Zápisnica
Z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Papradno, ktoré sa konalo
dňa 22.11.2018 o 16.30 hod. v zasadačke Obecného úradu na I. poschodí.

Prítomní poslanci:

Boris Balušík, Anna Beníková, Oľga Klabníková, Bc. Erika Piačková, Mgr.
Milada Fortuníková, Daniela Smädišová, Ing. Viera Zboranová, Roman
Váchalík, Miroslav Zdurjenčík

Neprítomní poslanci: 0
Prítomná bola nadpolovičná väčšina poslancov obecného zastupiteľstva – zasadnutie bolo
uznášaniaschopné.
Prítomní občania: Anton Lališ
Zamestnanci úradu: Ing. Anna Pozníková, Lýdia Lališová, Anna Hromdíková

Návrh programu:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce Papradno
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu a poslancov obecného zastupiteľstva
5. Schválenie programu ustanovujúceho obecného zastupiteľstva
6. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie
7. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
8. Príhovor starostu obce
9. Zriadenia komisií obecného zastupiteľstva
10. Návrh na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
zasadnutia obecného zastupiteľstva
11. Návrh na poverenie poslancov obecného zastupiteľstva na výkon funkcie sobášiacich
12. Návrh na určenie platu starostu obce
13. Informácia starostu o poverení zástupcu starostu
14. Interpelácie poslancov a diskusia občanov
15. Záver

Slávnostná časť rokovania
K bodu č. 1: otvorenie
Na úvod ustanovujúceho zasadnutia zaznela hymna Slovenskej republiky. Zasadnutie obecného
zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Roman Španihel. Na začiatku rokovania privítal
poslancov obecného zastupiteľstva a zdôraznil účel ustanovujúceho zasadnutia.
K bodu 2:

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Starosta obce určil za zapisovateľku Ing. Zuzanu Burdejovú a navrhol za overovateľov zápisnice Mgr.
Miladu Fortuníkovú a Romana Váchalíka.

Za: 9 (Boris Balušík, Anna Beníková, Bc. Erika Piačková, Oľga Klabníková, Mgr. Milada
Fortuníková, Daniela Smädišová, Roman Váchalík, Ing. Viera Zboranová, Miroslav Zdurjenčík)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Počet prítomných: 9
Počet všetkých poslancov: 9
K bodu 3:

Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce Papradno

Starosta obce pozval predsedníčku miestnej volebnej komisie, aby predniesla správu o výsledku
volieb do orgánov samosprávy obce Papradno. Mgr. Marcela Piačková konštatovala, že sa volieb
zúčastnilo 1075 voličov z celkového počtu 2078 oprávnených voličov, čo predstavuje 51,73 %-nú
účasť. Súčasný starosta obce Ing. Roman Španihel získal 900 hlasov. Rastislav Jandúch získal 154
hlasov. Rovnako informovala o počtoch hlasov, ktoré získali kandidáti na poslancov. Za poslancov
boli zvolení: Anna Beníková, Daniela Smädišová, Ing. Viera Zboranová, Oľga Klabníková, Boris
Balušík, Mgr. Milada Fortuníková, Bc. Erika Piačková, Miroslav Zdurjenčík. Po oznámení výsledkov
odovzdala starostovi obce a poslancom osvedčenie o zvolení.
K bodu 4:

Zloženie sľubu novozvoleného starostu a poslancov obecného zastupiteľstva

Starosta obce zložil sľub a potvrdil ho podpisom pod jeho text. Následne prečítal sľub poslancov.
Poslanci zložili sľub podpisom pod zákonom stanovený text. Po zložení sľubu starosta obce
konštatoval, že zastupiteľstvo je uznášaniaschopné a oznámil to prítomným.
Zápisnica o zložení sľubu starostu obce a poslancov je prílohou zápisnice.

