Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Papradno, ktoré sa konalo
dňa 27.07.2017 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu na I. poschodí.

Prítomní poslanci:

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

Neprítomní poslanci: Mgr. Milada Fortuníková – ospravedlnená, Mgr. Jana Nemčíková neospravedlnená
Prítomná bola nadpolovičná väčšina poslancov obecného zastupiteľstva – zasadnutie bolo
uznášaniaschopné.
Prítomní občania: Ján Váchalík, Marcel Pavúk.

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení
Plán kontrolnej činnosti HKO
Schválenie požiadaviek na základe podkladov stavebnej komisie
Doplnenie prílohy č. 2 Poplatky za prenájom kultúrneho domu v Papradne Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom obce Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce
6. Schválenie vyradenia ZŠ zo siete škôl a školských zariadení
7. Schválenie vyradenia MŠ zo siete škôl a školských zariadení
8. Návrh na zaradenie ZŠ s MŠ do siete škôl a školských zariadení
9. Schválenie prijatia úveru a stanovisko HKO k prijatiu úveru
10. Konsolidovaná výročná správa za rok 2016 a správa audítora
11. Správa audítora o overení individuálnej účtovnej závierky a hospodárenia za rok 2016
12. Interpelácie poslancov a diskusia
13. 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
2 body: Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu a schválenie projektu na
rekonštrukciu hasičskej zbrojnice a spoluúčasť obce. Nakoľko iné návrhy neboli prednesené, dal
o novom návrhu programu hlasovať.
Nový návrh programu:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení
Plán kontrolnej činnosti HKO
Schválenie požiadaviek na základe podkladov stavebnej komisie

5. Doplnenie prílohy č. 2 Poplatky za prenájom kultúrneho domu v Papradne Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom obce Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce
6. Schválenie vyradenia ZŠ zo siete škôl a školských zariadení
7. Schválenie vyradenia MŠ zo siete škôl a školských zariadení
8. Návrh na zaradenie ZŠ s MŠ do siete škôl a školských zariadení
9. Schválenie prijatia úveru a stanovisko HKO k prijatiu úveru
10. Konsolidovaná výročná správa za rok 2016 a správa audítora
11. Správa audítora o overení individuálnej účtovnej závierky a hospodárenia za rok 2016
12. Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu
13. Projekt hasičská zbrojnica a spoluúčasť obce
14. Interpelácie poslancov a diskusia
15. Záver
Hlasovali za: 6 (Anna Beníková, 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, Anna Beníková, Mgr. Peter Žilinčík
Hlasovali za: 6 (Anna Beníková, 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: (Anna Beníková, 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 60-72/2017.
Konštatoval, že ukladaciu povinnosť nemalo žiadne uznesenie. Zároveň pripomenul diskusné
príspevky p. Smädišovej a p. Vachalíka, ktoré sa vyriešia koncom prázdnin.

K bodu 3:

Plán kontrolnej činnosti HKO

Starosta obce predniesol ďalší bod rokovania. P. Piačková navrhla, aby sa počas II. polroka 2017
neuskutočnila kontrola zo strany HKO v Základnej škole, nakoľko v škole prebiehajú stavebné práce
súvisiace s presunom MŠ do ZŠ a pre sťahovanie kancelárií na druhé poschodie a tak sú podmienky
značne obmedzené. K návrhu sa priklonil aj starosta obce a ostatní poslanci.

K bodu 4:

