Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Papradno, ktoré sa konalo
dňa 01.02.2017 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, Mgr. Jana
Nemčíková

Neprítomní poslanci: Mgr. Peter Žilinčík- ospravedlnený
Prítomná bola nadpolovičná väčšina poslancov obecného zastupiteľstva – zasadnutie bolo
uznášaniaschopné.
Prítomní občania:

Marcel Pavúk, Marek Jánošík, Zdena Balážiková, Lukáš Balážik

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení 7/2016
Správa o vykonaných kontrolách hlavného kontrolóra obce za rok 2016
Návrh na vyplatenie odmeny pre hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2016
Schválenie projektu „Zvyšovanie kapacít MŠ Papradno“ SO-IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1-0020
Schválenie spoluúčasti obce na projekte Zvyšovanie kapacít MŠ Papradno“ SO-IROP-PO2SC221-PZ-2016-1-0020
7. Žiadosti o príspevok z rozpočtu obce (dobrovoľné zložky obce)
8. Žiadosť ZŠ na odstránenie havarijného stavu – WC
9. Zmena rozpočtu obce na rok 2017
10. Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2015 o úhradách za sociálne služby poskytované v Centre sociálnych
služieb Obce Papradno
11. Informácia o stave rozšírenia pohrebiska
12. Prijatie opatrenia k udržateľnosti súčasného stavu na miestnom pohrebisku
13. Informácia o evidencii hrobových miest, výberu poplatku za nájom hrobových miest a o
hrobových miestach, na ktoré nebola uzatvorená zmluva o nájme
Predkladá: konateľ spoločnosti A-ARCHA s.r.o.
14. Schválenie požiadaviek na základe podkladov stavebnej komisie
15. Diskusia a interpelácie poslancov
16. 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 a pôvodný bod 14 sa presúva na začiatok programu ako bod 3. Novými bodmi programu boli
navrhnuté: bod 8: Schválenie projektu „Papradno - časť Podhúboč-Vodovod a dotláčacia stanica - 1.
etapa; oblasť: ochrana a využívanie vôd, činnosť: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho
verejného vodovodu číslo BV3; bod 9: Schválenie 5 % spoluúčasti v sume 4 193,37 EUR z vlastných
zdrojov obce na projekte „Papradno-časť Podhúboč - Vodovod a dotláčacia stanica - 1. etapa; oblasť:

