
1 
 
 

Uznesenia  

prijaté na XXX. zasadnutí  

Obecného zastupiteľstva obce Papradno, konaného 08.03.2018 

 

2)  Kontrola plnenia uznesení  

Predkladá: Ing. Roman Španihel – starosta obce 

 

Uznesenie č. 1/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

 

a) berie na vedomie 

Správu o kontrole plnenia uznesení č. 110 - 129/2017. 

 

./. 

 

3)  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2017 
Predkladá: Daniela Klabníková, hlavná kontrolórka obce 

 
 

Uznesenie č. 2/2018 

Obecné zastupiteľstvo 
 

a) Berie na vedomie 
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2017. 
 
 

./. 
 

4)  Správa o vykonanej kontrole hlavného kontrolóra obce v TJ 
Predkladá: Daniela Klabníková, hlavná kontrolórka obce 

 
 

Uznesenie č. 3/2018 

Obecné zastupiteľstvo 
 

a) Berie na vedomie 
Správu o vykonanej kontrole hlavného kontrolóra obce v TJ. 
 
 



2 
 
 

./. 
 

5)  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018 
Predkladá: Daniela Klabníková, hlavná kontrolórka obce 

 
 

Uznesenie č. 4/2018 

Obecné zastupiteľstvo 
 

a) Konštatuje, že 
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018 je zostavený 
v súlade s § 18f ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov; 
b) Schvaľuje 
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018 s upravením bodu 2 
v časti 1. kontrolná činnosť na znenie: kontrola smerníc obce Papradno. 

 
Za: 7 (Anna Beníková, Oľga Klabníková, Bc. Erika Piačková, Mgr. Milada Fortuníková, Daniela 

Smädišová, Roman Vachalík, Ing. Viera Zboranová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0 

Počet prítomných: 7 

Počet všetkých poslancov:  9 
Uznesenie bolo prijaté. 

./. 
 
 
6) Návrh na vyplatenie odmeny pre hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2017 
 Predkladá: Ing. Roman Španihel – starosta obce 

 

Uznesenie č. 5/2018 

Obecné zastupiteľstvo 
 

 
a) schvaľuje 

odmenu pre HKO za II. polrok 2017 v súlade s §18c  ods. 1 a 5 zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo výške 10 % z  platu HKO za II. 
polrok 2017. 

 

Za: 5 (Anna Beníková, Oľga Klabníková, Bc. Erika Piačková, Mgr. Milada Fortuníková, Daniela 

Smädišová) 

Proti: 0 
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Zdržal sa: 2 (Roman Vachalík, Ing. Viera Zboranová) 

Nehlasoval: 0 

Počet prítomných: 7 

Počet všetkých poslancov:  9 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

./. 

 

3) Záverečný účet obce Papradno za rok 2017 a stanovisko hlavného kontrolóra obce 

k záverečnému účtu obce 

Predkladá: Ing. Roman Španihel – starosta obce 

 
 

Uznesenie č. 6/2018 

Obecné zastupiteľstvo 
 

a) berie na vedomie 
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce, 

b) schvaľuje 
1. záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad, 
2. použitie prebytku v sume 127 367,04  EUR, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 

písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ( po vylúčení  

nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR v sume 10 000 EUR a fondu opráv), na tvorbu rezervného 

fondu   127 367,04    EUR. 

 

Za: 7 (Anna Beníková, Oľga Klabníková, Bc. Erika Piačková, Mgr. Milada Fortuníková, Daniela 

Smädišová, Roman Vachalík, Ing. Viera Zboranová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0 

Počet prítomných: 7 

Počet všetkých poslancov:  9 
Uznesenie bolo prijaté. 

 

./. 

