Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Papradno, ktoré sa konalo
dňa 13.12.2017 o 18.30 hod. v zasadačke Obecného úradu na I. poschodí.

Prítomní poslanci:

Anna Beníková, Oľga Klabníková, Bc. Erika Piačková, Mgr. Milada
Fortuníková, Mgr. Jana Nemčíková, Daniela Smädišová, Roman Vachalík, Ing.
Viera Zboranová, Mgr. Peter Žilinčík,

Neprítomní poslanci: Prítomná bola nadpolovičná väčšina poslancov obecného zastupiteľstva – zasadnutie bolo
uznášaniaschopné.
Prítomní občania: Marcel Pavúk

Návrh programu:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Papradno č. 5/2015 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
4. Návrh VZN č. 2/2017 o zrušení Základnej školy, Papradno 312 a jej súčastí, Materskej školy,
Papradno 372 a jej súčastí a zriadení Základnej školy s materskou školou, Papradno 312 a jej
súčastí
5. A) Návrh rozpočtu na rok 2018
B) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2018
6. Návrh rozpočtu na roky 2018 – 2020
7. Zriaďovacia listina Základnej školy s materskou školou
8. Protokol o prevode správy
9. Delimitačný protokol
10. Odpísanie nevymožiteľných pohľadávok
11. Žiadosti od občanov a organizácii
12. Schválenie požiadaviek na základe podkladov stavebnej komisie
13. RO 12/2017
14. Diskusia a interpelácie poslancov
15. 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, navrhol doplniť program o bod – odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky MKS, doplnenie
nového člena redakčnej rady Polazník a rozpočtové opatrenie 12/2017. Následne dal hlasovať
o doplnení programu aj o novom programe zasadnutia OZ.
Nový návrh programu:

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Papradno č. 5/2015 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
4. Návrh VZN č. 2/2017 o zrušení Základnej školy, Papradno 312 a jej súčastí, Materskej školy,
Papradno 372 a jej súčastí a zriadení Základnej školy s materskou školou, Papradno 312 a jej
súčastí
5. A) Návrh rozpočtu na rok 2018
6. B) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2018

7. Návrh rozpočtu na roky 2018 – 2020
8. Zriaďovacia listina Základnej školy s materskou školou
9. Protokol o prevode správy
10. Delimitačný protokol
11. Odpísanie nevymožiteľných pohľadávok
12. Žiadosti od občanov a organizácii
13. Schválenie požiadaviek na základe podkladov stavebnej komisie
14. Odpis nevymožiteľnej pohľadávky MKS
15. Nový člen redakčnej rady
16. Diskusia a interpelácie poslancov
17. Záver

Hlasovali za: 8 (Anna Beníková, Ing. Viera Zboranová, Mgr. Jana Nemčíková, Daniela Smädišová,
Bc. Erika Piačková, Oľga Klabníková, Mgr. Peter Žilinčík, Roman Vachalík)
Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Nehlasovali: 0
Počet prítomných poslancov: 8
Počet všetkých poslancov: 9
Program rokovania OZ bol schválený.
Do návrhovej komisie boli zvolení: Daniela Smädišová, Oľga Klabníková, Ing. Viera Zboranová
Hlasovali za: 8 (Anna Beníková, Ing. Viera Zboranová, Mgr. Jana Nemčíková, Daniela Smädišová,
Bc. Erika Piačková, Oľga Klabníková, Mgr. Peter Žilinčík, Roman Vachalík)
Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Nehlasovali: 0
Počet prítomných poslancov: 8
Počet všetkých poslancov: 9
Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Bc. Erika Piačková, Roman Vachalík
Hlasovali za: 8 (Anna Beníková, Ing. Viera Zboranová, Mgr. Jana Nemčíková, Daniela Smädišová,
Bc. Erika Piačková, Oľga Klabníková, Mgr. Peter Žilinčík, Roman Vachalík)
Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Nehlasovali: 0
Počet prítomných poslancov: 8