ochrana a využívanie vôd, činnosť: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu
číslo BV3; bod 10: Schválenie projektu „Nákup technologického vybavenia pre zberný dvor v obci
Papradno“; oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva, činnosť: Predchádzanie vzniku odpadov,
triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov číslo C2; bod 11:
Schválenie spoluúčasti 5 % v sume 5 170,00 EUR z vlastných zdrojov obce na projekt „Nákup
technologického vybavenia pre zberný dvor v obci Papradno“; oblasť: Rozvoj odpadového
hospodárstva, činnosť: Predchádzanie vzniku odpadov, triedený zber a zhodnocovanie biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov číslo C2; bod 12: Žiadosť o zvýšenie rozpočtu z originálnych
kompetencií na čerpanie tovarov vo výške 4 000,00 EUR – ZŠ – preloženie elektrických rozvodov
a sietí; bod 13: Schválenie nového predsedu DHZO. Číslovanie ostatných bodov sa posunie
v nadväznosti na vloženie nových bodov. Pôvodný bod 13: Informácia o evidencii hrobových miest,
výberu poplatku za nájom hrobových miest a o hrobových miestach, na ktoré nebola uzatvorená
zmluva o nájme bol na základe listu od konateľa spoločnosti prijatého mailom dňa 1.2.2017 presunutý
na ďalšie rokovanie OZ.
Nový návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení 7/2016
Schválenie požiadaviek na základe podkladov stavebnej komisie
Správa o vykonaných kontrolách hlavného kontrolóra obce za rok 2016
Návrh na vyplatenie odmeny pre hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2016
Schválenie projektu „Zvyšovanie kapacít MŠ Papradno“ SO-IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1-0020
Schválenie 5 % spoluúčasti obce v sume 14 295,18 EUR na projekte Zvyšovanie kapacít MŠ
Papradno“ SO-IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1-0020
8. Schválenie projektu „Papradno - časť Podhúboč-Vodovod a dotláčacia stanica - 1. etapa; oblasť:
ochrana a využívanie vôd, činnosť: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného
vodovodu číslo BV3
9. Schválenie 5 % spoluúčasti v sume 4 193,37 EUR z vlastných zdrojov obce na projekte
„Papradno-časť Podhúboč - Vodovod a dotláčacia stanica - 1. etapa; oblasť: ochrana a využívanie
vôd, činnosť: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu číslo BV3
10. Schválenie projektu „Nákup technologického vybavenia pre zberný dvor v obci Papradno“;
oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva, činnosť: Predchádzanie vzniku odpadov, triedený zber
a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov číslo C2
11. Schválenie spoluúčasti 5 % v sume 5 170,00 EUR z vlastných zdrojov obce na projekt „Nákup
technologického vybavenia pre zberný dvor v obci Papradno“; oblasť: Rozvoj odpadového
hospodárstva, činnosť: Predchádzanie vzniku odpadov, triedený zber a zhodnocovanie biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov číslo C2
12. Žiadosť o zvýšenie rozpočtu z originálnych kompetencií na čerpanie tovarov vo výške 4 000,00
EUR – ZŠ – preloženie elektrických rozvodov a sietí
13. Schválenie nového predsedu DHZO
14. Žiadosti o príspevok z rozpočtu obce
15. Žiadosť ZŠ na odstránenie havarijného stavu
16. Zmena rozpočtu obce na rok 2017
17. Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2015 o úhradách za sociálne služby poskytované v Centre sociálnych
služieb Obce Papradno
18. Informácia o stave rozšírenia pohrebiska
19. Prijatie opatrenia k udržateľnosti súčasného stavu na miestnom pohrebisku
20. Diskusia a interpelácie poslancov
21. Záver

Hlasovali za: 7 (Oľga Klabníková, Bc. Erika Piačková, Daniela Smädišová, Roman Vachalík, Mgr.
Milada Fortuníková, Mgr. Jana Nemčíková, 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
Hlasovali za: 7 (Oľga Klabníková, Bc. Erika Piačková, Daniela Smädišová, Roman Vachalík, Mgr.
Milada Fortuníková, Mgr. Jana Nemčíková, Anna Beníková)
Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Nehlasovali: 0
Počet prítomných poslancov: 7
Počet všetkých poslancov: 9
Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Bc. Erika Piačková, Roman Vachalík
Hlasovali za: 7 (Oľga Klabníková, Bc. Erika Piačková, Daniela Smädišová, Roman Vachalík, Mgr.
Milada Fortuníková, Mgr. Jana Nemčíková, Anna Beníková)
Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Nehlasovali: 0
Počet prítomných poslancov: 7
Počet všetkých poslancov: 9

ROKOVANIE
K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení 7/2016
Po schválení programu zasadnutia vykonal starosta obce kontrolu plnenia uznesení. Uznesením
7/2016 bola uložená povinnosť zverejniť schválené dodatky k VZN – úloha bola splnená. OZ žiadalo
starostu obce o prípravu stretnutia k plánovanej prestavbe dolnej škôlky na bytovku – úloha sa plní.
K bodu 3:

Schválenie požiadaviek na základe podkladov stavebnej komisie

Roman Vachalík, člen kultúrnej komisie pri OZ a poslanec OZ predniesol 4 požiadavky občanov:
1. Žiadosť o kúpu pozemku KNC 1808/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2, ktorý
vznikol v zmysle geometrického plánu č. 54/2016 vyhotovenom Ing. Petrom Liškom z parcely
KNC 1808/1 – diel 1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2 a diel č. 4 z parcely KNE
4706/17 trvalý trávny porast o výmere 3m2 v k. ú. Papradno za cenu 13€/ m2 od vlastníkov
pozemku: Michal Holjenčík r. Holjenčík a Silvia Holjenčíková r. Kurnocíková, 018 13
Papradno 1526,

