
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Papradno, ktoré sa konalo  

dňa 18.2.2016 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ na I. poschodí. 

 

 

Prítomní poslanci:  Anna Beníková, Oľga Klabníková, Mgr. Jana Nemčíková, Bc. Erika Piačková, 

Daniela Smädišová, Roman Váchalík, Ing. Viera Zboranová, Mgr. Peter 

Žilinčík  

Neprítomní poslanci: Ivan Macháč – vzdal sa mandátu 17.2.2016 

Prítomná bola nadpolovičná väčšina poslancov obecného zastupiteľstva – zasadnutie bolo 

uznášaniaschopné. 

Prítomní občania: 10 (Marek Jánošík, Marcel Pavúk, Helena Gardoňová, Mgr. Helena Janasová, 

Dominika Piačková, Milan Strašík, Štefan Kopúnik, Marta Švecová, Miroslav Zdurjenčík,, Jaroslav 

Jágrik)  

 

Návrh program:  

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení 10/2015 a 11/2015 

3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2016 

4. Správa o vykonaných kontrolách hlavného kontrolóra obce za rok 2015 

5. Návrh na vyplatenie odmeny pre hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2015 

6. Zvýšenie limitu na vykonávanie rozpočtových opatrení starostom obce 

7. Prevod majetku CSS z Trenčianskeho samosprávneho kraja na obec Papradno 

8. Vyradenie ZŠ Papradno 312 a jej súčastí zo siete škôl a školských zariadení 

9. Vyradenie MŠ Papradno 372 a jej súčastí zo siete škôl a školských zariadení 

10. Zaradenie ZŠ s MŠ a jej súčastí do siete škôl a školských zariadení 

11. Žiadosť o čerpanie účelových finančných prostriedkov na výchovu a vzdelávanie - MŠ 

12. Schválenie predaja obecných pozemkov na základe podkladov stavebnej komisie 

13. Návrh na uznesenie 1/2016 

14. Diskusia a interpelácie poslancov 

15. Záver 

 

 

K bodu č. 1: 

 

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

ako i ostatných prítomných. Následne upozornil, že k navrhovanému programu rokovania obecného 

zastupiteľstva pribudli 3 body. Bod 2, ktorý bude nasledovať po kontrole plnenia uznesení, bude 

vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva, za ním bude nasledovať bod 3-vymenovanie 

náhradníka za poslanca a zloženie sľubu nového poslanca. Posledným bodom, ktorý do programu 

pribudol, je bod 11 – prevod majetku vo vlastníctve obce Papradno do správy Rozpočtovej 

organizácie Centrum sociálnych služieb obce Papradno. Okrem nových bodov sa v pôvodnom návrhu 



zmenilo poradie bodov rokovania a to tak, že bod číslo 12, bol zaradený ako bod číslo 11.  

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 10/2015 a 11/2015 

3. Vzdanie sa mandátu poslanca OZ  

4. Vymenovanie náhradníka za poslanca a zloženie sľubu nového poslanca 

5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2016 

6. Správa o vykonaných kontrolách hlavného kontrolóra obce za rok 2015 

7. Návrh na vyplatenie odmeny pre hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2015 

8. Schválenie predaja obecných pozemkov na základe podkladov stavebnej komisie   

9. Zvýšenie limitu na vykonávanie rozpočtových opatrení starostom obce 

10. Prevod majetku CSS z Trenčianskeho samosprávneho kraja na obec Papradno 

11. Prevod majetku vo vlastníctve obce Papradno do správy RO CSS Obce Papradno 

12. Vyradenie ZŠ Papradno 312 a jej súčastí zo siete škôl a školských zariadení 

13. Vyradenie MŠ Papradno 372 a jej súčastí zo siete škôl a školských zariadení 

14. Zaradenie ZŠ s MŠ a jej súčastí do siete škôl a školských zariadení 

15. Žiadosť o čerpanie účelových finančných prostriedkov na výchovu a vzdelávanie - MŠ 

16. Návrh na uznesenie 1/2016 

17. Diskusia a interpelácie poslancov 

18. Záver 

 

Hlasovali za: 8 (Anna Beníková, Oľga Klabníková, Mgr. Jana Nemčíková, Bc. Erika Piačková, 

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

Hlasovali proti: 0  

Zdržali sa hlasovania: 0  

Program rokovania OZ bol schválený. 

 

Do návrhovej komisie boli zvolení: Daniela Smädišová, Bc. Erika Piačková, Ing. Viera Zboranová 

Za overovateľov zápisnice boli určení: Anna Beníková, Oľga Klabníková 

 

 

ROKOVANIE 

 

K bodu č. 2:  Kontrola plnenia uznesení 10/2015 a 11/2015 

Po schválení programu zasadnutia vykonal starosta obce kontrolu plnenia uznesení č. 10/2015 

a 11/2015. Ukladací charakter malo iba uznesenie 10/2015, v ktorom poslanci uložili povinnosť Ing. 