Počet všetkých poslancov: 9

ROKOVANIE
K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení
Po schválení programu zasadnutia vykonal starosta kontrolu plnenia uznesení 90-109/2017.
Konštatoval, že ukladaciu povinnosť mali dve uznesenia – obdive povinnosti boli splnené.
K bodu 3:
Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Papradno č. 5/2015
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Starosta obce Ing. Roman Španihel informoval poslancov, že poplatok za komunálny odpad sa nebude
meniť. Zmena nastane pri podielových spoluvlastníkoch nehnuteľnosti, ktorí by podľa predloženého
návrhu VZN zaplatili sumu podľa veľkosti vlastníckeho podielu, no v minimálnej výške 5 €.
K bodu 4:
Návrh VZN č. 2/2017 o zrušení Základnej školy, Papradno 312 a jej súčastí, Materskej
školy, Papradno 372 a jej súčastí a zriadení Základnej školy s materskou školou, Papradno 312 a jej
súčastí
Ing. Roman Španihel následne dal hlasovať o VZN, ktorým sa zruší Základná škola, 312 a Materská
škola, 372 a zároveň sa zriadi Základná škola s materskou školou, Papradno 312. Informoval aj
o doručení rozhodnutia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
o zaradení nového subjektu do siete škôl a školských zariadení.
A) Návrh rozpočtu na rok 2018
B) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2018
Starosta obce predložil poslancom návrh na schválenie rozpočtu a informoval o drobných úpravách,
ktoré sa týkali najmä ekonomických klasifikácií jednotlivých položiek bez zmeny celkovej výšky
príjmov a výdavkov. Informoval, že do času schvaľovania rozpočtu neboli zverejnené financie
z fiškálnej decentralizácie na rok 2018, preto sa v príjmovej časti rátalo s minuloročnou sumou, no je
predpoklad, že by sa mala zvýšiť. Oboznámil prítomných so zámerom zatepliť zvyšok kultúrneho
domu a opraviť vestibul alebo chodbu, ktorá vedie ku knižnici. Starosta informoval aj o schválení
dotácie z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na kamerový systém. Podľa jeho slov z okresu
Považská Bystrica dostali dotáciu iba obce Papradno, Bodiná a Brvnište. Celkové náklady sú vo
výške 13 500,00 €
K bodu 5:

Oľga Klabníková pripomenula vodovod Pod Kremnicou II. etapu. Starosta informoval, že obec žiada
o časť Pod Holý vŕšok. Zároveň dodal, že dal naceniť prekrytie chalupy na dolnom konci po Trubačke,
pretože už okolo komína zamoká a ak sa neprekryje, tak sa začne znehodnocovať. Ing. Viera
Zboranová sa zaujímala o zateplenie požiarnej zbrojnice a prístupovú cestu od fary a od domu smútku.
Poslanci vyjadrili názor na vybudovanie kaskádových schodov alebo časti so schodmi a časti pre
vozík. Ing. Roman Španihel pripomenul, že komunikácia by mala byť v šírke aj pre autá aj vozík.
Informoval o zámere vybudovania prístupovej cesty popri farskej záhrade nad domom smútku a aj
spoza fary na novú časť. No podotkol, že ešte nie je podpísaná zmluva s Biskupským úradom. Pokiaľ
nebude podpísaná zmluva, je pre obec bezpredmetné budovanie komunikácií. Zároveň pripomenul,
že cesty ešte nie sú naprojektované a nacenené sú orientačne. Tiež reagoval, že požiarna zbrojnica
nie je zateplená vôbec, cena vychádza z projektovej dokumentácie a počas obstarávania sa môže ešte
znížiť. Starosta oboznámil poslancov s plánom kúpiť kosačku, pokiaľ to vyjde, ešte v tomto roku.
Prišla Mgr. Milada Fortuníková. Ing. Viera Zboranová navrhla, aby sa vo vestibule kultúrneho domu
opäť vybudovalo zádverie, kvôli fajčeniu a dymu, ktorý je takto v celom vestibule. Starosta reagoval,
že aj pri vybudovaní zádverie by dym z fajčenia išiel do vestibulu cez otvorené dvere a priblížil plán
vybudovať tam novú priečku, čím by sa vo výklenku oproti WC vybudovala nová miestnosť.