Pracovná časť rokovania
K bodu 5:

Schválenie programu ustanovujúceho obecného zastupiteľstva

Starosta obce predložil novému poslaneckému zboru na schválenie program pracovnej časti
rokovania. Poslanci predložený návrh schválili.
Za: 9 (Boris Balušík, Anna Beníková, Bc. Erika Piačková, Oľga Klabníková, Mgr. Milada
Fortuníková, Daniela Smädišová, Roman Váchalík, Ing. Viera Zboranová, Miroslav Zdurjenčík)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Počet prítomných: 9
Počet všetkých poslancov: 9
Program zasadnutia bol schválený!
K bodu 6 a 7: Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie
Obecné zastupiteľstvo schválilo mandátovú komisiu v zložení poslancov: Bc. Erika Piačková –
predsedníčka komisie, Mgr. Milada Fortuníková – členka komisie a Miroslav Zdurjenčík – člen
komisie; návrhovú komisiu v zložení poslancov: Daniela Smädišová – predsedníčka komisie, Oľga
Klabníková – členka komisie, Boris Balušík – člen komisie a volebnú komisiu v zložení poslancov:
Ing. Viera Zboranová – predsedníčka komisie, Anna Beníková – členka komisie, Roman Váchalík –
člen komisie. Následne mandátová komisia overila, či starosta a poslanci zložili svoj sľub a predložila

správu, ktorá je súčasťou zápisnice.
K bodu 8:

Príhovor starostu obce

Vážené pani poslankyne, vážení poslanci, vážení spoluobčania.
Dovoľte mi, aby som sa na začiatku poďakoval občanom obce Papradno za prejavenú dôveru
v komunálnych voľbách. Budem sa ďalšie 4 roky maximálne snažiť, aby som Vašu dôveru nesklamal
a obec budeme spoločne viesť k jej rozvoju a spokojnosti všetkých občanov.
V krátkosti by som zhodnotil štyri roky pôsobenia na poste starostu obce. Ako som prezentoval
v mojom príhovore pred ôsmimi rokmi, že využijem všetky možnosti, ale aj kontakty, aby sa do
obecnej kasy dostali finančné prostriedky nad rámec rozpočtu, dnes môžem konštatovať, že tento cieľ
sa mi darí plniť.
V roku 2015 sa nám podarilo získať do rozpočtu z grantov a finančných transferov sumu 43.325,01
€. Najvyššia suma bola na eurofondový projekt „Autentické hodnoty v Javorníkoch ukryté“ a dotácia
z ministerstva financií na rekonštrukciu WC v základnej škole. Z týchto financií sme realizovali aj
nový územný plán obce, či výstavbu verejného priestranstva pri OÚ a náučný chodník.
V roku 2016 to bola suma 303.299,73 €, kde najvyššia suma bola na eurofondový projekt
rekonštrukcie verejného osvetlenia. Ďalej výmena okien a zateplenie budovy TJ, rozšírenie vodovodu
pod Kremnicu, zakúpenie krojov pre Podžiaranček, či projekt „Zintenzívnenie a optimalizácia
triedeného zberu odpadov v Papradne“.
Rok 2017 suma 36.492,13 €, kde najvyššie krytie bolo na aktivačnú činnosť, kde sme mali možnosť
zakúpiť náradie či materiál na údržbu budov, realizovala sa oprava strechy na budove zdravotného
strediska, nákup technického vybavenia pre hasičov, a tiež projekt zvýšenie bezpečnosti v obci
Papradno – kamerový systém.
Rok 2018 suma 45.750 € na rekonštrukciu budovy požiarnej zbrojnice, rekonštrukciu WC v budove
zdravotného strediska, nákup materiálno technického vybavenia pre DHZO a vyzerá to dobre aj
s refundáciou nákladov na premiestnenie MŠ do ZŠ a mala by nám do rozpočtu pribudnúť do konca
roka aj suma okolo 100.000,-€.
Za štyri roky je to 528.866,87 € čo je krásna suma a vidno to aj v obci. Mrzí ma, že aj napriek týmto
nespochybniteľným faktom to niektorým jednotlivcom nestačí.
Za štyri roky sme zorganizovali aj veľa kultúrnych a spoločenských akcií, ktoré našu obec pozitívne
zviditeľňujú a posúvajú smerom dopredu. Pozitívne hodnotím aj spoluprácu s pani Annou Beníkovou
pri rozvoji agroturistiky a cykloturistiky v obci, či realizáciu civilných sobášov v krásnom prostredí
areálu Koliba, ktoré láka návštevníkov zo širokého okolia. Citeľné je aj zvyšovanie záujmu ľudí
o dianie v obci a aj poskytnutie pomocnej ruky, keď je to treba.
Nedá sa spomenúť všetko, čo sme za štyri roky urobili, ale každú drobnosť, ktorá potešila občanov
považujem za dôležitú.
Výsledky volieb ukázali, že až na pár jednotlivcov si ľudia vážia naše úsilie zveľaďovať Papradno
a zaviazali nás k tomu, aby sme ich nesklamali. V tomto volebnom období by som chcel vyriešiť
problém najväčšieho znečisťovateľa ovzdušia v našej obci, ktorým je kultúrny dom. V tejto budove
je okrem výmeny vykurovacej jednotky potrebná aj rekonštrukcia tepelných a elektrických rozvodov,
zateplenie stropov a dokončenie vonkajšej fasády. Tiež v budove školy nás čaká rekonštrukcia
kotolne, nakoľko už začínajú poruchy kotlov. Vďaka klimatickým zmenám sa objavuje ďalší problém
akým je vysychanie studní, tak by som chcel získať čo najviac financií na rozšírenie obecného
vodovodu všade, kde to bude technicky možné. Máme v obci ešte prístupové cesty, ktoré nie sú
s asfaltovým povrchom. Máme tu prístupovú cestu na Kolibu, ktorej poškodenie je značné, reálne je
mimo obecného pozemku a aj tento problém treba riešiť. Tu by som chcel podotknúť, že obec tu
určite nie je na to, aby financovala to, čo poškodil niekto iný za účelom svojho zisku. Máme tu DSS,
kde vďaka legislatívnym zmenám musíme doplniť požiarne dvere, čo nebude malá čiastka, no tiež