Zuzane Burdejovej vyčísliť: koľko finančných prostriedkov dopláca obec na Materskú školu, koľko 



sa do MŠ investovalo za posledné 4 roky, koľko ušetrí obec pri presune MŠ do ZŠ. Poslankyňa Jana 

Nemčíková sa ohradila, že chcela odpoveď na otázku, koľko vyjde obec presun MŠ do ZŠ a nie koľko 

obec ušetrí presunom. Zodpovedná zamestnankyňa Obecného úradu poslancom na tieto otázky 

odpovedala.  

K bodu č. 3:  Vzdanie sa mandátu poslanca OZ 

Starosta obce Ing. Roman Španihel informoval o prijatí listu od poslanca OZ Ivana Macháča dňa 

17.2.2016, v ktorom dáva na vedomie, že sa vzdáva mandátu poslanca obecného zastupiteľstva obce 

Papradno. 

K bodu č. 4: Vymenovanie náhradníka za poslanca a zloženie sľubu nového poslanca 

Po vzdaní sa poslaneckého mandátu Ivana Macháča, bol nevyhnutným krokom nástup náhradníka, 

ktorý bol vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2014 ďalší v poradí. Náhradníčkou bola 

Mgr. Milada Fortuníková, ktorá sa zložením zákonom predpísaného sľubu a podpísaním vyhlásenia 

o nezlučiteľnosti funkcií, stala novou poslankyňou obecného zastupiteľstva obce Papradno.  

K bodu č. 5: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2016 

Starosta obce, Ing. Roman Španihel, prečítal prítomným plán činnosti hlavného kontrolóra na I. 

polrok 2016. 

K bodu č. 6: Správa o vykonaných kontrolách hlavného kontrolóra obce za rok 2015 

Starosta obce poslancov a prítomných stručne oboznámil so správou o vykonaných kontrolách 

hlavného kontrolóra obce za rok 2015. 

K bodu č. 7: Návrh na vyplatenie odmeny pre hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2015 

Starosta obce predložil návrh na vyplatenie odmeny hlavnému kontrolórovi obce za vykonanú prácu 

v II. Polroku 2015, konkrétne za obdobie od 1.7.2015 – 17.9.2015, vo výške 15% jeho mesačného 

platu.  

K bodu č. 8: Schválenie predaja obecných pozemkov na základe podkladov stavebnej komisie   

1. Odpredaj obecného pozemku a kúpa pozemku pod miestnou komunikáciou. 

A/ Odpredaj obecného pozemku KNC 3215/37 trvalé trávne porasty o výmere 57m2,diel 2, ktorý 

vznikol z parcely KNE 2578 ostatné plochy o výmere 1030m2 v k.ú.Papradno  na základe 

geometrického plánu 10/2016 z 27.1.2016, ktorý vyhotovil Ing. Juraj Rosinčin, ktorého vlastníkom 

je Obec Papradno na základe LV 10038 za cenu 1 euro/m2 pre kupujúceho Ing.Jozefa Hajčíka, bytom 

018 13 Brvnište 81 

Odpredaj pozemku je podľa osobitného zreteľa §9a ods.8 písm.e/ zákona č. 138/1991 Zb.o 

majetku obcí, nakoľko sa jedná o odpredaj pozemku, ktorý priamo susedí s pozemkom 

kupujúceho parcelné číslo 3215/2 

B/ Kúpu pozemku parc.číslo KNC 3218/3 zastavané plochy o výmere 50m2, diel 2, ktorý vznikol 

odčlenením z pozemku KNE 2572 orná pôda o výmere 6940m2 zapísaného na LV 2637 na základe 

geometrického plánu č.63/2015 v k.ú.Papradno, ktorý vyhotovil Ing. Juraj Rosinčin od vlastníka Ing. 

Jozefa Hajčíka, Brvnište 81,  za cenu 1,14 eur/m2. 

Pozemok sa nachádza pod miestnou komunikáciou v správe obce Papradno. 

 

2.Schválenie spôsobu 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 2578 ostatné plochy vo vlastníctve obce Papradno do novovytvorenej parcely 

KNC 3215/38 o výmere 86 m2 

- pre žiadateľa Jozefa Hajčíka s manželkou Annou , Brvnište 81 



Parcela susedí s parcelami 3215/39 a 3215/40 vo vlastníctve žiadateľa. 

 

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

zákona 138/91 Zb.o majetku obcí priamym predajom –  

-parcelu KNC 2519 o výmere 541m2, ktorá je zameraná z parcely KNE 7062/3 o výmere 1072m2 vo 

vlastníctve obce. Na parcele KNC 2519 sa nachádza rodinný dom č.667, a túto 60 rokov užíval 

Jarolím Hariš.  

Žiadateľ:  Marta Harišová, Papradno 671  

4. Schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce v zmysle §9 odst.2, písm.č. 

zákona 138/91 Zb. o majetku obcí priamym predajom –a to: 

- parcelu č. KNE 8012 o výmere 118m2 zapísanú na LV 10038 na obec Papradno. 