 

8) Žiadosti o príspevok z rozpočtu obce 
Predkladá: Ing. Roman Španihel – starosta obce 
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Uznesenie č. 7/2018 

Obecné zastupiteľstvo 
 

 
a) schvaľuje 
1. finančný príspevok pre Turistov obce Papradno, občianske združenie na ubytovanie 
a dopravné vo výške 200,00 EUR; 
2. finančný príspevok pre Klub dôchodcov pri OÚ Papradno na dopravné vo výške 200,00 
EUR; 
3. finančný príspevok pre Slovenský zväz zdravotne postihnutých Papradno na rekondičné 
pobyty, návštevu kultúrnych podujatí, návštevu imobilných členov a pri významných 
jubileách vo výške 230,00 EUR; 
4. finančný príspevok pre Základnú organizáciu Jednoty dôchodcov v obci Papradno na 
reprezentáciu obce na okresných, krajských športových hrách a akciách vo výške 200,00 
EUR; 
5. finančný príspevok pre folklórnu skupinu Podžiaran na dopravné náklady, obnovu 
krojov, vyhotovenie záznamov z podujatí, spomienkové predmety pre členov FSk, stravu 
a občerstvenie počas kultúrnych vystúpení a rekondičné pobyty vo výške 500,00 EUR; 
6. finančný príspevok pre DFSk Podžiaranček na dopravné, stravu a odmeny pre deti 
z folklórnej skupiny vo výške 270,00 EUR; 
7. finančný príspevok pre miestny spolok Slovenského červeného kríža v Papradne na 
dopravné vo výške 200,00 EUR; 
8. finančný príspevok pre futbalové mužstvo starších pánov Papradno vo výške 200,00 EUR  
na usporiadanie športového podujatia medzi futbalovými mužstvami starších pánov 
Papradno a družobnej obce Jankovice z Českej republiky, ktoré sa uskutoční 28.7.2018 na 
futbalovom ihrisku TJ Žiar Papradno. 
 

Za: 7 (Anna Beníková, Oľga Klabníková, Bc. Erika Piačková, Mgr. Milada Fortuníková, Daniela 

Smädišová, Roman Vachalík, Ing. Viera Zboranová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0 

Počet prítomných: 7 

Počet všetkých poslancov:  9 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
./. 
 

9) Zmena rozpočtu obce na rok 2018 
Predkladá: Ing. Roman Španihel – starosta obce 

 
 

Uznesenie č. 8/2018 

Obecné zastupiteľstvo 
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a) schvaľuje 
preschválenie rozpočtu na rok 2017: navýšenie príjmových položiek 111 003 na sumu 
751 637,00 eur a 223 001 na sumu 5 700,00 eur a výdavkových položiek 01.1.1 633 016 na 
sumu 5 000,00 eur, 635 006 na sumu 24 972,00 eur, 637 005 na sumu 10 000,00 eur 
a vytvorenie novej položky Revízia a oprava detského ihriska – centrálna zóna vo výške 
5 000,00 eur. Ďalej  08.2.0 na položkách 637 002 na sumu 7000,00 eur a 637 002 na sumu 
5980,00 eur a v rozpočte kapitálových výdavkov vytvorenie dvoch nových položiek Oprava 
strechy drevenice č. 1347 vo vlastníctve obce vo výške 12 000,00 eur a úprava položky 
713 004 na sumu 5 700,00 eur. 
 

Za: 7 (Anna Beníková, Oľga Klabníková, Bc. Erika Piačková, Mgr. Milada Fortuníková, Daniela 

Smädišová, Roman Vachalík, Ing. Viera Zboranová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0 

Počet prítomných: 7 

Počet všetkých poslancov:  9 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
 

./. 
 

10) Rozpočtové opatrenie 1/2018 
Predkladá: Ing. Roman Španihel – starosta obce 

 
 

Uznesenie č. 9/2018 

Obecné zastupiteľstvo 
 

a) schvaľuje 
rozpočtové opatrenie č. 1/2018: navýšenie príjmových položiek 111 003 na sumu 751 637,00 
eur a 223 001 na sumu 5 700,00 eur a výdavkových položiek 01.1.1 633 016 na sumu 5 000,00 
eur, 635 006 na sumu 24 972,00 eur, 637 005 na sumu 10 000,00 eur a vytvorenie novej 
položky Revízia a oprava detského ihriska – centrálna zóna vo výške 5 000,00 eur. Ďalej  08.2.0 
na položkách 637 002 na sumu 7000,00 eur a 637 002 na sumu 5980,00 eur a v rozpočte 
kapitálových výdavkov vytvorenie dvoch nových položiek Oprava strechy drevenice č. 1347 vo 
vlastníctve obce vo výške 12 000,00 eur a úprava položky 713 004 na sumu 5 700,00 eur. 
 

