
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Papradno, ktoré sa konalo  

dňa 26.4.2018 o 18.30 hod. v zasadačke Obecného úradu na I. poschodí. 

 

 

Prítomní poslanci:  Anna Beníková, Oľga Klabníková, Bc. Erika Piačková, Mgr. Milada 

Fortuníková, Daniela Smädišová, Roman Vachalík, Ing. Viera Zboranová, Mgr. 

Jana Nemčíková, Mgr. Peter Žilinčík 

Neprítomní poslanci: 0 

Prítomná bola nadpolovičná väčšina poslancov obecného zastupiteľstva – zasadnutie bolo 

uznášaniaschopné. 

Prítomní občania: p. Balušíková, Bc. Marian Balušík, Balušík Pavol, Božena Bašová, Moravíková 

Marta, Šamajová Oľga, Viera Balušíková, Igor Balušík, Peter Židek, Papšo Pavol 

 

Návrh programu: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Schválenie požiadaviek na základe podkladov stavebnej komisie 

4. Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

5. Rozpočtové opatrenie 

6. Schválenie zápisu do kroniky obce 

7. Úprava uznesenia 11/2018 

8. Diskusia a interpelácie poslancov 

9. 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 – schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb. 

Následne dal hlasovať o doplnení programu aj o novom programe zasadnutia OZ.  

 

Nový návrh programu: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Schválenie požiadaviek na základe podkladov stavebnej komisie 

4. Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

5. Rozpočtové opatrenie 

6. Schválenie zápisu do kroniky obce 

7. Úprava uznesenia 11/2018 

8. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb 

9. Diskusia a interpelácie poslancov 

10. Záver 
 



 

Hlasovali za: 9 (Anna Beníková, Ing. Viera Zboranová, Daniela Smädišová, Bc. Erika Piačková, Oľga 

Klabníková, Roman Vachalík, Mgr. Milada Fortuníková, Mgr. Jana Nemčíková, Mgr. Peter Žilinčík) 

Hlasovali proti: 0  

Zdržali sa hlasovania: 0  

Nehlasovali: 0 

Počet prítomných poslancov: 9 

Počet všetkých poslancov: 9 

Program rokovania OZ bol schválený. 

 

Do návrhovej komisie boli zvolení: Daniela Smädišová, Mgr. Peter Žilinčík, Ing. Viera Zboranová 

Hlasovali za: 9 (Anna Beníková, Ing. Viera Zboranová, Daniela Smädišová, Bc. Erika Piačková, Oľga 

Klabníková, Roman Vachalík, Mgr. Milada Fortuníková, Mgr. Jana Nemčíková, Mgr. Peter Žilinčík) 

Hlasovali proti: 0  

Zdržali sa hlasovania: 0  

Nehlasovali: 0 

Počet prítomných poslancov: 9 

Počet všetkých poslancov: 9 

 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Bc. Erika Piačková, Mgr. Milada Fortuníková 

Hlasovali za: 9 (Anna Beníková, Ing. Viera Zboranová, Daniela Smädišová, Bc. Erika Piačková, Oľga 

Klabníková, Roman Vachalík, Mgr. Milada Fortuníková, Mgr. Jana Nemčíková, Mgr. Peter Žilinčík) 

Hlasovali proti: 0  

Zdržali sa hlasovania: 0  

Nehlasovali: 0 

Počet prítomných poslancov: 9 

Počet všetkých poslancov: 9 

 

ROKOVANIE 

 

K bodu 2:  Kontrola plnenia uznesení  

Po schválení programu zasadnutia vykonal starosta kontrolu plnenia uznesení 1 - 24/2018. 

Konštatoval, že ukladaciu povinnosť nemalo žiadne uznesenie.  