Žiadatelia: Ing. Mária Bašová a Matilda Vanková 

K bodu č. 9: Zvýšenie limitu na vykonávanie rozpočtových opatrení starostom obce 

Starosta obce informoval poslancov o potrebe zvýšenia limitu na vykonávanie rozpočtových opatrení 

starostom obce, ktoré si vyžiadal presun Centra sociálnych služieb pod obec, nakoľko príjmy od 

klientov zariadenia sa pohybujú v rozmedzí do 10.000 eur a každomesačne by bolo nevyhnutné 

zvolávať zasadnutie OZ, aby mohli byť peniaze rozpočtovým opatrením OZ poslané na ich účet. 

Navrhnutý limit na rozpočtové opatrenia, ktoré bude môcť vykonávať starosta obce, bol 10.000 eur. 

K bodu č. 10: Prevod majetku CSS z Trenčianskeho samosprávneho kraja na obec Papradno 

Na základe podpísanej zmluvy o budúcej zámennej zmluve poslanci schválili zámenu majetku obce 

Papradno za majetok Trenčianskeho samosprávneho kraja. Majetok TSK v CSS, ako aj vybraný 

nehnuteľný majetok, tak prejde do majetku obce bez finančného vyrovnania.  

K bodu č. 11 : Prevod majetku vo vlastníctve obce Papradno do správy RO CSS Obce Papradno 

Predmetom prevodu bol majetok, ktorý obec mala vlastný – budova súpisné číslo 12, pozemok 

parcelné číslo KNC 1095/5 a aj majetok získaný Zmluvou o budúcej zámennej zmluve číslo 

2015/0523 zo dňa 17.12.2015. Účinnosť prevodu majetku do správy CSS obce Javorník je od 

1.1.2016. 

K bodu č. 12: Vyradenie ZŠ Papradno 312 a jej súčastí zo siete škôl a školských zariadení 

Poslanci schválili vyradenie Základnej školy, Papradno 312 so sídlom Papradno 312, 018 13 a jej 

súčastí Školskej jedálne pri Základnej škole, Papradno 312, 01813 Papradno a Školského klubu detí 

pri Základnej škole, Papradno 312, 01813 Papradno s účinnosťou k 31.8.2016 

K bodu č. 13: Vyradenie MŠ Papradno 372 a jej súčastí zo siete škôl a školských zariadení 

Starosta dal hlasovať o vyradení Materskej školy, Papradno 372 so sídlom Papradno 372, 018 13 a jej 

súčastí Školskej kuchyne a školskej jedálne pri Materskej škole, Papradno 372 so sídlom Papradno 

372, 018 13 Papradno s účinnosťou k 31.8.2016. 

K bodu č. 14: Zaradenie ZŠ s MŠ a jej súčastí do siete škôl a školských zariadení 

Starosta obce po odsúhlasení zrušenia ZŠ a jej súčastí, rovnako aj MŠ a jej súčastí, dal hlasovať 

o návrhu na zaradenie Základnej školy s materskou školou so sídlom Papradno 312, 018 13 Papradno 

a jej súčastí Školského klubu detí pri Základnej škole s materskou školou, Papradno 312, 018 13 

Papradno a Školskej jedálne pri Základnej škole s materskou školou so sídlom Papradno 312, 018 13 

Papradno do siete škôl a školských zariadení s účinnosťou k 1.9.2016. 

K bodu č. 15: Žiadosť o čerpanie účelových finančných prostriedkov na výchovu a vzdelávanie - MŠ 

Starosta dal hlasovať o schválení žiadosti na čerpanie účelových finančných prostriedkov na výchovu 

a vzdelávanie, ktorú predložila Materská škola Papradno 372, vo výške 500,00 eur. 



K bodu č. 16: Návrh na uznesenie č. 1/2016 

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

a následne dal o ňom hlasovať. 

Hlasovali za: 9 (Anna Beníková, Mgr. Milada Fortuníková, Oľga Klabníková, Mgr. Jana Nemčíková, 

Bc. Erika Piačková, Daniela Smädišová, Roman Váchalík, Ing. Viera Zboranová, Mgr. Peter Žilinčík) 

Hlasovali proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

K bodu č. 17: Diskusia a interpelácie poslancov 

V úvode tohto bodu programu starosta informoval prítomných o nasledujúcich otázkach: 

1. Občania začali prikladať k svojim popolniciam vrecia s odpadom. Firma, ktorá v obci vyváža 

komunálny odpad ich zbiera, no za každé vrece obci účtuje poplatok. Za január vyviezli 260 vriec. 