Schválenie požiadaviek na základe podkladov stavebnej komisie

Ing. Anna Pozníková predložila poslancom nasledovné žiadosti:
1.prenájom časti pozemku KNC 112/1 o výmere 30 m2 za účelom osadenia prevádzky výroby
a predaja zmrzliny pre firmu EMAKO group s.r.o. Stred 57/51, 017 01 Považská Bystrica,
2. Zastavovacia štúdiu na umiestnenie rodinného domu na parcele KNC 4738/2 v k. ú. Papradno pre
Radovana Šamaja, Papradno 657,
3.Návrh na darovanie pozemkov pod miestnu komunikáciu:
- Parcela KNE 75 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 22 m2, Vlastník: Pavol Uhliar, Podvažie 126
– podiel ½, Marian Turičík a Anna Turičíková, Papradno 1028 – podiel ½
- Parcela KNE 76 zastavaná plocha o výmere 92 m2, Vlastník: Pavol Uhliar, Podvažie 126
- Parcela KNE 82 zastavaná plocha o výmere 38 m2, Vlastníci: Ľubomír Uhliar, Brvnište 493 – podiel
½, Vladimír Uhliar, Papradno 1315 – podiel ½
- Parcela KNE 87 zastavaná plocha o výmere 30 m2, Vlastníci: Ján Holjenčík, Rozkvet 2036/74-21,
PB – podiel 1/8
- Parcela KNE 91 zastavaná plocha o výmere 31 m2, Vlastníci: Mária Moravíková, Jasenica 238 –
podiel 1/16, Anna Talajková, Hliny 1302, PB – podiel 1/16, Marta Gáboríková, Papradno 1035 –
podiel 3/8
- Parcela KNE 92/1 zastavaná plocha o výmere 13 m2, Vlastníci: Mária Gáboríková, Dominova cesta
3617/6, Banka, Piešťany
4.Predaj:
- časti pozemku KNE 842 zastavaná plocha o výmere 57 m2 – diel č. 1 o výmere 45 m2 do
novovytvorenej parcely KNC 1221/4 zastavaná plocha o výmere 163 m2 a
- časti pozemku KNE 843 zastavané plochy o výmere 141 m 2 – diel č. 2 o výmere 118 m2 do
novovytvorenej parcely KNC 1221/4 zastavaná plocha o výmere 163 m2
- časti pozemku KNE 843 zastavané plochy o výmere 141 m 2 – diel č. 3 o výmere 5 m2 do
novovytvorenej parcely KNC 1222/2 záhrada o výmere 5 m2 v k. ú. Papradno v zmysle
geometrického plánu č.100/2017 zo 7.7.2017, ktorý vyhotovil Tibor Meliš, Stred 39, 017 01 Považská
Bystrica
pre Helenu Hahnovú, Komenského 1310/28-103, Kysucké Nové Mesto

K bodu 5:
Doplnenie prílohy č. 2 Poplatky za prenájom kultúrneho domu v Papradne Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Ing. Roman Španihel predložil poslaneckému zboru návrh doplnenia prílohy Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom obce z dôvodu žiadostí o prenájom amfiteátra. Navrhnutá cena bola 150 €/
kultúrnu akciu.
Schválenie vyradenia ZŠ a MŠ zo siete škôl a školských zariadení

K bodu 6 a 7:

Starosta obce oboznámil poslancov s administratívnymi krokmi, ktoré je potrebné vykonať pri
presune MŠ do ZŠ. Jedným z nich je vyradenie ZŠ a MŠ a ich súčastí zo siete. Stane sa tak
k 31.12.2017.
K bodu 8:

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

Následne dal starosta obce hlasovať o zaradení ZŠ s MŠ do siete ministerstva školstva od dátumu
1.1.2018.
K bodu 9:

Schválenie prijatia úveru a stanovisko HKO k prijatiu úveru

Ing. Roman Španihel informoval o posunutí termínu 1. kola hodnotenia žiadostí o nenávratný
finančný príspevok na projekt „Rozšírenie kapacít MŠ Papradno“ na august a potrebe schválenia
úveru na zaplatenie stavebných prác, ktoré sa už v budove Základnej školy realizujú a musia byť
vykonané počas letných prázdnin. Pokiaľ by ŽoNFP prešla, úver by sa v priebehu 6 mesiacov splatil.
K bodu 10 a 11:
Konsolidovaná výročná správa za rok 2016 a správa audítora a správa audítora
o overení individuálnej účtovnej závierky a hospodárenia za rok 2016
Poslanci vzali na vedomie správu audítora o overení účtovnej závierky ako aj konsolidovanej
výročnej správy.
K bodu 12:

Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu

Starosta obce stručne informoval o monitorovacej správe o plnení programového rozpočtu. Poslanci
vzali správu na vedomie.
K bodu 13:

