Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Papradno, ktoré sa konalo
dňa 27.8.2018 o 16.00 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
(prišiel o 17:00), Roman Vachalík

Neprítomní poslanci: Mgr. Jana Nemčíková
Prítomná bola nadpolovičná väčšina poslancov obecného zastupiteľstva – zasadnutie bolo
uznášaniaschopné.
Prítomní občania: -

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení
Schválenie Programu odpadového hospodárstva na roky 2016 - 2020
Informácia o overení účtovnej závierky a hospodárenia za rok 2017
Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu
Rozpočtové opatrenie
VZN 2/2018 O určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Papradno
8. Informácia o stave rozšírenia miestneho cintorína
9. Rôzne
10. Diskusia a interpelácie poslancov
11. 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: 7 (Anna Beníková, Bc. Erika Piačková, Oľga Klabníková, Mgr. Milada Fortuníková, Daniela
Smädišová, Roman Vachalík, Ing. Viera Zboranová)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Počet prítomných: 7
Počet všetkých poslancov: 9
Program rokovania OZ bol schválený.

Do návrhovej komisie boli zvolení: Daniela Smädišová, Oľga Klabníková, Ing. Viera Zboranová
Za: 7 (Anna Beníková, Bc. Erika Piačková, Oľga Klabníková, Mgr. Milada Fortuníková, Daniela
Smädišová, Roman Vachalík, Ing. Viera Zboranová)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Počet prítomných: 7
Počet všetkých poslancov: 9
Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Bc. Erika Piačková, Roman Vachalík
Za: 7 (Anna Beníková, Bc. Erika Piačková, Oľga Klabníková, Mgr. Milada Fortuníková, Daniela
Smädišová, Roman Vachalík, Ing. Viera Zboranová)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Počet prítomných: 7
Počet všetkých poslancov: 9

ROKOVANIE
K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení
Po schválení programu zasadnutia vykonal starosta kontrolu plnenia uznesení 37 - 54/2018.
Konštatoval, že ukladaciu povinnosť mali 2 uznesenia a tie boli splnené.
K bodu 3:

Schválenie Programu odpadového hospodárstva na roky 2016 - 2020

Starosta obce informoval o schválení Programu odpadového hospodárstva Trenčianskeho kraja na
roky 2016 – 2020 a o výsledku overenia súladu Programu odpadového hospodárstva obce Papradno,
ktoré vykonal okresný úrad s kladným záverom. Na základe vyjadrenia z Okresného úradu Považská
Bystrica mohol byť program obce schválený.
K bodu 4:

Informácia o overení účtovnej závierky a hospodárenia za rok 2017

Ing. Roman Španihel informoval o overení účtovnej závierky a hospodárenia za rok 2017. Poslanci
zobrali správu audítora na vedomie.
K bodu 5:

Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu

Starosta obce oboznámil poslancov s monitorovacou správou o plnení programového rozpočtu.
Poslanci zobrali správu na vedomie.
K bodu 6:

Rozpočtové opatrenie 6/2018

Starosta obce informoval prítomných o obsahu rozpočtového opatrenia 6/2018, ktorého obsahom bol
presun finančným prostriedkov z dôvodu potreby finančných prostriedkov na vybavenie 4. triedy
v materskej škole, káblovú televíziu, na vypracovanie projektovej dokumentácie vodovodu Pod
Kremnicou vetva II, prijatia pracovnej sily do školskej jedálne na polovičný úväzok, v súvislosti s

rekonštrukciou WC v budove zdravotného strediska, ako aj nákupom traktora na zberný dvor, ale iba
v prípade, ak by podaný projekt nebol schválený.
K bodu 7:
VZN 2/2018 O určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Papradno
Ing. Roman Španihel predložil na schválenie VZN 2/2018 O určení výšky príspevkov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Papradno. Informoval, že bolo vyvesené
na úradnej tabuli obce ako aj na internetovej stránke obce a neboli k nemu doručené žiadne
pripomienky.
K bodu 8:

Informácia o stave rozšírenia miestneho cintorína

Starosta obce priblížil poslancom stav novej časti miestneho cintorína a dal hlasovať o zrušení
uznesenia, ktoré zakazovalo uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové miesto dopredu, t. j. za života
tých, pre ktorých je určené.
K bodu 9 a 10:
Rôzne a diskusia a interpelácie poslancov
Starosta obce - informoval o prácach na novom detskom dopravnom ihrisku;
-

-

Informoval, že dostal podnet, aby obec nasadila stromy/zeleň k bytovkám pri
škole;
Informoval o návrhu pána farára o premenovaní autobusových zastávok Gáborík
I a Gáborík II na Pri pálenici a Pri kostole. Poslanci sa priklonili k názvom
Papradno - Podhúboč a Papradno - kostol;
pozval na súťaž doma robených traktorov.

Daniela Smädišová: - informovala, že do budúcna treba ešte doriešiť prístup do materskej školy pri
školskej jedálni;
-

upozornila na jamy na parkovisku pre Diskontom. Starosta reagoval, že komunikoval aj
so spoločnosťou COOP Jednota, aby aj oni prispeli na opravu parkoviska a obec by
zveľadila svoj pozemok v jeho tesnej blízkosti.

K bodu č. 11:

Záver

Po skončení diskusie starosta zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. Zastupiteľstvo sa skončilo
o 17:30.

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