Vo februári (17.2.2016) sa dohodol s vedením spoločnosti, že tieto vrecia nebudú brať a ich zber 

zabezpečia pracovníci obce a následne ich uložia do veľkorozmerného kontajnera, vývoz ktorého je 

lacnejší v porovnaní s účtovaním každého vreca. Riešením by bolo, vyrobiť nálepky s erbom obce, 

za ktoré by si občania zaplatili poplatok 1 €, čo sú náklady na vývoz jedného vreca, a počet vriec 

s nálepkami by bol jednoduchšie evidovaný. Taktiež sa náklady prenesú priamo na občanov, ktorí 

nedokážu separovať odpad a preto im nestačí jedna popolnica. Informácia bude zverejnená aj 

v Polazníku. Rovnako upozornil poslancov a ostatných prítomných na fakt, že keď firma Megawaste 

nepozbierala vrecia pri popolniciach, zaplnili sa VRK v Brusnom a na Majeri. Ďalej informoval, že 

nádoby na separovaný zber (papier, plasty, sklo, kovové obaly a tetrapaky) plánuje obec riešiť cez 

Recyklačný fond. V prípade, že bude podaná žiadosť úspešná, bude mať obec nové nádoby na tieto 

odpady. Tiež informoval o tom, že v snahe riešenia situácie s odpadmi, najmä veľkého množstva 

TKO, ktoré ide na skládku namiesto separácie a recyklácie, bude nutné v budúcnosti zmeniť systém 

napr. prechodom na čiarové kódy, čo je však veľmi ekonomicky náročné. 

2. Priestory v Kultúrnom dome, kde sú staré premietačky, by mohli byť využívané, preto sa spýtal 

poslancov na ich názor ohľadom ich ďalšieho osudu – vyradenia z majetku. 

Ing. Viera Zboranová sa spýtala, či sú funkčné alebo nie. Možno by ich zobrali do múzea a tým by sa 

vytvoril priestor pre vznik reprezentačnej miestnosti v budove KD. 

Marcel Pavúk: dajte to na Bazoš a čakajte, čo sa stane. 

Na to starosta reagoval, že podá inzerát a rovnako ich ponúkne technickému múzeu.  

Ing. Viera Zboranová sa informovala aj ohľadom osvetľovacieho pultu, aby sa nepoškodil. 

3. Ďalšou vecou, o ktorej starosta informoval bol trambus, ktorý je pre obec už nevyužiteľný, pričom 

jeho poistka aj STK stojí obec nemalé finančné prostriedky. Bol ponúknutý na predaj prostredníctvom 

inzerátu, no nikto sa neozval. Trambus už nie je v pôvodnom stave, preto jeho historická hodnota nie 

je veľká, preto informoval poslancov, že ho vyradí z evidencie a zistí šrotovnú cenu. 

4. Starosta informoval prítomných aj o poverení Mgr. Heleny Janasovej riadením ZŠ Papradno 312, 

do času, kým sa vybaví presun MŠ do ZŠ. 

5. Peniaze z dotácií a výhier plánuje obec použiť na zateplenie fasády TJ Žiar. Maximálny možný 

príspevok je vo výške 13 500 eur pričom treba počítať aj so spoluúčasťou obce. V prípade TJ Žiar by 

išlo o sumu cca 15 000 eur. 



6. Poslanci boli informovaní aj o tom, že v obecných horách už budú používať vlastnú pečať na 

ciachovanie dreva. Obec dostala z Okresného úradu číslo aj ciachu. 

7. CSS zostal aj prívesný vozík. V súčasnosti je už prepísaný. 

8. Starosta informoval, že pracuje aj na projekte k technickému vybaveniu zberného dvora. 

Marcel Pavúk: -pri vývoze mu dali popolnicu tak, že nemohol prejsť s autom. Prečo ju nevrátili na 

miesto z ktorého ju vzali? 

-O koľko sa zvýšil poplatok za smeti? 

-Prečo nie sú zverejnené faktúry za rok 2016? 

-Prečo nie je nič zverejnené na stránke obce v časti zadané zákazky vo verejnom obstarávaní za rok 

2015? Za rok 2014 tam ich je 16. 

-Ďalej sa pýtal na satelity, prečo, keď sa dávali 4 openboxy sa dávali SD a nie HD? To bola zbytočná 

investícia. Tieto satelity dal (p. Turičík) drahšie. Za to by kúpil HD-čkový a nie SD. 

-NKÚ vytkol platobnú disciplínu na bytovkách? 

Starosta na to reagoval: Poplatok sa zvýšil na sumu 20 eur/osobu na rok. Čo sa týka verejného 

obstarávania, obec si svoju povinnosť plní cez Úrad pre verejné obstarávanie a keď je informácia 

zverejnená tam, nemusí ju už obec zverejňovať na svojej stránke. Faktúry budú zverejnené, to, že 

neboli zverejnené bolo spôsobené nutnosťou účtovne uzavrieť jeden rok a prejsť na druhý. Ohľadom 

dotazu na NKÚ a platobnej disciplíny na bytovkách starosta reagoval, že táto je v súčasnej dobe 

výborná a v protokole NKÚ sa takáto informácia nenachádzala. 