treba nájsť optimálnu cestu prevádzky tohto zariadenia, nakoľko nemôžeme z obecného rozpočtu
doplácať na chod zariadenia. V budove zdravotného strediska bude nutná výmena radiátorov
a rekonštrukcia WC pri detskej lekárke. V základnej škole nám zostáva zrekonštruovať WC na
jednom poschodí a tiež radiátory sú v kritickom stave. Potrebujeme doriešiť prístup na cintorín
a chcel by som sa pustiť aj do vybudovania rozhľadne na Holom vŕšku, či prepojenie Štiavnika
s Papradnom peknou cyklotrasou. Ak by bola možnosť k eurofondom pre cyklotrasu na Podjavorník,
tak by som sa určite do nej pustil. Na dolnom konci by som chcel vybudovať pekný športový priestor,
pre outdoorové aktivity. Plánujem modernizáciu techniky zberného dvora ale aj zefektívnenie
systému odpadového hospodárstva tak, aby mali nižšie poplatky občania, ktorí separujú a tým
produkujú menej komunálneho odpadu. No a popri tom by sme nemali zabudnúť na folklór, kultúru,
šport, bezpečnosť v obci a aj zábavu.
Čaká nás veľa roboty a aj obetovania svojho voľného času, ale s tým vedomím sme išli do volieb.
Poznáte ma, že nemám rád intrigy, faloš a podrazy. Mám rád vo veciach jasno a tento postoj
nezmením ani ďalšie štyri roky.
Chcem poďakovať nášmu Podžiaranu, hasičom a všetkým dobrovoľným zložkám v obci, ale aj
sponzorom a všetkým, ktorí pomáhajú zabezpečiť kultúrny, športový a duchovný rozvoj obce.
Podnikateľom, ktorí bezplatne poskytujú techniku pri správe a údržbe obce.
Ďalej sa chcem poďakovať aktívnym poslancom končiaceho obecného zastupiteľstva, členom
komisií, ale aj všetkým občanom, ktorí boli ochotní pomáhať pri riešení problémov a organizovaní
podujatí. Pracovníkom obecného úradu za spoluprácu a plnenie úloh preneseného výkonu štátnej
správy.
Novým poslancom a celému začínajúcemu obecnému zastupiteľstvu prajem veľa síl pri plnení úloh,
veľa tvorivých nápadov na zlepšenie života v našej obci a udržania toho dobrého, čo funguje.
Funkcia starostu je veľmi náročná na čas. Keď ju chcem zodpovedne vykonávať, musím obetovať aj
čas, ktorý môžem venovať rodine. Chcem sa poďakovať manželke Janke, deťom Lukášovi a Vaneske
za trpezlivosť a toleranciu, ktorú so mnou majú a pomáhajú mi aj pri výkone funkcie.
V závere Vás chcem pozvať na Vianočné pásmo, ktoré organizuje Podžiaran v našom kostolíku,
uvítanie Nového roka, kúpanie otužilcov na Nový rok o 12:00 v Papradňanke na Stavnici, či plesy
organizované v našom kultúrnom dome. Prajem Vám krásne a požehnané Vianoce, naplnené láskou,
duchovnom, rodinnou pohodou a šťastné vykročenie do roku 2019.
K bodu č. 9: Návrh na zriadenie komisií
Na začiatku starosta dal hlasovať, či budú predsedovia komisií volení tajne alebo verejne. Schválená
bola verejná voľba. Obecné zastupiteľstvo zriadilo kultúrnu komisiu, majetkovú komisiu a stavebnú
komisiu. Za predsedov komisií obecného zastupiteľstva boli zvolení nasledovní poslanci:
- kultúrna komisia: Oľga Klabníková;
- majetková komisia: Daniela Smädišová;
- stavebná komisia: Roman Váchalík;
A za členov komisií:
- kultúrna komisia: Daniela Smädišová, Ing. Viera Zboranová, Miroslav Zdurjenčík, Boris
Balušík, Ing. Zuzana Burdejová - zapisovateľka;
- majetková komisia: Anna Beníková, Bc. Erika Piačková, Anna Hromadíková, Hilda Jurčíková
- zapisovateľka;
- stavebná komisia: Štefan Hatajčík, Rudolf Zboran, Ing. Tibor Zendek, Ján Dzurjaník, Ing.
Anna Pozníková - zapisovateľka.
Obecné zastupiteľstvo zriadilo v súlade s ústavným zákonom NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov komisiu na ochranu verejného
záujmu, ktorej predsedom bola zvolená Mgr. Milada Fortuníková a za členov Daniela Smädišová
a Oľga Klabníková.