K bodu 12:

Schválenie požiadaviek na základe podkladov stavebnej komisie

Ing. Anna Pozníková predniesla dve požiadavky na schválenie týkajúce sa hospodárenia a nakladania
s majetkom obce, konkrétne zastavovacie štúdie pre J. Kukurdíka a P. Balušíka.
K bodu 6:
Návrh rozpočtu na roky 2018 – 2020
Po schválení rozpočtu, oboznámil starosta obce poslanecký zbor a prítomných o návrhu rozpočtu na
roky 2018-2020.
K bodu 7,8,9:
Zriaďovacia listina Základnej školy s materskou školou, Protokol o prevode
správy, Delimitačný protokol
Starosta obce spolu s ekonómkou Annou Hromadíkovou informovali prítomných o podrobnostiach
a sumách majetku, ktorý bude delimitovaný na novú rozpočtovú organizáciu obce. Starosta obce
následne navrhol delegovať zástupcov zriaďovateľa do rady školy pri Základnej škole s materskou
školou, Papradno 312.
K bodu 10: Odpísanie nevymožiteľných pohľadávok
Starosta obce informoval o troch pohľadávkach zomretých občanov, ktoré je potrebné odpísať
a jednej pohľadávky, ktorá je vedená len v pomocnej evidencii obce, nakoľko je nevymožiteľná.
K bodu 11:

Žiadosti občanov a organizácií

Starosta obce predložil poslancom dve žiadosti základnej školy, dve centra sociálnych služieb
o úpravu rozpočtu, žiadosť dvoch žiadateliek, ktoré majú v nájme priestory v kultúrnom dome
a jednu žiadosť o jednorazový finančný príspevok.
K bodu 13:

Odpis pohľadávky MKS

Starosta dal hlasovať o odpise ďalšej nevymožiteľnej pohľadávky, ktorá bola prebratá do účtovníctva
obce z niekdajšieho Miestneho kultúrneho strediska.
K bodu č. 14

Nový člen redakčnej rady

Poslanci schválili nového člena redakčnej rady Polazníka, ktorým je Mgr. Margita Bulíková.
K bodu č. 15

RO 12/2017

Poslanci schválili RO na základe žiadostí základnej školy a centra sociálnych služieb.
K bodu č. 16:

Interpelácie poslancov a diskusia

Starosta obce - informoval zajtrajšej brigáde v nových priestoroch škôlky,
-

Informoval o nových zariadeniach v školskej jedálni ako aj o personálnych
zmenách
27.12. sa bude vybavenie materskej školy fyzicky sťahovať,
Obec berie na dobrovoľnícku činnosť Petronelu Španihelovú,
Pozval poslancov na koncoročné posedenie,
Informoval o tvorbe novej štúdie na bytovku, ktorá vznikne z dolnej škôlky.
Vznikne tam oddychová zóna a bude vytvorená aj vizualizácia bytovky,
Obec bude musieť riešiť aj bytovky v Luhoch,
Poďakoval všetkým za spoluprácu a poprial im úspešný nový rok,
Pozval na koncert Od Betľema nedaľeko
informoval, že obecné autá zn. Piaggio sú značne opotrebované a zvažuje kúpiť
traktor. Vyšla výzva na vybavenie zberných dvorov, do ktorej by sa chcel zapojiť.

Bc. Erika Piačková

– informovala, že nepočuje rozhlas, ktorý je pri obecnom úrade,

Marcel Pavúk

- informoval, že vnútri nepočuje rozhlas ani on. Starosta na to reagoval, že

vybudovanie jedného hniezda na rozhlasový prijímač stojí 680 €, čo sa kvôli dvom chalupám nebude
realizovať.
- Informoval sa, či sa niečo zmenilo s dotáciou na materskú školu,
-

zateplenie požiarnej zbrojnice sa mu zdá drahé.

K bodu č. 17:

Záver

Po skončení diskusie starosta zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. Zastupiteľstvo sa skončilo
o 19:55.
Prijaté uznesenie tvorí prílohu zápisnice.
Zápisnicu zapísala: Ing. Zuzana Burdejová
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Overovatelia zápisnice:

Overovatelia zápisnice:

Starosta obce Papradno:

Bc. Erika Piačková

Roman Vachalík

Ing. Roman Španihel