2. Žiadosť o kúpu pozemku parcela KNC 2673/6 zastavené plochy a nádvoria o výmere 134 m2,
ktorá vznikla v zmysle geometrického plánu č. 5/2016 z 16.12.2016 vyhotovenom firmou
Proma Invest, Kuzmányho 8428/20A, 010 01 Žilina, Ing. Matej Valentovič nasledovne: diel
č. 1 z parcely KNE 7875 orná pôda o výmere 39 m2, diel 2 z parcely KNE 7876/2 orná pôda
o výmere 61 m2, diel č.3 z parcely KNE 7877/1 orná pôda o výmere 34 m2 v k. ú. Papradno od
vlastníkov – Jakub Galko Papradno 897 a Lucia Diasníková, Papradno 636 za cenu 13,00 EUR
za m2. Počas predkladania bodu prišla Ing. Viera Zboranová,
3. Schválenie ceny za odpredaj pozemku parcela KNC 3063/2 trvalé trávne porasty o výmere
458 m2, ktorá vznikla odčlenením z parcely 7873/3 trvalé trávne porasty o výmere 2373 m2 –
diel č. 4 v zmysle geometrického plánu č. 5/2016 z 16.12.2016 vyhotovenom firmou Proma
Invest, Kuzmányho 8428/20A, 010 01 Žilina, Ing. Matej Valentovič, vo výške 13 EUR/m2 pre
žiadateľov: Jakub Galko Papradno 897 a Lucia Diasníková, Papradno 636,
4. predaj časti pozemku KNE 7609 trvalé trávne porasty o výmere 4818 m2 do parcely diel číslo
1 pozemok KNC 2991/1 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 110 m2, diel číslo 2 parcela
KNC 2991/2 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 80 m2, diel číslo 3 parcela KNC 2992/2
záhrada o výmere 106 m2 na základe geometrického plánu č. 124/16 z 26. 10. 2016, ktorý
vyhotovila Viera Rišková, M. R. Štefánika 171/24, 017 01 Považská Bystrica za cenu 4 EURá
za m2 za diel číslo 2 parcela KNC 2991/2 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 80 m2 a za
cenu 7 EUR za m2 diel číslo 1 pozemok KNC 2991/1 zastavaná plocha a nádvoria o výmere
110 m2 a diel číslo 3 parcela KNC 2992/2 záhrada o výmere 106 m2, cena celkom 1 832,00
EUR pre žiadateľa Zdena Balážiková, 018 13 Papradno 888.
K bodu 4:

Správa o vykonaných kontrolách hlavného kontrolóra obce za rok 2016

Starosta obce predložil poslancom správu hlavnej kontrolórky obce o vykonaných kontrolách v roku
2016.
K bodu 5:

Návrh na vyplatenie odmeny pre hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2016

V zmysle zákona má hlavný kontrolór obce po predložení správy nárok na odsúhlasenie odmeny
v rozmedzí od 0 – 30%. Starosta obce navrhol odmenu HKO za II. polrok 2016 vo výške 20%.
Poslanci návrh schválili bez pripomienok.
K bodu 6 a 7:
Schválenie projektu „Zvyšovanie kapacít MŠ Papradno“ SO-IROP-PO2SC221-PZ-2016-1-0020 a Schválenie 5 % spoluúčasti obce v sume 14 295,18 EUR na projekte
„Zvyšovanie kapacít MŠ Papradno“ SO-IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1-0020
Starosta obce, Ing. Roman Španihel, informoval poslancov a prítomných o poslaní projektového
zámeru na presun materskej školy do základnej školy. Celkové oprávnené výdavky sú vyčíslené na
285 903,75 EUR z čoho požadovaná výška nenávratného finančného príspevku je 271 608,57 EUR.
Starosta ďalej informoval o výške spoluúčasti obce na projekte, ktorá je vo výške 14 295,18 EUR ako
aj o celkovej alokovanej sume na projekty podané v rámci tejto výzvy.
K bodu 8 a 9:
Schválenie projektu „Papradno - časť Podhúboč-Vodovod a dotláčacia stanica
- 1. etapa; oblasť: ochrana a využívanie vôd, činnosť: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho
verejného vodovodu číslo BV3 a Schválenie 5 % spoluúčasti v sume 4 193,37 EUR z vlastných
zdrojov obce na projekte „Papradno-časť Podhúboč - Vodovod a dotláčacia stanica - 1. etapa; oblasť:
ochrana a využívanie vôd, činnosť: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu
číslo BV3
Obec Papradno dňa 28.10.2016 poslala žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2017
na projekt „Papradno - časť Podhúboč-Vodovod a dotláčacia stanica - 1. etapa. Starosta obce predložil

