
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Papradno, ktoré sa konalo  

dňa 21.06.2017 o 17.30 hod. v zasadačke Obecného úradu na I. poschodí. 

 

 

Prítomní poslanci:  Anna Beníková, Daniela Smädišová, Roman Vachalík, Mgr. Milada 

Fortuníková, Bc. Erika Piačková, Mgr. Peter Žilinčík,  

Neprítomní poslanci: Ing. Viera Zboranová – PN, Oľga Klabníková – ospravedlnená, Mgr. Jana 

Nemčíková - ospravedlnená 

Prítomná bola nadpolovičná väčšina poslancov obecného zastupiteľstva – zasadnutie bolo 

uznášaniaschopné. 

Prítomní občania: Silvia Búbelová, Igor Magdech, Marek Jánošík, Helena Šištíková, Lucia Šišíková.  

 

Návrh programu: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Schválenie požiadaviek na základe podkladov stavebnej komisie 

4. Schválenie založenia „Združenia obcí – Papradňanská dolina“ 

5. Schválenie rozpočtového opatrenia 

6. Žiadosti občanov a organizácií 

7. Interpelácie poslancov a diskusia 

8. Záver 

 

K bodu č. 1: 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Roman Španihel. V úvode 

privítal poslancov OZ aj ostatných prítomných. Po určení overovateľov zápisnice a zložení návrhovej 

komisie upozornil, že k navrhovanému programu rokovania obecného zastupiteľstva pribudli ďalšie 

body – správa HKO o vykonaných kontrolách, zrušenie uznesenia 24/2017 a 25/2017 a schválenie 

projektu zlepšenia vybavenia učebne chémie na ZŠ Papradno. 

 

Nový návrh programu: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Schválenie požiadaviek na základe podkladov stavebnej komisie 

4. Schválenie založenia „Združenia obcí – Papradňanská dolina“ 

5. Schválenie rozpočtového opatrenia 

6. Žiadosti občanov a organizácií 

7. Správa HKO o vykonaných kontrolách 

8. Zrušenie uznesenia 24/2017 a 25/2017 

9. Schválenie projektu zlepšenia vybavenia učebne chémie na ZŠ Papradno 

10. Interpelácie poslancov a diskusia 

11. Záver 



 

Hlasovali za: 6 (Anna Beníková, Daniela Smädišová, Bc. Erika Piačková, Mgr. Milada Fortuníková, 

Mgr. Peter Žilinčík, Roman Vachalík) 

Hlasovali proti: 0  

Zdržali sa hlasovania: 0  

Nehlasovali: 0 

Počet prítomných poslancov: 6 

Počet všetkých poslancov: 9 

Program rokovania OZ bol schválený. 

 

Do návrhovej komisie boli zvolení: Daniela Smädišová, Roman Vachalík, Mgr. Peter Žilinčík 

Hlasovali za: 6 (Anna Beníková, Daniela Smädišová, Bc. Erika Piačková, Mgr. Milada Fortuníková, 

Mgr. Peter Žilinčík, Roman Vachalík) 

Hlasovali proti: 0  

Zdržali sa hlasovania: 0  

Nehlasovali: 0 

Počet prítomných poslancov: 6 

Počet všetkých poslancov: 9 

 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Bc. Erika Piačková, Mgr. Milada Fortuníková 

Hlasovali za: (Anna Beníková, Daniela Smädišová, Bc. Erika Piačková, Mgr. Milada Fortuníková, 

Mgr. Peter Žilinčík, Roman Vachalík) 

Hlasovali proti: 0  

Zdržali sa hlasovania: 0  

Nehlasovali: 0 

Počet prítomných poslancov: 6 

Počet všetkých poslancov: 9 

 

 

ROKOVANIE 

 

K bodu 2:  Kontrola plnenia uznesení  

Po schválení programu zasadnutia vykonal starosta kontrolu plnenia uznesení 23-59/2017. 

Konštatoval, že ukladaciu povinnosť malo uznesenie 34/2017, na základe ktorého mala hlavná 

kontrolórka obce vykonať kontrolu odvodu poplatkov za prenájom hrobových miest. Tá 

skontrolovala všetky účtovné doklady za obdobie od 2007 do 2017. Podľa jej vyjadrenia sa nedá 

spoľahlivo skontrolovať tento údaj, nakoľko nie sú odovzdané všetky zmluvy, niektoré doklady boli 

s formálnymi chybami, peniaze sa odvádzali chaoticky, jeden rok neboli odvedené vôbec a až na 

telefonické urgencie boli bývalým správcom odvedené. 