Daniela Smädišová tlmočila žiadosť pani Hikaníkovej o odstránenie starého rozhlasu na záhradách 

a riešenie zlého stavu miestnej komunikácie aspoň vysypaním cesty. Rovnako sa informovala, či 

v tých miestach bude umiestnená lampa verejného osvetlenia. 

Na to starosta reagoval, že lampa tam pôjde. 

Milan Strašík sa informoval, kedy sa bude svietiť celú noc. 

Starosta odpovedal, že sa čaká na svietidlá a svietiť budú celú noc s rovnakou intenzitou. Na záver 

starosta informoval o krokoch nevyhnutých pri presune MŠ do ZŠ.  

Po skončení diskusie starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva 

ukončil.  

 

 

 

 

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

Samostatný odborný referent   Overovatelia zápisnice: Starosta obce Papradno: 

pre samosprávu obce Papradno:  Oľga Klabníková  Ing. Roman Španihel 

Ing. Zuzana Burdejová   Anna Beníková   



Uznesenie Obecného zastupiteľstva 

obce Papradno zo dňa 18.2.2016 

číslo 1/2016 

 

 

Obecné zastupiteľstvo: 

 

a) konštatuje, že 

- na dnešnom zasadnutí OZ vystúpili 3 diskutujúci, 

b) berie na vedomie 

 

1. Správu o vykonaných kontrolách hlavného kontrolóra obce za rok 2015, 

2. Vzdanie sa poslaneckého mandátu poslanca OZ Ivana Macháča dňa 17.2.2016, 

3. Vymenovanie a zloženie sľubu nového poslanca OZ – Mgr. Milady Fortuníkovej, 

 

c) určuje 

 

1.  ako  prípad hodný osobitného  zreteľa  podľa  § 9a  ods. 8  písm. e) zákona  č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  

 

       p r e v o d 

 

     nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Papradno nachádzajúceho sa v obci Papradno,  

okres Považská Bystrica, katastrálne územie Papradno, zapísaný na LV č. 10038 v časti A:  

Majetková podstata -  Parcely registra „C“ ako: 

 pozemok  parc.  č.   2092/5  o výmere 345  m2,  druh  pozemku  zastavané   

plochy a nádvoria,  

 pozemok parc. č. 2092/6 o výmere 72 m2, druh pozemku zastavané plochy       

a nádvoria,  

 pozemok parc. č. 2645/2 o výmere 494 m2, druh pozemku zastavané plochy   

a nádvoria,  

 pozemok parc. č. 2645/3 o výmere 37 m2, druh pozemku zastavané plochy  

a nádvoria,  

 pozemok parc. č. 1124/2 o výmere 4257 m2, druh pozemku zastavané  plochy   

     a nádvoria,  

 pozemok parc. č. 1126/6  o výmere  2207  m2,  druh  pozemku  zastavané  

plochy a nádvoria,  

 pozemok  parc. č. 1126/7  o výmere  3575  m2,  druh  pozemku  zastavané  

plochy a nádvoria,  

 

z  á m e n o u    z a 

  

A.        nehnuteľný majetok vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja nachádzajúci    

sa v obci Papradno, okres Považská Bystrica, katastrálne územie Papradno, zapísaný LV č. 

11971 v časti A: Majetková podstata – Parcely registra „E“ ako: 



 pozemok parc. č.  6637/7   trvalé trávne porasty o výmere 2652 m2                                                                                                                           

 pozemok parc. č.  6637/8   trvalé trávne porasty o výmere 3718 m2 

 

B.       Dlhodobý hmotný majetok (hnuteľný) vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho  

           kraja – zostatková cena k 31.12.2015  spolu 9 269,95 Eur, z  toho: 

 inventárne číslo 4022 120 - Komunikačný systém sestra - pacient TREX – obstarávacia 

cena  2 156,94 Eur, zostatková cena k 31.12.2015 – 943,56 Eur  

 inventárne číslo 0225 117 – Zvislá plošina pre imobilných klientov –   

obstarávacia cena 11 455,22 Eur, zostatková cena k 31.12.2015 -  5 727,62 Eur 

 inventárne  číslo 4022 121 – Systém evidencie dochádzky – obstarávacia cena   

4 067,77 Eur, zostatková cena k 31.12.2015 - 2 598,77 Eur 

 

C.       Dlhodobý hmotný majetok (hnuteľný) vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho 

            kraja v obstarávacej cene 40 351,54 Eur,   v zostatkovej cene  0,00 Eur 

( špecifikácia v prílohe č. 1)    

 

D.       Krátkodobý hmotný majetok vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja   

           v operatívnej evidencii tvoriaci zariadenie CSS-JAVORNÍK  do 31.12.2015   

           v obstarávacej cene celkom 85 796,69 Eur,     v zostatkovej cene 0,00 Eur 

(špecifikácia v prílohe č. 2)   

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že zámenou sa zabezpečí kontinuálne 

poskytovanie sociálnych služieb klientom zariadenia sociálnych služieb CSS-JAVORNÍK aj 

po zrušení tohto zariadenia od 01.01.2016, ako aj v potrebe majetkového vysporiadania 

pozemkov pod cestou III/1978 vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja v obci 

Papradno.  

