
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Papradno, ktoré sa konalo  

dňa 10.10.2017 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu na I. poschodí. 

 

 

Prítomní poslanci:  Oľga Klabníková, Bc. Erika Piačková, Mgr. Milada Fortuníková, Daniela 

Smädišová, Roman Vachalík, Ing. Viera Zboranová (prišla neskôr), Mgr. Peter 

Žilinčík,  

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

Prítomná bola nadpolovičná väčšina poslancov obecného zastupiteľstva – zasadnutie bolo 

uznášaniaschopné. 

Prítomní občania: Mgr. Helena Janasová, Ing. Věra Lališová 

 

Návrh programu: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení 

3. Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ za školský rok 2016/2017 

4. Správa HKO o vykonaných kontrolách za I. polrok 2017 

5. Odmena HKO za I. polrok 2017 

6. Schválenie požiadaviek na základe podkladov stavebnej komisie 

7. Žiadosti občanov a organizácií 

8. Doplnok č. 3 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce 

9. Zásady podávania sťažností 

10. VZN č. 1/2017 o zavedení a používaní elektronických služieb  

11. Návrh na odpustenie poplatku za TKO 

12. Požiarny poriadok obce Papradno 

13. Interpelácie poslancov a diskusia 

14. 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, predložil na schválenie program zasadnutia OZ.  

 

Hlasovali za: 6 (Mgr. Milada Fortuníková, Daniela Smädišová, Bc. Erika Piačková, Oľga Klabníková, 

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, Oľga Klabníková, Mgr. Milada Fortuníková 

Hlasovali za: 6 (Mgr. Milada Fortuníková, Daniela Smädišová, Bc. Erika Piačková, Oľga Klabníková, 

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, Roman Vachalík 

Hlasovali za: 6 (Mgr. Milada Fortuníková, Daniela Smädišová, Bc. Erika Piačková, Oľga Klabníková, 

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 88-89/2017. 

Konštatoval, že ukladaciu povinnosť nemalo žiadne uznesenie.  

K bodu 3: Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ za školský rok 2016/2017 

Riaditeľka základnej školy oboznámila poslancov a prítomných o výsledkoch výchovno-vzdelávacej 

činnosti ZŠ za školský rok 2016/2017. Zamerala sa na prospech žiakov, personálne záležitosti, 

úspechy školy a žiakov, zrealizované opravy a rekonštrukcie. 

K bodu 4: Správa HKO o vykonaných kontrolách za I. polrok 2017 

Hlavná kontrolórka obce Daniela Klabníková predložila poslancom správu o vykonaných kontrolách, 

ktoré uskutočnila na obecnom úrade a v Centre sociálnych služieb Obce Papradno.  

K bodu 5: Odmena HKO za I. polrok 2017 

Na základe predloženej správy HKO, dal starosta obce hlasovať o dvoch návrhoch na odmenu pre 

HKO vo výške 20 a 15%. Ani jeden návrh nepodporila väčšina prítomných poslancov. Následne 

Daniela Smädišová dala poslanecký návrh na odmenu vo výške 17%, ktorý bol prijatý. 

K bodu 6: Schválenie požiadaviek na základe podkladov stavebnej komisie 

Ing. Anna Pozníková predniesla požiadavky na schválenie týkajúce sa hospodárenia a nakladania 

s majetkom obce: 

1.zastavovaciu štúdiu na umiestnenie novostavby rodinného domu na parcele KNC 4706/17 v k. ú. 

Papradno pre stavebníkov: Michal Holjenčík a Silvia Holjenčíková, Papradno 1526, 

2. zastavovaciu štúdiu na umiestnenie novostavby rodinného domu na parcele KNC 1303/6 v k. ú. 

Papradno pre stavebníkov: Michaela Šmulíková, Papradno 133 a Michal Bandúr, Čiernohájska 



4843/3, 017 01 Považská Bystrica, 

3. súhlas s prechodom motorovým vozidlom cez parcelu KNE 5961/2 vo vlastníctve obce Papradno 

pre žiadateľa Dušana Vaštíka, rozkvet 2017/39, 017 01 Pov. Bystrica na pozemok KNE 5964 vo 

vlastníctve žiadateľa, 

4.schválenie podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce 

Papradno v k. ú. Papradno a to parcela č. KNC 1755/2 zastavaná plocha o výmere 27 m2- diel č.1 

z parcely KNE 17531/1 ostatná plocha o výmere 1607 m2, v zmysle geometrického plánu č. 49/2017 

z 7.8.2017, ktorý vyhotovil Ing. Igor Strhák, Centrum 26/31, 017 01 Pov. Bystrica pre Ivana Maliníka, 