Za: 7 (Anna Beníková, Oľga Klabníková, Bc. Erika Piačková, Mgr. Milada Fortuníková, Daniela 

Smädišová, Roman Vachalík, Ing. Viera Zboranová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  
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Nehlasoval: 0 

Počet prítomných: 7 

Počet všetkých poslancov:  9 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

./. 

 

11) Schválenie projektu Papradno – detské ihrisko pri základnej škole a spoluúčasti obce 
 Predkladá: Ing. Roman Španihel – starosta obce 

 
 

Uznesenie č. 10/2018 

Obecné zastupiteľstvo 
 

a) schvaľuje 
1. projekt Papradno – detské ihrisko pri základnej škole,  
2. spoluúčasti obce na projekte Papradno – detské ihrisko pri základnej škole vo výške 
870,00 EUR z vlastných zdrojov. 

 

Za: 7 (Anna Beníková, Oľga Klabníková, Bc. Erika Piačková, Mgr. Milada Fortuníková, Daniela 

Smädišová, Roman Vachalík, Ing. Viera Zboranová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0 

Počet prítomných: 7 

Počet všetkých poslancov:  9 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

./. 

 

12) Schválenie projektu Zvýšenie efektivity triedeného zberu komunálnych odpadov v obci 
Papradno a spoluúčasti obce 
 
 Predkladá: Ing. Roman Španihel – starosta obce 

 

Uznesenie č. 11/2018 

Obecné zastupiteľstvo 
 

1. predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Zvýšenie efektivity triedeného zberu 

komunálnych odpadov v obci Papradno“ realizovaného v rámci Operačného programu Kvalita 

životného prostredia, špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so 

zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku 
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odpadov, Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-33, ktorého ciele sú v súlade s platným 

územným plánom obce a platným programom rozvoja obce; 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s 

podmienkami poskytnutia pomoci vo výške 5 %,  maximálne do výšky 10 800,00 EUR s DPH; 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 
 

 
Za: 7 (Anna Beníková, Oľga Klabníková, Bc. Erika Piačková, Mgr. Milada Fortuníková, Daniela 

Smädišová, Roman Vachalík, Ing. Viera Zboranová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0 

Počet prítomných: 7 

Počet všetkých poslancov:  9 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

./. 

 

13 Schválenie projektu z SFZ „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“ 
a spoluúčasti obce 
Predkladá: Ing. Roman Španihel – starosta obce 

 
 

Uznesenie č. 12/2018 

 
Obecné zastupiteľstvo 

 
 
a) schvaľuje 

1. projekt zo SFZ „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“, 
2. spoluúčasti obce na projekte zo SFZ „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej 
infraštruktúry“ vo výške 5 700,00 EUR z vlastných zdrojov. 

 

Za: 7 (Anna Beníková, Oľga Klabníková, Bc. Erika Piačková, Mgr. Milada Fortuníková, Daniela 

Smädišová, Roman Vachalík, Ing. Viera Zboranová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0 

Počet prítomných: 7 

Počet všetkých poslancov:  9 
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Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

./. 
 

14) Schválenie projektu z Environmentálneho fondu na Zateplenie kultúrneho domu v obci 
Papradno a spoluúčasti obce 
Predkladá: Ing. Roman Španihel – starosta obce 

 
 

Uznesenie č. 13/2018 

Obecné zastupiteľstvo 
 

a) schvaľuje 
1. projekt z Environmentálneho fondu na Zateplenie kultúrneho domu v obci Papradno; 
2. spoluúčasti obce na projekte z Environmentálneho fondu na Zateplenie kultúrneho domu 
v obci Papradno vo výške maximálne 12 000,00 EUR z vlastných zdrojov. 
 