K bodu 3: Schválenie požiadaviek na základe podkladov stavebnej komisie 

 

Ing. Anna Pozníková predložila poslancom na schválenie 5 žiadostí od občanov: 

1. žiadosť Bc. Mariána Balušíka o odpredaj časti parcely KNE 20044 ostatné plochy o výmere 539 

m2 v rozsahu podľa vypracovaného geometrického plánu. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa 

zúčastnili zástupcovia žiadateľa, aj siedmi obyvatelia bývajúci alebo pochádzajúci zo susedných 

domov/ obyvatelia - vlastníci susedných nehnuteľností predmetnej parcely, ktorí žiadajú zanechať 

parcelu v pôvodnom stave. Po rozsiahlej výmene názorov niektorí prítomní občania súhlasili 

s možnosťou predaja časti parcely s tým, že zostane cesta zachovaná v šírke 3,5 metra v celej dĺžke 

parcely. Po diskusii nasledovalo hlasovanie poslancov. Návrh nedosiahol trojpätinovú väčšinu 



všetkých poslancov a nebol schválený. 

2. Žiadosť Ladislava Klabníka a manželky Oľgy o kúpu parcely KNC 2547/1 záhrady o výmere 29 

m2, ktorá vznikla z parcely KNE 20073 ostatné plochy o výmere 3498 m2. Žiadosť bola schválená; 

3. žiadosť Ľubomíra Jurčíka a manželky Hildy o kúpu parcely KNC 2091/7 záhrady o výmere 15 m2, 

ktorá vznikla z parcely KNE 20018 ostatné plochy o výmere 591 m2, žiadosť bola odročená; 

4. žiadosť Márie Frančekovej o kúpu časti parcely KNC 977/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 

1777 m2 o šírke cca 1,0 m, žiadosť bola schválená; 

5. žiadosť Ing. Márie Bašovej, SNP 1449/53, Pov. Bystrica a Matildy Vankovej, Hliny 1446/43, Pov. 

Bystrica o znovu prehodnotenie kúpnej ceny za odpredaj pozemku KNE 8012 o výmere 118 m2, 

žiadosť bola zamietnutá; 

 

K bodu 4: Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

 

Starosta obce Ing. Roman Španihel predložil poslancom návrh na schválenie predaja dolnej materskej 

školy formou obchodnej verejnej súťaže a podmienok obchodnej verejnej súťaže. 

 

K bodu 5: schválenie zmeny rozpočtu a rozpočtového opatrenia 

 

Ing. Roman Španihel informoval o plánovaných kapitálových výdavkoch súvisiacich najmä 

s vybudovaním a rekonštrukciou ciest na cintorín, pred základnou školou a zdravotným strediskom 

a následne dal hlasovať o úprave rozpočtu rozpočtovým opatrením. 

 

K bodu 6: Schválenie zápisu do kroniky obce 

 

Ing. Anna Pozníková, obecná kronikárka, predložila poslancom na schválenie zápis do kroniky obce 

za rok 2017. Poslanci a starosta obce k návrhu predniesli návrhy na doplnenie, opravu či úpravu 

predloženého textu, po zapracovaní pripomienok schválili upravený zápis. 

 

K bodu 7: Úprava uznesenia 11/2018 

 

Starosta obce informoval o potrebe zmeny uznesenia 11/2018 z dôvodu spresnenia výšky spoluúčasti 

obce po zrealizovanom verejnom obstarávaní. Na základe toho bolo pôvodné uznesenie zrušené 

a prijaté nové, ktoré zohľadňovalo podmienky výzvy a zároveň výsledky verejného obstarávania.  

 

K bodu 8: Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb 

 

Starosta obce, Ing. Roman Španihel, predložil poslancom na schválenie aktualizovaného 

Komunitného plánu sociálnych služieb. 

