančný limit určený pre TSK. Ako informoval, je 

možnosť, že sa obci podarí dostať nad deliacu čiaru, nakoľko mnohé obce rozširovať kapacity MŠ 



 

 

neplánujú. V rámci projektu je možné vybudovať aj detské ihrisko a preto ho dá doprojektovať. 

Externý manažment je oprávnený výdavok.  

 

K bodu č. 10: Zrušenie uznesenia č. 1/2016 časti d) číslo 5,6,7 

Starosta obce predniesol návrh na zrušenie časti uznesenie 1/2016 týkajúce sa zrušenia MŠ, ZŠ 

a zriadenia ZŠ s MŠ. Dôvodom je schválenie realizácie projektu s využitím prostriedkov z EÚ. 

 

K bodu č. 11: Informácia o prácach a nákladoch na opravu splaškovej a dažďovej kanalizácie pri 

Základnej škole 

Ekonómka Základnej školy a zároveň poslankyňa OZ Bc. Erika Piačková informovala poslancov 

o nákladoch na opravu splaškovej kanalizácie, ktoré sú vo výške 2523,00 EUR a prácach na oprave 

dažďovej kanalizácie, ktorej finančné vyjadrenie zatiaľ nie je možné odhadnúť. Rovnako informovala, 

že opravu splaškovej kanalizácie hradila z vratky za elektrinu, no nájsť prostriedky na uhradenie 

ďalšej faktúry bude zložité, nakoľko škola nemá toľko voľných finančných prostriedkov. Starosta 

obce doplnil, že oprava bola nutná z dôvodu, že dažďová voda bola vyvedená do splaškovej 

kanalizácie a zahlcovala ju. Preto Považská vodárenská spoločnosť žiadala o odstránenie tohto stavu. 

Upozornil poslancov, že na opravu dažďovej kanalizáciu, možno bude musieť prispieť aj obec. 

 

K bodu č. 12: Schválenie rozpočtového opatrenia  

Z dôvodu, že premiestnenie zborovne, kancelárií v škole a dielní, nebude možné z financií z EÚ, dal 

starosta obce návrh na schválenie rozpočtového opatrenia presunu peňažných prostriedkov z položky 

určenej na vodovod pod Kremnicou na položku súvisiacu s presunom a prestavbou tried na 

kancelárske priestory v Základnej škole. Takýto presun finančných prostriedkov je možný, nakoľko 

na vodovod sme dostali dotáciu z Environmentálneho fondu. 

 

K bodu č. 13 Informácia o rozpočtových opatreniach 

Starosta informoval o 2 rozpočtových opatreniach, ktoré súviseli s presunom financií určených pre 

Základnú školu z rozpočtu ministerstva. 

 

K bodu č. 14: Splatenie úveru na Verejné osvetlenie z FRR 

Starosta oboznámil poslancov o výsledku kontroly z ministerstva hospodárstva SR zameranej na 

realizáciu obnovy verejného osvetlenia, ktorá prebehla dnes. Obec ňou úspešne prešla a peniaze, 

ktoré boli schválené z MH SR by mali prísť na účet obce do 8 týždňov. Vďaka tomu sa splatí 1 úver. 

Druhý úver by obec splatila presunom peňazí z FRR. Úver sa postupne spláca a v súčasnosti je výške 

istiny 90 878,64 EUR. Poslanci návrh na presun finančných prostriedkov (RO 4/2016) na splatenie 

tohto úveru odsúhlasili.   

 

K bodu č. 15: Schválenie vypracovania projektovej dokumentácie pre vybudovanie vodovodov 

v časti Pod Kremnicou, Košiare a Dolný koniec oproti Zdravotnému stredisku 

Poslanci boli starostom obce informovaní o stave projektov na verejné vodovody v obci a priebehu 

prác na vodovode Pod Kremnicou. Podotkol, že v projekte Pod Kremnicou sa nepočíta s vetvou 

k pani Oľge Klabníkovej, no v blízkej dobe plánuje doprojektovať aj túto časť. Spolu s návrhom na 

doplnenie PD vodovodu Pod Kremnicou navrhol aj doprojektovanie častí: Košiare a stavebné 



 

 

pozemky na dolnom konci pri zdravotnom stredisku. Budúci rok sa plánuje s realizáciou vodovodu 

na Holý vŕšok, ku ktorému je potrebné vybaviť stavebné povolenie a doplniť projektovú 

dokumentáciu. 