Za: 7 (Anna Beníková, Oľga Klabníková, Bc. Erika Piačková, Mgr. Milada Fortuníková, Daniela 

Smädišová, Roman Vachalík, Ing. Viera Zboranová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0 

Počet prítomných: 7 

Počet všetkých poslancov:  9 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

./. 
 

15) žiadosti od občanov a organizácii 
Predkladá: Ing. Roman Španihel – starosta obce 
 
1. žiadosť CSS 

 

Uznesenie č. 14/2018 

Obecné zastupiteľstvo 
 

a) súhlasí 
so žiadosťou Centra sociálnych služieb Obce Papradno o súhlas  so stavebnými úpravami 
v kúpeľni na poschodí hlavnej budovy. Práce budú vykonávané vo vlastnej réžii a z rozpočtu 
CSS. 
 
Za: 7 (Anna Beníková, Oľga Klabníková, Bc. Erika Piačková, Mgr. Milada Fortuníková, Daniela 

Smädišová, Roman Vachalík, Ing. Viera Zboranová) 
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Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0 

Počet prítomných: 7 

Počet všetkých poslancov:  9 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

./. 
 

2. žiadosť Márie Bašovej 
 

Uznesenie č. 15/2018 

Obecné zastupiteľstvo 
 

a) zamieta 
Žiadosť Márie Bašovej o zabezpečenie sociálnej služby v dennom stacionári na príspevok na 
prevádzku denného stacionára, ktorý si sami vybrali; 

b) schvaľuje 
jednorazový finančný príspevok vo výške 100,00 EUR na hygienické pomôcky a potreby. 
 
Za: 7 (Anna Beníková, Oľga Klabníková, Bc. Erika Piačková, Mgr. Milada Fortuníková, Daniela 

Smädišová, Roman Vachalík, Ing. Viera Zboranová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0 

Počet prítomných: 7 

Počet všetkých poslancov:  9 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

./. 
3. Žiadosť spoločnosti DARAPOL, s.r.o. 
 

Uznesenie č. 16/2018 

Obecné zastupiteľstvo 
 

a) zamieta 
žiadosť spoločnosti DARAPOL, s.r.o. na umiestnenie predajného pultu na obecnom cintoríne. 

 

Za: 7 (Anna Beníková, Oľga Klabníková, Bc. Erika Piačková, Mgr. Milada Fortuníková, Daniela 

Smädišová, Roman Vachalík, Ing. Viera Zboranová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  
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Nehlasoval: 0 

Počet prítomných: 7 

Počet všetkých poslancov:  9 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

./. 

 

16) Schválenie požiadaviek na základe podkladov stavebnej komisie 

Predkladá: Ing. Anna Pozníková, SOR pre územné plánovanie a výstavbu 

 

1. žiadosť o predaj pozemku. Žiadateľ: Ing. Mária Bašová a Matilda Vanková. 

 
 

Uznesenie č. 17/2018 

Obecné zastupiteľstvo 
 

a) schvaľuje 

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 predaj  parcely 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 

z dôvodu, že uvedený pozemok je súčasťou dvora a záhrady pri rodinnom dom súp. číslo 913. 

Cena za odpredaj pozemku: 7 eur/m2. 

 

 

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

Roman Vachalík, Ing. Viera Zboranová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 (Anna Beníková)  

Nehlasoval: 0 

Počet prítomných: 7 

Počet všetkých poslancov:  9 
Uznesenie bolo prijaté. 

 

./. 

 

2. Schválenie zastavovacej štúdie. Žiadateľ: Martin Čapliar a manželka Veronika Čapliarová  
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Uznesenie č. 18/2018 

Obecné zastupiteľstvo 
 

 
a) schvaľuje 

zastavovaciu štúdiu na umiestnenie novostavby rodinného domu na parcelách KNE 8378/2 

a 8378/3  (KNC 3055/7)  v k. ú. Papradno pre stavebníkov: Martin Čapliar a manželka 

Veronika Čapliarová, Stred 73/69-4, 017 01 Považská Bystrica. 

