Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Papradno, ktoré sa konalo
dňa 25.10.2018 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu na I. poschodí.

Prítomní poslanci:

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

Neprítomní poslanci: Mgr. Jana Nemčíková
Prítomná bola nadpolovičná väčšina poslancov obecného zastupiteľstva – zasadnutie bolo
uznášaniaschopné.
Prítomní občania: Anna Levčíková, Marián Balušík, Marek Jánošík

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení
Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Papradno
Žiadosti občanov a organizácií (ZŠ s MŠ, CSS)
Schválenie požiadaviek na základe podkladov stavebnej komisie
Odpustenie poplatku za TKO
Diskusia a interpelácie poslancov
Záver

K bodu č. 1:
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Roman Španihel. Na začiatku
rokovania privítal poslancov obecného zastupiteľstva. Následne boli určení overovatelia zápisnice
a zloženie návrhovej komisie. Nakoľko k predloženému programu neboli vznesené pripomienky ani
návrhy, dal o návrhu programu hlasovať.
Za: 8 (Anna Beníková, Bc. Erika Piačková, Oľga Klabníková, Mgr. Milada Fortuníková, Daniela
Smädišová, Roman Vachalík, Ing. Viera Zboranová, Mgr. Peter Žilinčík)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Počet prítomných: 8
Počet všetkých poslancov: 9
Program rokovania OZ bol schválený.
Do návrhovej komisie boli zvolení: Daniela Smädišová, Oľga Klabníková, Ing. Viera Zboranová
Za: 8 (Anna Beníková, Bc. Erika Piačková, Oľga Klabníková, Mgr. Milada Fortuníková, Daniela

Smädišová, Roman Vachalík, Ing. Viera Zboranová, Mgr. Peter Žilinčík)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Počet prítomných: 8
Počet všetkých poslancov: 9
Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Roman Vachalík, Mgr. Milada Fortuníková
Za: 8 (Anna Beníková, Bc. Erika Piačková, Oľga Klabníková, Mgr. Milada Fortuníková, Daniela
Smädišová, Roman Vachalík, Ing. Viera Zboranová, Mgr. Peter Žilinčík)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Počet prítomných: 8
Počet všetkých poslancov: 9

ROKOVANIE
K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení
Po schválení programu zasadnutia vykonal starosta kontrolu plnenia uznesení 55 - 61/2018.
Konštatoval, že ukladaciu povinnosť malo 1 uznesenie a to bolo splnené.
K bodu 3:

Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Papradno

Mgr. Helena Janasová poslancom predniesla správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ
s MŠ Papradno. Informovala o zložení rady školy, počte žiakov, úspechoch školy, dochádzke aj
o víziách a plánoch školy. Poslanci zobrali správu na vedomie.
K bodu 4:

Žiadosti občanov a organizácií

Ďalšími požiadavkami bola žiadosť o pridelenie limitu výdavkov pre základnú školu a žiadosť
o kapitálovú dotáciu na umývačku riadu do školskej jedálne.
K bodu 5:
Schválenie požiadaviek na základe podkladov stavebnej komisie
Ing. Anna Pozníková priblížila poslaneckému zboru tri požiadavky občanov a organizácií.
K bodu 6:
Odpustenie poplatku za TKO
Starosta obce Ing. Roman Španihel predložil poslancom zoznam občanov na odpustenie poplatku za
TKO.
K bodu 7:

Diskusia a interpelácie poslancov

p. Anna Levčíková: - žiadala o zavedenie prípojky na vodu k domu č. 220. Majú samospád, ale
voda raz ide, raz nie. Poprosila prítomných, aby jej pomohli, lebo v 21. storočí nosí vodu vo vedrách.
Žiadala o vyriešenie situácie. Starosta vysvetlil postup pri realizácii vodovodu aj o potrebe
dokončenia vodovodov, na ktoré má obec spracované projektové dokumentácie. Prisľúbil
vypracovanie projektovej dokumentácie aj na tento úsek a hľadanie zdrojov na jeho financovanie, no

v prvom rade je potrebné dokončiť rozbehnuté časti vodovodov, na ktoré už projektová dokumentácia
je.
Starosta obce:
- informoval o projekte na vybavenie zberného dvora, ktorý sa spracoval
nanovo a podal do 2. kola, kde je reálna šanca, že prejde.
Informoval o stave projektu vodovodu k Oľge Klabníkovej;
Poslancov oboznámil, že sa na Environmentálny fond poslala žiadosť o časť
vodovodu Pod Holý vŕšok;
- Informoval o zamietnutí projektu na vybudovanie rozhľade na Holom
vŕšku, ktorý mal byť financovaní cez MAS kvôli administratívnym chybám;
- Za dva týždne sa začne s rekonštrukciou WC na zdravotnom stredisku;
- Informoval, v akom stave sa nachádza majetkovo-právne vysporiadanie
dolnej škôlky a aj o plánovaní stretnutia občanov a zástupcov stavebnej
spoločnosti po vyčíslení nákladov na nové byty zo strany investora;
- Informoval o plánovanom schválení obedov zadarmo pre deti základných
škôl aj o nákladoch, ktoré by to prinieslo obci;
- Informoval aj o novele zákona o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest
- Informoval, že sa budú už montovať kamery po obci, aj na ihrisko a zberný
dvor;
- oboznámil prítomných so zvýšením zákonného poplatku za skládkovanie z 5
eur na 7-17 eur. Informoval aj o blížiacom sa konci platnosti zmluvy so
spoločnosťou Megawaste a o plánovanom informačnom systéme na
diferencovanie poplatku za TKO v závislosti od intenzity separovania;
-

Bc. Erika Piačková
-

Poďakoval za spoluprácu v uplynulom volebnom období.

- informovala sa o priestoroch, kde by mohli členovia Podžiarančeka cvičiť;

Zaujímala sa, či obec postaví parkourové ihrisko;
Navrhla, aby sa počas Ondrejovských hodov zbierali peniaze na žalúzie pre
starkých do Centra sociálnych služieb;
Pochválila prácu Ladislava Illa na zbernom dvore.

Daniela Smädišová: - informovala o neporiadku nad zdravotným strediskom. Na čo starosta
reagoval, že to konáre poštiepkuje Peter Baštek.
Oľga Klabníková:

- upozornila na nebezpečný prvok na detskom ihrisku

K bodu č. 11:

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

Overovatelia zápisnice:

Overovatelia zápisnice:

Starosta obce Papradno:

Mgr. Milada Fortuníková

Roman Vachalík

Ing. Roman Španihel