 

 

d) schvaľuje 

 

1. Plán činnosti hlavného kontrolóra obce Papradno na I. polrok 2016, 

/za: 9 (Anna Beníková, Mgr. Milada Fortuníková, Oľga Klabníková, Mgr. Jana Nemčíková, Bc. Erika 

Piačková, Daniela Smädišová, Roman Váchalík, Ing. Viera Zboranová, Mgr. Peter Žilinčík); proti: 0; 

zdržal sa:0/ 

2. Starostovi vykonávať úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením v hodnote do 10 000€, 

/za: 8 (Anna Beníková, Mgr. Milada Fortuníková, Oľga Klabníková, Bc. Erika Piačková, Daniela 

Smädišová, Roman Váchalík, Ing. Viera Zboranová, Mgr. Peter Žilinčík); proti: 0; zdržal sa:1 (Mgr. 

Jana Nemčíková)/ 

      3.  Prevod:  

 

       nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Papradno nachádzajúceho sa v obci Papradno, 

okres Považská Bystrica, katastrálne územie Papradno, zapísaný na LV č. 10038 v časti A:  

Majetková podstata -  Parcely registra „C“ ako: 

 pozemok  parc. č. 2092/5 o výmere 345 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,   

 pozemok parc. č. 2092/6 o výmere 72 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,     

 pozemok parc. č. 2645/2 o výmere 494 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,   

 pozemok parc. č. 2645/3 o výmere 37 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  

 pozemok parc. č. 1124/2 o výmere 4257 m2, druh pozemku zastavané  plochy a  

     nádvoria,  



 pozemok parc. č. 1126/6  o výmere  2207  m2,  druh  pozemku  zastavané  plochy a 

nádvoria,  

 pozemok  parc. č. 1126/7  o výmere  3575  m2,  druh  pozemku  zastavané  plochy 

a nádvoria,  

 

z  á m e n o u    z a 

  

A.   nehnuteľný majetok vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja nachádzajúci sa   

       v obci Papradno, okres Považská Bystrica, katastrálne územie Papradno, zapísaný na LV 

       č. 11971 v časti A: Majetková podstata – Parcely registra „E“ ako: 

 pozemok parc. č.  6637/7   trvalé trávne porasty o výmere 2652 m2                                                                                                                           

 pozemok parc. č.  6637/8   trvalé trávne porasty o výmere 3718 m2 

 

B.   Dlhodobý hmotný majetok (hnuteľný) vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja         

       – zostatková cena k 31.12.2015 spolu 9 269,95 Eur, z  toho: 

 inventárne číslo 4022 120 - Komunikačný systém sestra – pacient TREX – obstarávacia cena  

2 156,94 Eur, zostatková cena k 31.12.2015 – 943,56 Eur  

 inventárne číslo 0225 117 – Zvislá plošina pre imobilných klientov – obstarávacia cena 

11 455,22 Eur, zostatková cena k 31.12.2015 -  5 727,62 Eur 

 inventárne číslo 4022 121 – Systém evidencie dochádzky – obstarávacia cena 4 067,77 Eur, 

zostatková cena k 31.12.2015 - 2 598,77 Eur 

 

C.   Dlhodobý hmotný majetok (hnuteľný) vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja 

v obstarávacej cene 40 351,54 Eur, v zostatkovej cene 0,00 Eur (špecifikácia v prílohe č. 1)    

 

D.   Krátkodobý hmotný majetok vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja  

v operatívnej evidencii tvoriaci zariadenie CSS-JAVORNÍK  do 31.12.2015 v obstarávacej 

cene celkom 85 796,69 Eur,  v zostatkovej cene 0,00 Eur (špecifikácia v prílohe č. 2)   

 

ako  prípad hodný osobitného  zreteľa  podľa  § 9a  ods. 8  písm. e) zákona  č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že zámenou sa zabezpečí kontinuálne 

poskytovanie sociálnych služieb klientom zariadenia sociálnych služieb CSS-JAVORNÍK aj po 

zrušení tohto zariadenia od 01.01.2016, ako aj v potrebe majetkového vysporiadania pozemkov 

pod cestou III/1978 vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja v obci Papradno.  

 

Zámena sa schvaľuje bez finančného vyrovnania z dôvodu započítania pohľadávky Trenčianskeho 

samosprávneho kraja vzniknutej investíciou do budovy sč. 12 v obci Papradno vo vlastníctve obce 

Papradno v obstarávacej cene 112 344,18 Eur,  zostatková cena k 31.12. 2015  spolu 75 265,78 Eur, 

z toho: 

 inventárne číslo 2021 3 – Zhodnotenie budovy – plynofikácia – obstarávacia cena 31 698,43 Eur, 

zostatková cena  k 31.12.2015 – 19 963,16 Eur 

 inventárne číslo 2021 4 – Zastrešenie budovy – obstarávacia cena 80 493,06 Eur, zostatková cena 

k 31.12. 2015 - 55 203,13 Eur 

 inventárne číslo 2021 5 -  Zhodnotenie budovy – železo na prístrešok – obstarávacia cena  

152,69 Eur, zostatková cena k 31.12. 2015 – 99,49 Eur. 