Za: 7 (Anna Beníková, Oľga Klabníková, Bc. Erika Piačková, Mgr. Milada Fortuníková, Daniela 

Smädišová, Roman Vachalík, Ing. Viera Zboranová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0 

Počet prítomných: 7 

Počet všetkých poslancov:  9 
Uznesenie bolo prijaté. 

./. 

 

3. predaj pozemku pre žiadateľa: Mariána Balušíka 

 

Uznesenie č. 19/2018 

Obecné zastupiteľstvo 
 

a) odročuje  

žiadosť Bc. Mariána Balušíka do ďalšieho zastupiteľstva 

 
Za: 7 (Anna Beníková, Oľga Klabníková, Bc. Erika Piačková, Mgr. Milada Fortuníková, Daniela 

Smädišová, Roman Vachalík, Ing. Viera Zboranová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0 

Počet prítomných: 7 

Počet všetkých poslancov:  9 
Uznesenie bolo prijaté. 

 

./. 

 
4. žiadosť Marty Macháčovej  
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Uznesenie č. 20/2018 

Obecné zastupiteľstvo 
 

a) súhlasí, aby 

majitelia rodinného domu s. č. 295 na parcele KNC 1777/1  v k. ú. Papradno mohli bezodplatne 

využívať pozemok KNE 17930/1 ako prístup k svojmu rodinnému domu. Prístup bude 

umožnený z hornej časti pozemku od kultúrneho domu tak, že obec Papradno zošikmením 

existujúcich obrubníkov zabezpečí nájazd na tento pozemok. 

 

Za: 7 (Anna Beníková, Oľga Klabníková, Bc. Erika Piačková, Mgr. Milada Fortuníková, Daniela 

Smädišová, Roman Vachalík, Ing. Viera Zboranová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0 

Počet prítomných: 7 

Počet všetkých poslancov:  9 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

./. 

5. žiadosť o zriadenie vecného bremena 

 
 

Uznesenie č. 21/2018 

 
Obecné zastupiteľstvo 

 
a) schvaľuje 

uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch registra „E“ 

parcelách KN č. 3661/2, ostatné plochy o výmere 507 m2, KN č. 3661/3, ostatné plochy 

o výmere 569 m2, KN č. 3711, ostatné plochy o výmere 395 m2 a KN č. 3719, ostatné plochy 

o výmere 4472 m2, k. ú. Papradno v prospech vlastníkov pozemku parcely KN – C č. 4711/11 

trvalé trávne porasty o výmere 918 m2 a pozemku parcely KN – C č. 4711/20, ostatné plochy 

o výmere 211 m2, k. ú. Papradno, zapísaných na LV č. 15145 pre dané k. ú. v súčasnosti 

vlastnícky vedených  na Silviu Bubelovú rod. Bubelová nar. 26. 06. 1987, r. č. 875626/8334, 

018 13 Papradno č. 130, SR v podiele ½ - iny a  Igora Magdecha rod. Magdech, nar. 20. 07. 

1989, r. č. 890720/8222, 017 01 Šebešťanová 202, SR v podiele ½ - iny,   za účelom uloženia 

elektrickej prípojky NN pre novostavbu rodinného domu na pozemku parcele KN – C č. 

4711/11, trvalé trávne porasty o výmere 918 m2 tak, ako je to vyznačené v geometrickom 

pláne č. 3/2018 zo dňa 05. 02. 2018, úradne overenom dňa 01. 03. 2018 pod č. 79/18 na 
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Okresnom úrade Považská Bystrica, katastrálny odbor. Po vybudovaní rozvodov elektrickej 

siete na parcele KN – E č. 3719, ostatné plochy o výmere 4472 m2 budú vlastníci - žiadatelia 

povinní pripojiť sa na túto sieť, prípojku NN po parcelách KN – E č.  3661/2, ostatné plochy 

o výmere 507 m2, KN č. 3661/3, ostatné plochy o výmere 569 m2, KN č. 3711, ostatné plochy 

o výmere 395 m2 a KN č. 3719, ostatné plochy o výmere 4472 m2, k. ú. Papradno odstrániť 

a zrušiť vecné bremeno. 