poslancom na schválenie projekt ako aj spoluúčasť obce, ktoré sú v prípade schválenia žiadosti
potrebné. Celková výška požadovanej dotácie je 79 673,00 EUR. Rovnako informoval, že vzhľadom
na finančnú náročnosť celého projektu je rozdelený na jednotlivé etapy.
K bodu 10 a 11:
Schválenie projektu „Nákup technologického vybavenia pre zberný dvor
v obci Papradno“; oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva, činnosť: Predchádzanie vzniku odpadov,
triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov číslo C2 a
Schválenie spoluúčasti 5 % v sume 5 170,00 EUR z vlastných zdrojov obce na projekt „Nákup
technologického vybavenia pre zberný dvor v obci Papradno“; oblasť: Rozvoj odpadového
hospodárstva, činnosť: Predchádzanie vzniku odpadov, triedený zber a zhodnocovanie biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov číslo C2
Ing. Roman Španihel predložil na schválenie ďalší projekt s názvom „Nákup technologického
vybavenia pre zberný dvor v obci Papradno“. V rámci neho by mal na zberný dvor pribudnúť traktor
s predným nakladačom, UNC, zametacia metla ...Celková výška dotácie z Environmentálneho fondu
je 98 219,00, čo spolu s vlastnými nákladmi obce v sume 5 170,00 znamená 103 389,00 EUR na celý
projekt.
K bodu 12: Žiadosť o zvýšenie rozpočtu z originálnych kompetencií na čerpanie tovarov vo výške
4 000,00 EUR – ZŠ – preloženie elektrických rozvodov a sietí
Poslanci boli oboznámení so žiadosťou o zvýšenie rozpočtu základnej školy spôsobenou nákladmi,
ktoré bezprostredne súvisia s presunom MŠ do ZŠ. Poslanecký zbor odsúhlasil zvýšenie rozpočtu
o sumu 4 000 EUR.
K bodu 13:

Schválenie nového predsedu DHZO

Starosta obce konštatoval, že kvôli administratívnej náročnosti sa Jozef Sučík vzdal miesta predsedu
DHZO a novým navrhnutým predsedom je Boris Balušík.
K bodu 14:

Žiadosti o príspevok z rozpočtu obce

Spolky pôsobiace v obci Papradno podali v stanovenom termíne žiadosti o poskytnutie finančného
príspevku. Starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťami a dal hlasovať o výške príspevku pre
jednotlivé spolky.
K bodu 15:

Žiadosť ZŠ na odstránenie havarijného stavu

Poslanci schválili žiadosť ZŠ presunutú z decembrového zasadnutia obecného zastupiteľstva.
K bodu 16:

Zmena rozpočtu obce na rok 2017

Starosta obce predložil na schválenie úpravu rozpočtu na rok 2017. Podľa jeho slov je už známy
výnos z fiškálnej decentralizácie, čím došlo k navýšeniu príjmovej časti rozpočtu. Na základe
navýšenia príjmov, dal návrh aj na navýšenie výdavkov. Rozpočet zostal vyrovnaný.
K bodu 17: Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2015 o úhradách za sociálne služby poskytované v Centre
sociálnych služieb Obce Papradno
Poslanci na základe informácii od starostu obce, schválili návrh dodatku, ktorým klienti zariadenia
budú platiť za služby poskytované v CSS na základe skutočného počtu dní v mesiaci.
K bodu 18:

Informácia o stave rozšírenia pohrebiska

Starosta obce informoval o začatých rokovaniach na rozšírenie miestneho pohrebiska. Obec má,
podľa jeho vyjadrenia, dve možnosti rozšírenia: prvou je rozšírenie na súkromné pozemky nad
existujúce pohrebisko. Rizikom takéhoto postupu je najmä riziko zosuvu. Druhou je rozšírenie
smerom do farskej záhrady. Farská rada je kvôli verejnoprospešnému cieľu naklonená tejto možnosti,
no pre ňu dôležitou je aj otázka prístupovej cesty cez súkromné pozemky pri rímsko-katolíckom
kostole. V tomto prípade je ochotná uvoľniť aj časť pozemku po pravej strane pohrebiska nad Domom
smútku. Starosta navrhol pripraviť pracovnú poradu aj s dotknutými subjektami.
K bodu 19:

Prijatie opatrenia k udržateľnosti súčasného stavu na miestnom pohrebisku

Nakoľko počet voľných hrobových miest na pohrebisku je kritický, dal starosta obce v zmysle
platného prevádzkového poriadku pohrebiska návrh na zakázanie predaja hrobových miest vopred, t.
j. pre žijúceho nájomcu.
K bodu 20:

Diskusia a interpelácie poslancov

1. Starosta obce:
-

-

prečítal poslancom a prítomným list adresovaný jemu, ako starostovi obce, od advokátskej
kancelárie, ktorú si najal súčasný správca pohrebiska A-Archa s.r.o., v ktorom žiada
ospravedlnenie za článok uverejnený v „Polazníku 4/2016“ ako aj finančnú náhradu vo výške
10 000,00 € za nemajetkovú ujmu, ktorá sa správcovi mala stať zverejnením nepravdivých
informácií o spoločnosti v článku slovo starostu. Na čo reagovala Mgr. Jana Nemčíková, že
v každom jednom Polazníku je spomenuté jej meno alebo meno spoločnosti, no neriešilo sa,
že nie sú hrobové miesta a oni si všetko riadne plnia. Starosta oznámil, že všetky informácie
v článku má podložené a nemá problém obhájiť ich súdnou cestou;
oznámil poslancom, že v období medzi Vianocami 2016 bol niekoľkokrát u prokurátorky
v Pov. Bystrici, kde obhajoval postup obce pri poskytnutí informácií pre Ivana Macháča
a postup pri výstavbe amfiteátra, ktorý zaslal podnet na prokuratúru. Postup obce bol v súlade
so zákonom;

2. Daniela Smädišová:
-

Požiadala o kúpu ohrievačov do Domu smútku, na čo starosta reagoval, že nie je problém
v chladnom období preniesť ohrievače z hasičskej zbrojnice, no treba zabezpečiť, aby boli po
obrade vypnuté;

3. Daniela Klabníková:
-

Informovala, že poplatok za používanie Domu smútku nie je stanovený za dni, iba paušálne;

4. Marcel Pavúk:
-

-

Informoval sa, čo bude na zbernom dvore v zmysle predloženého projektu;
Navrhol, aby zakúpený traktor z projektu bol aj využívaný na rozvoz hnoja pre občanov obce;
Po informácii od starostu že to nie je možné, nakoľko technika z projektu je účelovo určená
na odpadové hospodárstvo navrhol kúpu traktora za obecné, potom by si mohla obec založiť
podnikateľskú činnosť;
Navrhol zateplenie existujúcej škôlky. Starosta reagoval, že zateplenie by problém
s nedostatočnou kapacitou nevyriešilo.

K bodu č. 21:

Záver

Po skončení diskusie starosta zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. Zastupiteľstvo sa skončilo
o 21.45.
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