K bodu č. 10:
Návrh na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený
zvolávať zasadnutia obecného zastupiteľstva
Poverenou poslankyňou na zvolávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva je Bc. Erika Piačková.
K bodu č. 11:
sobášiacich

Návrh na poverenie poslancov obecného zastupiteľstva na výkon funkcie

Vykonávateľmi funkcie sobášiacich boli poverení: Boris Balušík, Bc. Erika Piačková a Ing. Viera
Zboranová.
K bodu č. 12:

Návrh na určenie platu starostu obce

Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom na určenie platu starostu obce a požiadal ich, aby sa
tento plat nezvyšoval, nakoľko od 1 decembra bude účinná novela zákona o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, podľa ktorej sa koeficient zvýši z 1,98 na
2,20. Časť poslancov vyjadrila názor, že zvýšenie platu by si starosta obce zaslúžil, pretože za ním
už teraz sú výsledky. Obecné zastupiteľstvo určilo v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov v rozsahu určenom uznesením obecného zastupiteľstva 50/2018 zo dňa 21.6.2018 mesačný
plat starostu obce Papradno vo výške: minimálneho platu starostu obce podľa § 3 ods. 1 zákona NR
SR č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov zvýšeného o 50 % podľa § 4 ods. 2 vyššie
uvedeného zákona s účinnosťou odo dňa zloženia predpísaného sľubu.
K bodu č. 13:

Informácia starostu o poverení zástupcu starostu

Starosta obce informoval prítomných o poverení Daniely Smädišovej výkonom zástupkyne starostu
obce na volebné obdobie 2018 – 2022.
K bodu č. 14 a 15:

Interpelácie poslancov a diskusia občanov a záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva po vyčerpaní všetkých bodov rokovania starosta obce ukončil
o 17:30.
Zápisnicu zapísala: Ing. Zuzana Burdejová
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Overovatelia zápisnice:

Overovatelia zápisnice:

Starosta obce Papradno:

Mgr. Milada Fortuníková

Roman Váchalík

Ing. Roman Španihel