Za: 7 (Anna Beníková, Oľga Klabníková, Bc. Erika Piačková, Mgr. Milada Fortuníková, Daniela 

Smädišová, Roman Vachalík, Ing. Viera Zboranová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0 

Počet prítomných: 7 

Počet všetkých poslancov:  9 
Uznesenie bolo prijaté. 

 

./. 

 

5. žiadosť o predaj pozemku. Žiadateľ: Ladislav Klabník a manželka Oľga Klabníková 

 
 

Uznesenie č. 22/2018 

Obecné zastupiteľstvo 
 

a) schvaľuje 
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 predaj parcely KNC 2547/1 záhrady o výmere 29 m2, ktorá 

vznikla z parcely KNE 20073 ostatné plochy o výmere 3498 m2 pre kupujúcich: Ladislav Klabník 

a manželka Oľga Klabníková rod. Šramčíková, bytom Papradno 669 z dôvodu, že uvedený 

pozemok je súčasťou dvora a záhrady pri rodinnom dom súp. číslo 669 v obci Papradno. 

 
Za: 7 (Anna Beníková, Oľga Klabníková, Bc. Erika Piačková, Mgr. Milada Fortuníková, Daniela 

Smädišová, Roman Vachalík, Ing. Viera Zboranová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0 

Počet prítomných: 7 

Počet všetkých poslancov:  9 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

./. 
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17) Dodatok č. 1 k Protokolu o prevode správy ZŠ s MŠ 

 Predkladá: Ing. Roman Španihel – starosta obce 
 

Uznesenie č. 23/2018 

Obecné zastupiteľstvo 
 

a) schvaľuje 
Dodatok č. 1 k Protokolu o zverení majetku Obce Papradno do správy Základnej školy 

s materskou školou, Papradno 312, 018 13 Papradno od 1.1.2018. 

 

Za: 7 (Anna Beníková, Oľga Klabníková, Bc. Erika Piačková, Mgr. Milada Fortuníková, Daniela 

Smädišová, Roman Vachalík, Ing. Viera Zboranová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0 

Počet prítomných: 7 

Počet všetkých poslancov:  9 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

./. 

17) zmena využitia územia 

 Predkladá: Ing. Roman Španihel – starosta obce 
 

Uznesenie č. 24/2018 

Obecné zastupiteľstvo 
 

a) schvaľuje 
úpravu textovej časti Územného plánu obce Papradno nasledovne: 

ÚPN Papradno 
Textová časť , str. 26 
Upravený text: 
Umiestnenie hlavného centra občianskej vybavenosti v centrálnej časti obce je navrhnuté 
doplniť ďalšími sekundárnymi – lokálnymi centrami. Využitím objektu bývalej Materskej školy 
v južnej časti sídla a ďalšími v novonavrhovaných lokalitách na bývanie. 
 

• OV2 -menovite v územnej polohe v rámci BR 2 vytvorením 
komplexných rekreačných priestorov aj so zariadeniami 
zábavy, obchodu , služieb. 

 

• OV6 -v rámci územia BR7 navrhujeme plochy  základnej občianskej vybavenosti 
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• Z8 -nevyužívaný priestor brehovej zelene toku Papradnianka a k tomu prislúchajúce 
plochy verejnej zelene sú navrhované na vytvorenie obecného parku vo forme  

 

peších chodníkov s prvkami drobnej architektúry, piciími  fontánkami, malé 
zhromaždovacie priestory pre peších a integrovaným mládežníckym ihriskom. Predmetný 
obecný park je navrhované prepojiť s ťažiskovým priestorom centrálnej časti obce 

ÚPN Papradno 
Záväzná časť , str. 9 
Upravený text: 
Funkčné plochy OV – plochy občianskej vybavenosti 
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA: 
- plochy určené pre súbory stavieb občianskej vybavenosti obce  
- územie slúži primárne na umiestňovanie plôch nekomerčnej občianskej vybavenosti (najmä 
areálových školských, sociálnych, zdravotníckych, kultúrnych, správnych  
a cirkevných zariadení, zariadení na zaistenie požiarnej bezpečnosti, polície a ďalších 
verejnoprospešných a nevyhnutných činností, ktoré zabezpečuje priamo obec alebo štát.) 