 

K bodu č. 16: Schválenie čerpania účelovo viazaných finančných prostriedkov pre MŠ 

Poslanci schválili žiadosť na čerpanie účelovo viazaných financií pre Materskú školu na exkurziu do 

mini ZOO Oškerda a betlehem v Rajeckej Lesnej v sume 240,00 EUR a učebné pomôcky a plavecký 

výcvik v sume spolu 960,00 EUR. 

 

K bodu č. 17: Schválenie počtu tried v Materskej škole na školský rok 2016/2017 

Poslancom bol predložený počet detí prihlásených na školský rok 2016/2017 do Materskej školy, 

v ktorom sa nachádzalo 71 detí. Poslanci schválili otvorenie 2,5 triedy. 

 

K bodu č. 18: schválenie delimitačného protokolu 

Starosta obce informoval o potrebe schválenie delimitačného protokolu, aby bol prevod správy z obce 

na školu administratívne dotiahnutý. Prevod správy majetku musí byť zaevidovaný na katastrálnom 

úrade, čo si vyžiadala kontrola z NKÚ.  

K bodu č. 19: žiadosť Ľuboša Balušíka  

Dňa 18.05.2015 bola na obecný úrad doučená žiadosť pána Ľuboša Balušíka, aby sa OZ zaoberalo 

dopravnou situáciou (nedodržiavaním maximálnej povolenej rýchlosti) na ceste od poslednej zákruty 

v Brvništi okolo Zdravotného strediska. Poslanci sa žiadosťou zaoberali. Návrh vybudovania 

chodníka podľa p. Balušíka je v najbližšej dobe z finančného hľadiska nerealizovateľný. Starosta 

informoval o nákladoch na statický radar, ako je v obci Jasenica, ako aj na rovnaký radar, ale so 

záznamovým zariadením, pri ktorom by mohli policajní príslušníci využiť objektívnu zodpovednosť. 

Náklady znáša obec, nie správca komunikácie. Nakoľko v tomto úseku vykonávajú policajné hliadky 

časté merania rýchlosti a maximálna povolená rýchlosť je 50km/hodinu, poslanci zobrali žiadosť na 

vedomie. 

K bodu č. 20: Diskusia a interpelácie poslancov  

1. Starosta obce: 

- Informoval o štatistike za vývoz smetí od januára do apríla 2016 a za porovnateľné 

obdobie v roku 2015. Skonštatoval, že napriek tomu, že sa cena za uloženie odpadu na 

skládku zvýšila takmer 2,5 násobne, obec zatiaľ ušetrila v roku 2016 v porovnaní s rokom 

2015 393,43 EUR, 

- 26. 6. 2016 bude v obci koncert Nedvědovcov. Rovnako pozval všetkých na uvedenie 

knihy Papradno 1525 – 2015, ktoré bude 27.5.2016 o 18.00 v KD a aj na otvorenia 

Bačovej cesty spojenej s oslavou Dňa detí 28.5.2016 na Kolibe, 

- Začali práce na pomníku pre dcéru pani Kozovej,  

- Hasiči získali dotáciu 3.000,-€, ktorú využijú na zakúpenie zásahových oblekov a hadíc, 

- Zábradlie na moste na Kŕžli je katastrofálne. Plánuje sa v najbližšej dobe s jeho opravou, 

- Ďalší týždeň bude zvolaná pracovná porada k možnosti výstavby novej nájomnej bytovky. 

2. Daniela Smädišová sa informovala o chýbajúcom rozhlas pri pani Palkovej. 

 

 



 

 

K bodu č. 21: Návrh na uznesenie č. 3/2016 

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

a následne dal o ňom hlasovať. 

Hlasovali za: 7(Mgr. Milada Fortuníková, Oľga Klabníková, Bc. Erika Piačková, Daniela Smädišová, 

Roman Váchalík, Mgr. Peter Žilinčík, Ing. Viera Zboranová) 

Hlasovali proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

Nehlasovali: 0 

Počet všetkých poslancov: 9 

 

K bodu č. 17: Záver 

Po hlasovaní o uzneseniu 3/2016 starosta zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. Zastupiteľstvo 

sa skončilo o 20.04. 

Prijaté uznesenie tvorí prílohu zápisnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Samostatný odborný referent   Overovatelia zápisnice: Starosta obce Papradno: 

pre samosprávu obce Papradno:  Bc. Erika Piačková  Ing. Roman Španihel 

Ing. Zuzana Burdejová   Oľga Klabníková 