 

 

Hlasovanie poslancov :  ZA:      9 (Anna Beníková, Mgr. Milada Fortuníková, Oľga 

Klabníková, Mgr. Jana Nemčíková, Bc. Erika Piačková, Daniela Smädišová, Roman Váchalík, Ing. 

Viera Zboranová, Mgr. Peter Žilinčík) 

     



    PROTI:   0       

                     ZDRŽAL SA:     0       

                     NEHLASOVAL:   0 

                     POČET POSLANCOV:   9     

 

4. Prevod majetku vo vlastníctve obce Papradno do správy rozpočtovej organizácie CSS obce 

Papradno, IČO 42 378 389. Predmetom prevodu je majetok, ktorý obec mala vlastný – budova 

súpisné číslo 12, pozemok parcelné číslo KNC 1095/5 a aj majetok získaný Zmluvou 

o budúcej zámennej zmluve číslo 2015/0523 zo dňa 17.12.2015. Účinnosť prevodu majetku 

do správy CSS obce Papradno je od 1.1.2016, 

/za: 9 (Anna Beníková, Mgr. Milada Fortuníková, Oľga Klabníková, Mgr. Jana Nemčíková, Bc. Erika 

Piačková, Daniela Smädišová, Roman Váchalík, Ing. Viera Zboranová, Mgr. Peter Žilinčík); proti: 0; 

zdržal sa:0/ 

5. Návrh na vyradenie Základnej školy, Papradno 312 so sídlom Papradno 312, 018 13 a jej 

súčastí Školskej jedálne pri Základnej škole, Papradno 312, 01813 Papradno 

a Školského klubu detí pri Základnej škole, Papradno 312, 01813 Papradno s účinnosťou k 

31.8.2016, 

/za: 8 (Anna Beníková, Mgr. Milada Fortuníková, Oľga Klabníková, Mgr. Jana Nemčíková, Bc. Erika 

Piačková, Daniela Smädišová, Roman Váchalík, Ing. Viera Zboranová, Mgr. Peter Žilinčík); proti: 1 

(Mgr. Jana Nemčíková); zdržal sa:0/ 

6. Návrh na vyradenie Materskej školy, Papradno 372 so sídlom Papradno 372, 018 13 a jej 

súčastí Školskej kuchyne a školskej jedálne pri Materskej škole, Papradno 372 so sídlom 

Papradno 372, 018 13 Papradno s účinnosťou k 31.8.2016, 

/za: 8 (Anna Beníková, Mgr. Milada Fortuníková, Oľga Klabníková, Mgr. Jana Nemčíková, Bc. Erika 

Piačková, Daniela Smädišová, Roman Váchalík, Ing. Viera Zboranová, Mgr. Peter Žilinčík); proti: 1 

(Mgr. Jana Nemčíková); zdržal sa:0/ 

7. Návrh na zaradenie Základnej školy s materskou školou so sídlom Papradno 312, 018 13 

Papradno a jej súčastí Školského klubu detí pri Základnej škole s materskou školou, Papradno 

312, 018 13 Papradno a Školskej jedálne pri Základnej škole s materskou školou so sídlom 

Papradno 312, 018 13 Papradno do siete škôl a školských zariadení s účinnosťou k 1.9.2016, 

/za: 8 (Anna Beníková, Mgr. Milada Fortuníková, Oľga Klabníková, Mgr. Jana Nemčíková, Bc. Erika 

Piačková, Daniela Smädišová, Roman Váchalík, Ing. Viera Zboranová, Mgr. Peter Žilinčík); proti: 1 

(Mgr. Jana Nemčíková); zdržal sa:0/ 

8. Čerpanie účelovo určených finančných prostriedkov na výchovu a vzdelávanie pre deti, ktoré 

majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky v sume 500,00 EUR, 

/za: 9 (Anna Beníková, Mgr. Milada Fortuníková, Oľga Klabníková, Mgr. Jana Nemčíková, Bc. Erika 

Piačková, Daniela Smädišová, Roman Váchalík, Ing. Viera Zboranová, Mgr. Peter Žilinčík); proti: 0; 

zdržal sa:0/ 

9. Mesačnú odmenu hlavnému kontrolórovi obce Papradno za II. Polrok za obdobie 1.7.2016 do 

17.9.2016 vo výške 15 % z jeho mesačného platu, 

/za: 9 (Anna Beníková, Mgr. Milada Fortuníková, Oľga Klabníková, Mgr. Jana Nemčíková, Bc. 