-územie slúži na umiestňovanie plôch komerčného občianskeho vybavenia  
(t.j. plôch s prednostným využitím pre komerčnú občiansku vybavenosť – zariadenia 
verejného stravovania a ubytovania, maloobchodu, služieb, športu, oddychu, rekreácie a 
kultúry, prevádzkované na komerčnom základe). 

DOMINANTNÉ FUNKČNÉ VYUŽITIE: 
-zariadenia občianskej vybavenosti podľa návrhu územného plánu 
-verejná vegetácia– parkovo upravená a ostatná verejná vegetácia 
-predškolské a školské zariadenia (materské školy a im podobné zariadenia, základné školy, 
špecializované a osobitné školy), 

-administratívne a správne budovy,  
-ubytovanie a športové zariadenia, prednostne ako súčasť školských areálov, -obchodné 
zariadenia, zariadenia služieb, zariadenia verejného stravovania, ubytovacie zariadenia a 
zábavné podniky,  
-veda a výskum s primárnou nadväznosťou na školské a zdravotnícke zariadenia, -zariadenia 
kultúry a osvety, sociálnej a zdravotníckej, -zariadenia športu, rekreácie, oddychu 
-sakrálne a cirkevné stavby, 
-nevýrobné služby, 
-služobné byty a byty majiteľov zariadení. 
 
PRÍPUSTNÉ-DOPLNKOVÉ FUNKČNÉ VYUŽITIE  
-obchodné zariadenia a zariadenia verejného stavovania, -odstavné miesta a garáže slúžiace 
na obsluhu územia,  
-príslušné pešie, cyklistické, motorové komunikácie a trasy zastávok HD, -nevyhnutné plochy 
technického vybavenia, 
-parkovo upravená  líniová a plošná vegetácia.  
-ostatné bývanie v bytových domoch, polyfunkčných domoch -nerušivé prevádzky výrobných 
služieb, 
-čerpacie stanice pohonných látok, najmä ako súčasť parkovísk a garáží. 
 
NEPRÍPUSTNÉ FUNKČNÉ VYUŽITIE:  
-výroba, skladovanie, zariadenia pre nakladanie s odpadmi, ako aj zariadenia dopravy a 
technického vybavenia, ako hlavné stavby,  
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-všetky druhy činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi priamo alebo nepriamo obmedzujú 
využitie územia a priľahlých pozemkov na účely občianskeho vybavenia alebo bývania. 
 
DOPŇUJÚCE USTANOVENIA:  
-parkovanie a odstavovanie vozidiel zamestnancov a užívateľov občianskeho vybavenia musí 
byť prednostne riešené v rámci príslušných objektov alebo areálov. 

 
Predmetná parcela č. 977/1 registra C katastra nehnuteľností s objektom toho času 
nevyužívanej Materskej školy, súpisné číslo 1341 bude definovaná vzhľadom na novú 
spoločenskú požiadavku v obci , ako funkčné využitie  
BB – plochy novej zástavby bývania v bytových domoch nízko podlažných. 
 

Za: 7 (Anna Beníková, Oľga Klabníková, Bc. Erika Piačková, Mgr. Milada Fortuníková, Daniela 

Smädišová, Roman Vachalík, Ing. Viera Zboranová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0 

Počet prítomných: 7 

Počet všetkých poslancov:  9 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

 
Ing. Roman Španihel 

starosta obce Papradno 

 

V Papradne, dňa 8.3.2018 