 

K bodu 9: Diskusia a interpelácie poslancov 

 

Starosta obce - informoval o plánovanom asfaltovaním miestnych komunikácii na cintoríne, kde sa 

okrem dvoch nových ciest a ich prepojenia na novej časti, zaasfaltuje aj existujúca cesta po kríž 

a vybuduje sa nová až po vrch cintorína, vybuduje sa súbežne osvetlenie a ozvučenie; 

- informoval poslancov o plánovaných investíciách – kúpe dopravných zrkadiel, 

osadenie retardéru pri p. Brezničanovi, asfaltovaniu cesty k RD Petra Lališa, cesty 

k zdravotnému stredisku a centru sociálnych služieb, 

Daniela Klabníková: - zaujímala sa, kde sú fotokroniky, ktoré v minulosti kúpila obec od p. Ignáca 

Lališa, Ing. Anna Pozníková reagovala, že u Lýdie Lališovej sú obidve. 

Oľga Klabníková: - žiadala po oprave cesty k zdravotnému stredisku o vyznačenie parkovacích 



čiar; 

Bc. Erika Piačková, Daniela Smädišová:  

- Navrhli, aby si poslanci rozdelili autobusové zastávky a postarali sa o ich 

vyčistenie a natretie. Zastávky boli rozdelené nasledovne: 

1. zdravotné stredisko – Bc. Erika Piačková, Mgr. Milada Fortuníková 

2. Jednota – Ing. Viera Zboranová, Roman Vachalík 

3. Gáborík I – Mgr. Jana Nemčíková, Mgr. Peter Žilinčík 

4. Gáborík II – Oľga Klabníková, Ing. Roman Španihel 

5. Garáže – Jednota dôchodcov 

6. Košiare – Daniela Smädišová, Ing. Zuzana Burdejová 

7. Podjavorník – Turisti obce Papradno 

Daniela Smädišová: 

- Informovala, že pri nádobách na triedený odpad bolo odhodené väčšie množstvo 

kartónov a tetrapakov; 

- Zaujímala sa o čistenie obce. 

Ing. Viera Zboranová: 

- Požiadala o zasielanie žiadosti o opravu stavov a vyčistenie Stavnice na Správu 

povodia Váhu aspoň dvakrát do roka; 

Roman Vachalík: 

- Informoval o zistení stavebnej komisie k žiadosti p. Fortuníka ohľadom vyriešenia 

odvodnenia cesty od p. Urbaníka smerom na Ivančínec, kde niekoľkokrát 

v minulosti na svoje náklady umiestnil rúru na jej odvodnenie, ktorá bola 

zakaždým ukradnutá. Uviedol, že riešenie tam nebolo, navrhli vyčistiť existujúci 

rigol. 

Mgr. Milada Fortuníková: 

- Uviedla, že v rozhlase sa hrá málo hudby. Navrhla, aby sa hrali piesne Podžiaranu. 

Božena Bašová: - pýtala sa, či v uznesení Bc. Mariana Balušíka je uvedený odpredaj 1 metra, 

alebo 3,5 metrová cesta. 

- Zaujímala o vhodnú voľnú miestnosť pre nácviky Podžiarančeka. Starosta navrhol 

využiť do zimy priestory v hornej škôlke a v zime spodnú zasadačku; 

- Požiadala o koordináciu pri tvorbe programu ku dňu matiek; 

- Pri prvej križovatke od hlavnej cesty na Kolibu chýba značka určujúca hlavnú 

cestu. 

Marta Moravíková: 

- Informovala, že pri nich, poniže zastávky Jednota nie je chodník a je potrebné 

oškrabať krajnicu cesty. 

Poslanci s starostom sa zhodli na potrebe vyriešenia stavu cesty vedúcej na Kolibu, ktorá je 

v havarijnom stave a zorganizovaní stretnutia zástupcov obce, spoločnosti Femada a Koliby. 

 



K bodu č. 20:  Záver 

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

o 21:15.  

 

Prijaté uznesenie tvorí prílohu zápisnice. 

Zápisnicu zapísala: Ing. Zuzana Burdejová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Overovatelia zápisnice:  Overovatelia zápisnice:  Starosta obce Papradno: 

Bc. Erika Piačková   Mgr. Milada Fortuníková  Ing. Roman Španihel 