SNP 1447/47, 017 01 Pov. Bystrica z dôvodu, že uvedený pozemok je súčasťou dvora pri rodinnom 

dom č. 298, 

5. schválenie kúpy pozemku KNC 1765/4 zastavaná plocha o výmere 3 m2 - diel č. 5 v zmysle 

geometrického plánu č. 49/2017 z 7.8.2017, ktorý vyhotovil Ing. Igor Strhák, Centrum 26/31, 017 01 

Pov. Bystrica od Ivana Maliníka, SNP 1447/47, 017 01 Pov. Bystrica, ktorý vznikol z parcely KNC 

1765 zastavaná plocha o výmere 368 2, 

6. schválenie opravy uznesení č. 41/2017 zo dňa 26.4.2017 a 6/2016 zo dňa 10. 11. 2016. 

K bodu 7: Žiadosti občanov a organizácií 

Ing. Roman Španihel, starosta obce, informoval prítomných o požiadavkách materskej školy 

o čerpanie účelovo určených finančných prostriedkov a žiadosti Jozefa Belušíka. Následne predložila 

riaditeľka CSS Ing. Věra Lališová správu o stave a hospodárení zariadenia a požiadala o schválenie 

členov vyraďovacej a inventarizačnej komisie. Rovnako informovala o potrebe prijatia novej 

pracovne sily. 

O 17.40 prišla Ing. Viera Zboranová 

K bodu 8: Doplnok č. 3 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce 

Starosta obce predložil návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zásadám hospodárenia a nakladania 

s majetkom obce. 

K bodu 9: Zásady podávania sťažností 

Starosta obce informoval o novele zákona o podávaní sťažností, ktorá vyvolala potrebu aktualizácie 

Zásad podávania sťažností v podmienkach obce. 

K bodu 10: VZN č. 1/2017 o zavedení a používaní elektronických služieb  

Starosta obce oboznámil poslancov s obsahom VZN ako aj s faktom, že k návrhu VZN neboli 

vznesené žiadne pripomienky. 

K bodu 11: Návrh na odpustenie poplatku za TKO 

Ďalším bodom bol návrh na odpustenie poplatku za TKO. Išlo o ťažko vymožiteľné alebo 

nevymožiteľné pohľadávky zo strany obce. 

K bodu č. 12  Požiarny poriadok obce Papradno 

Starosta obce Ing. Roman Španihel dal hlasovať o schválení aktuálneho Požiarneho poriadku obce. 

K bodu č. 13:  Interpelácie poslancov a diskusia 

Starosta obce - informoval o návrhoch na získanie ocenenia počas kultúrneho programu 

Ondrejovských hodov, 

- pozval všetkých na výstavku ovocia a zeleniny, 

- informoval o zateplení severnej strany KD a požiadal o spoluprácu pri výbere 

farby na fasádu, 



- oboznámil s opravou strechy na zdravotnom stredisku, 

- informoval o stave odkúpenia pozemkov rozšírenej časti cintorína, 

- informoval o poruche chladiaceho boxu, ktorá bola spôsobená únikom freónu, 

- oboznámil prítomných so stavom základnej školy a plánovaným presunom 

škôlkarov do nej, 

- konštatoval, že WC v KD (od kinosály) sú dorobené. 

Roman Vachalík  – zaujímal sa o cestu k zdravotnému stredisku a čo s dolnou škôlkou. 

Daniela Klabníková  – informovala, že na ceste k škôlke sú dve veľké jamy. 

Bc. Erika Piačková  – predložila požiadavku, aby sa do domu smútku umiestnila kamera, 

   - pochválila nové priestory v základnej škole, ktoré sú určené pre materskú 

školu a vyzdvihla prácu Miroslava Danišku a Paľa Míchľa, 

   - zaujímala sa o možnosť, aby pani Bulíková bola členkou redakčnej rady 

Polazníka. 

K bodu č. 13:  Záver 

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

o 19:30.  

Prijaté uznesenie tvorí prílohu zápisnice. 

Zápisnicu zapísala: Ing. Zuzana Burdejová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Overovatelia zápisnice:  Overovatelia zápisnice:  Starosta obce Papradno: 

Bc. Erika Piačková   Roman Vachalík   Ing. Roman Španihel 