Projekt hasičská zbrojnica a spoluúčasť obce

Starosta obce oboznámil poslancov s novou výzvou, v rámci ktorej je možné žiadať financie na
rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. Projekt na hasičskú zbrojnicu v Papradne robila pani Antalová
a rieši zateplenie budovy, podkrovia, výmena garážových dverí, okien v podkroví... Nakoľko je
možné získať dotáciu max. 30 000,00 € bolo by dobré zrekonštruovať kompletne celú budovu, čím
sa zároveň aj zhodnotí. Zbrojnicu využívajú nielen hasiči, ale aj zložky obce. Celý projekt je nacenený
na 57 493,00 €.
K bodu 14:

Interpelácie poslancov a diskusia

1. Marcel Pavúk:
-zaujímal sa v akom štádiu je dolná škôlka a či by nebolo možné ju prestavať na hasičskú zbrojnicu;
-zaujímal sa o chodník za domovom dôchodcov popri rieke, ktorý nie je pokosený. Starosta obce

reagoval, že v súčasnosti je málo nezamestnaných a je potrebné pokosiť celú obec. Kosí sa opačná
strana. Toto by malo riešiť Povodie Váhu, nakoľko je tam ochranné pásmo. Rovnako pripomenul, že
pokosiť to môžu aj dobrovoľníci svojpomocne s tým, že sa im krovinorezy požičajú.
-pýtal sa, či je správa audítora verejná. Starosta odpovedal, že nie je verejná.
- zaujímal sa ako dopadol spor Nemčík vs. starosta,
- v Štiavniku videl bankomat poštovej banky a preto sa pýtal, či by sa nevybavil aj do Papradna.
Starosta reagoval, že to musí dať banka a obec to nebude financovať, nakoľko by na to musela
doplácať z rozpočtu, pretože by sme nedokázali plniť počet výberov.
- 150 € je iba pre kultúrny dom alebo aj amfiteáter? Starosta ho poučil o Zásadách hospodárenia
s majetkom obce.
- zaujímal sa o UNC, ktoré malo ísť na zberný dvor;
2. Bc. Erika Piačková:
-zaujímala sa, či by bolo možné, aby obec kúpila farby a základná školy by z použitých pneumatík
vytvorila dekoračné prvky do areálu ZŠ.
3. Daniela Smädišová:
- navrhla, či by sa okolo stromu pri stánkoch pri obecnom úrade nevymenila kôra za okrasné kamene,
- informovala sa na vyrubovanie poplatku za TKO. Starosta vysvetlil, že na základe školenia
o miestnych daniach a poplatku za TKO a vyjadrenia z Finančnej správy SR obec pristúpila
k vyrubeniu poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v zmysle týchto usmernení a
zákona. Obec tak musela vyrubiť poplatok aj všetkým podielnikom, pretože poplatok za komunálny
odpad v zmysle zákona nie je viazaný na reálnu tvorbu odpadu, ale poplatok sa vyrubuje z titulu
vlastníctva. To znamená, že v minulosti sa jednu nehnuteľnosť platili podielnici v závislosti od
veľkosti svojho podielu, no teraz sa musela vyrubiť každému v plnej výške, pretože zákon podielové
vlastníctvo nedefinuje. Zároveň poukázal na možnosti využitia odvolania alebo žiadosti o zmiernenie
tvrdosti zákona ako aj na finančnú náročnosť zasielania rozhodnutí.
4. Oľga Klabníková:
-

Informovala sa na plánovaný vodovod v časti Pod Kremnicou. Starosta reagoval, že obec
nedostala peniaze na vodovod. Je to hlavne otázka financií, škoda, že sa to nenaprojektovalo
vtedy, keď sa robila vetva Pod Kremnicou.

5. Daniela Klabníková:
-

Pýtala sa, či sa s amfiteátrom budú požičiavať aj stoličky, lavičky;

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

o žiadosti Františka Kozáčika – prekrytie multifunkčného ihriska a prenájmu bufetu;
o potrebe opravy cesty v priemyselnej zóne, o návrhu na jej zafinancovanie podnikateľmi zo
zóny a o ničení cesty kamiónmi;
na záver starosta poďakoval všetkým za pomoc pri organizovaní koncertu hudobnej skupiny
Progres a Vlasty Mudríkovej;

K bodu č. 11:

Záver

Po skončení diskusie starosta zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. Zastupiteľstvo sa skončilo
o 18:18.
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