 



K bodu 3: Schválenie požiadaviek na základe podkladov stavebnej komisie 

Ing. Anna Pozníková predložila poslancom nasledovné žiadosti: 

1.Predaj pozemku KNE 8012 orná pôda o výmere 118 m2 v k. ú. Papradno pre kupujúcich: 

a) Ing. Mária Bašová, bytom SNP 1449/53-12, 017 01 Považská Bystrica – podiel ½ 

b) Matilda Vanková, bytom SNP 1446/43-9, 017 01 Považská Bystrica – podiel ½; 

2. Zastavovaciu štúdiu na umiestnenie novostavby rodinného domu na parcele KNC 1025 v k.ú. 

Papradno pre stavebníkov: Ing. Ján Balušík a Alena Balušíková, bytom Dedovec 1756/274, 017 01 

Považská Bystrica;  

3. Zastavovaciu štúdiu na umiestnenie novostavby rodinného domu na parcele KNC 4711/11 v k.ú. 

Papradno pre stavebníkov: Silviu Bubelovú, bytom 018 13  Papradno 130 a Igora Magdecha, bytom 

Šebešťanová 202, 017 04 Považská Bystrica;  

4. žiadosť o zníženie poplatku za povolenie rozkopania miestnej komunikácie na uloženie 

kanalizačnej prípojky do miestnej komunikácie - p. Šištíková; 

5. úprava prílohy č. 1 Sadzobníka poplatkov - Povolenie na uloženie inžinierskych sietí do obecných 

pozemkov - 10,- eur za každý 1 m uloženia.  

 

K bodu 4: Schválenie založenia „Združenia obcí – Papradňanská dolina“ 

Starosta oboznámil poslancov s novou výzvou v rámci Integrovaného regionálneho operačného 

programu na kompostéry, kvôli ktorej je potrebné vytvoriť nové združenie obcí. Poslancov zaujímali 

podrobnosti fungovania a financovania združenia. Starosta informoval, že združenie je vytvorené 

účelovo kvôli tejto výzve a združenie, ktoré bolo v minulosti vytvorené, nespĺňa požiadavky 

oprávneného žiadateľa. 

 

K bodu 5: Schválenie rozpočtového opatrenia 

Ing. Roman Španihel predložil poslaneckému zboru návrh rozpočtového opatrenia 4/2017, ktorého 

schválenie je potrebné z dôvodu nákupu pozemkov pod rozšírenú časť cintorína a výmeny okien 

a dverí na budove domu smútku. 

 

K bodu 6:  Žiadosti občanov a organizácií 

Starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou Jany Hrebičíkovej o odpustenie alebo zníženie 

nájomného počas dlhodobej PN.  

 

K bodu 7: Správa HKO o vykonaných kontrolách 

Hlavná kontrolórka informovala poslancov o vykonanej kontrole subjektu: obec Papradno 

a Základná škola, kde ani pri jednej nebolo potrebné prijať opatrenia na nápravu zistených 

nedostatkov. 

 

K bodu 8 a 9: Zrušenie uznesenia 24/2017 a 25/2017 a schválenie projektu 

Starosta obce informoval, že na základe pozitívnej hodnotiacej správy z Trenčianskeho 

samosprávneho kraja na projekt  Vybudovanie a zlepšenie technického zariadenia učebne chémie na 

ZŠ Papradno je potrebné schváliť uznesenie, ktoré má predpísanú formu riadiacim orgánom.  

 



K bodu 10: Diskusia a interpelácie poslancov 

1. starosta obce, Ing. Roman Španihel informoval poslancov a prítomných: 

- o stave reklamácie mosta pri bývalej predajni Večierka rovnako aj o zámere jeho prekrytia; 

- o vypracovanom znaleckom posudku na budovu bývalej materskej školy; 

- rovnako informoval, že nezamestnaných, ktorý si dávku v hmotnej núdzi odrábajú pod obcou, 

je čoraz menej; 

- o sťažnosti na premávku kamiónov; 

- na záver starosta poďakoval všetkým za pomoc pri organizovaní folklórneho festivalu V srdci 

Javornikvo; 

2. Daniela Smädišová:  

- Informovala sa, na výsledky z nainštalovanej fotopasce na Žilíne; 

- Navrhla, aby sa zorganizovala brigáda a v spolupráci so zložkami sa natreli zastávky 

a vyčistilo by sa okolie obecného úradu a amfiteátra; 

3. Daniela Klabníková: 

- Informovala, že plasty pri nich sú už plné; 

4. Roman Vachalík: 

- Upozornil na potrebu opravy strechy na zastávke pri dolnej Jednote; 

5. Mgr. Peter Žilinčík: 

- Zaujímal sa o možnosť rozšírenia verejného osvetlenie. Starosta na to reagoval, že na 5 rokov 

je osvetlenie uzatvorené, kvôli projektu. 

 

K bodu č. 11:  Záver 

 

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

o 19:00.  

Prijaté uznesenie tvorí prílohu zápisnice. 

Zápisnicu zapísala: Ing. Zuzana Burdejová 

 

 

 

 

 

 

 

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

Overovatelia zápisnice:  Overovatelia zápisnice:  Starosta obce Papradno: 

Mgr. Milada Fortuníková  Bc. Erika Piačková   Ing. Roman Španihel 