Erika Piačková, Daniela Smädišová, Roman Váchalík, Ing. Viera Zboranová, Mgr. Peter Žilinčík); 

proti: 0; zdržal sa:0/ 

10. Odpredaj obecného pozemku a kúpa pozemku pod miestnou komunikáciou. 

A/ Odpredaj obecného pozemku KNC 3215/37 trvalé trávne porasty o výmere 57m2,diel 2, ktorý 



vznikol z parcely KNE 2578 ostatné plochy o výmere 1030m2 v k.ú.Papradno  na základe 

geometrického plánu 10/2016 z 27.1.2016, ktorý vyhotovil Ing. Juraj Rosinčin, ktorého vlastníkom 

je Obec Papradno na základe LV 10038 za cenu 1 euro/m2 pre kupujúceho Ing. Jozefa Hajčíka, bytom 

018 13 Brvnište 81 

Odpredaj pozemku je podľa osobitného zreteľa §9a ods.8 písm.e/ zákona č. 138/1991 Zb.o 

majetku obcí, nakoľko sa jedná o odpredaj pozemku, ktorý priamo susedí s pozemkom 

kupujúceho parcelné číslo 3215/2 

B/ Kúpu pozemku parc.číslo KNC 3218/3 zastavané plochy o výmere 50m2, diel 2, ktorý vznikol 

odčlenením z pozemku KNE 2572 orná pôda o výmere 6940m2 zapísaného na LV 2637 na základe 

geometrického plánu č.63/2015 v k.ú.Papradno, ktorý vyhotovil Ing. Juraj Rosinčin od vlastníka 

Ing. Jozefa Hajčíka, Brvnište 81,  za cenu 1,14 eur/m2. 

Pozemok sa nachádza pod miestnou komunikáciou v správe obce Papradno, 

/za: 9 (Anna Beníková, Mgr. Milada Fortuníková, Oľga Klabníková, Mgr. Jana Nemčíková, Bc. Erika 

Piačková, Daniela Smädišová, Roman Váchalík, Ing. Viera Zboranová, Mgr. Peter Žilinčík); proti: 0; 

zdržal sa:0/ 

11. Schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce v zmysle § 9 odst.2, 

písm.c zákona 138/91 Zb.o majetku obcí priamym predajom ako prípad hodný osobitného 

zreteľa–  

-parcelu KNC 2519 o výmere 541m2, ktorá je zameraná z parcely KNE 7062/3 o výmere 1072m2 

vo vlastníctve obce. Na parcele KNC 2519 sa nachádza rodinný dom č.667, a túto 60 rokov užíval 

Jarolím Hariš.  

Žiadateľ:  Marta Harišová, Papradno 671  

/za: 9 (Anna Beníková, Mgr. Milada Fortuníková, Oľga Klabníková, Mgr. Jana Nemčíková, Bc. Erika 

Piačková, Daniela Smädišová, Roman Váchalík, Ing. Viera Zboranová, Mgr. Peter Žilinčík); proti: 0; 

zdržal sa:0/ 

12. Schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce v zmysle §9 odst.2, 

písm.č. zákona 138/91 Zb.o majetku obcí priamym predajom ako prípad hodný osobitného 

zreteľa –a to: 

- parcelu č.KNE 8012 o výmere 118m2 zapísanú na LV 10038 na obec Papradno. 

Žiadatelia: Ing.Mária Bašová a Matilda Vanková, 

/za: 9 (Anna Beníková, Mgr. Milada Fortuníková, Oľga Klabníková, Mgr. Jana Nemčíková, Bc. Erika 

Piačková, Daniela Smädišová, Roman Váchalík, Ing. Viera Zboranová, Mgr. Peter Žilinčík); proti: 0; 

zdržal sa:0/ 

e) zamieta: 

1. Schválenie spôsobu 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 2578 ostatné plochy vo vlastníctve obce Papradno do novovytvorenej parcely 

KNC 3215/38 o výmere 86 m2 

- pre žiadateľa Jozefa Hajčíka s manželkou Annou , Brvnište 81 

Parcela susedí s parcelami 3215/39 a 3215/40 vo vlastníctve žiadateľa, 

/za: 9 (Anna Beníková, Mgr. Milada Fortuníková, Oľga Klabníková, Mgr. Jana Nemčíková, Bc. Erika 

Piačková, Daniela Smädišová, Roman Váchalík, Ing. Viera Zboranová, Mgr. Peter Žilinčík); proti: 0; 

zdržal sa:0/ 



 

f) žiada: 

1. Starostu obce o odstránenie starého obecného rozhlasu pri Márií Hikaníkovej na záhradách, 

2. Starostu obce o vysypanie cesty na záhradách pri p. Hikaníkovej. 

 

UZNESENIE BOLO PRIJATÉ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Samostatný odborný referent   Overovatelia zápisnice: Starosta Obce Papradno: 

pre samosprávu Obce Papradno:  Oľga Klabníková  Ing. Roman Španihel 

Ing. Zuzana Burdejová   Anna Beníková 


