
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Papradno, ktoré sa konalo  

dňa 8.3.2018 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, Roman Vachalík, Ing. Viera Zboranová,  

Neprítomní poslanci: Mgr. Jana Nemčíková, Mgr. Peter Žilinčík 

Prítomná bola nadpolovičná väčšina poslancov obecného zastupiteľstva – zasadnutie bolo 

uznášaniaschopné. 

Prítomní občania: Marcel Pavúk, Helena Zendeková 

 

Návrh programu: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2017 

4. Správa o vykonanej kontrole hlavného kontrolóra obce v TJ 

5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018 

6. Návrh na vyplatenie odmeny pre hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2017 

7. Záverečný účet obce za rok 2017 a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce 

8. Žiadosti o príspevok z rozpočtu obce (dobrovoľné zložky obce) 

9. Zmena rozpočtu obce na rok 2018 

10. Rozpočtové opatrenie 1/2018 

11. Schválenie projektu Papradno – detské ihrisko pri základnej škole a spoluúčasti obce 

12. Schválenie projektu Zvýšenie efektivity triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Papradno 

a spoluúčasti obce 

13. Schválenie projektu z SFZ „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej 

infraštruktúry“ a spoluúčasti obce 

14. Schválenie projektu z Environmentálneho fondu na Zateplenie kultúrneho domu v obci Papradno 

a spoluúčasti obce 

15. Žiadosti od občanov a organizácii  

16. Schválenie požiadaviek na základe podkladov stavebnej komisie 

17. Schválenie zmeny využitia územia  

18. Diskusia a interpelácie poslancov 

19. 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 Dodatku č. 1 k Protokolu o prevode správy ZŠ 

s MŠ. Zároveň požiadal o zmenu poradia predkladaných bodov s tým, že požiadavky na základe 

podkladov zo stavebnej komisie a zmena využitia územia budú nasledovať po bode číslo 2. Následne 

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

 



Nový návrh programu: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2017 

4. Správa o vykonanej kontrole hlavného kontrolóra obce v TJ 

5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018 

6. Návrh na vyplatenie odmeny pre hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2017 

7. Záverečný účet obce za rok 2017 a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce 

8. Žiadosti o príspevok z rozpočtu obce (dobrovoľné zložky obce) 

9. Zmena rozpočtu obce na rok 2018 

10. Rozpočtové opatrenie 1/2018 

11. Schválenie projektu Papradno – detské ihrisko pri základnej škole a spoluúčasti obce 

12. Schválenie projektu Zvýšenie efektivity triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Papradno 

a spoluúčasti obce 

13. Schválenie projektu z SFZ „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej 

infraštruktúry“ a spoluúčasti obce 

14. Schválenie projektu z Environmentálneho fondu na Zateplenie kultúrneho domu v obci Papradno 

a spoluúčasti obce 

15. Žiadosti od občanov a organizácii  

16. Schválenie požiadaviek na základe podkladov stavebnej komisie 

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

18. Schválenie zmeny využitia územia  

19. Diskusia a interpelácie poslancov 

20. Záver 
 
 

Hlasovali za: 7 (Anna Beníková, Ing. Viera Zboranová, Daniela Smädišová, Bc. Erika Piačková, Oľga 

Klabníková, Roman Vachalík, Mgr. Milada Fortuníková) 

Hlasovali proti: 0  

Zdržali sa hlasovania: 0  

Nehlasovali: 0 

Počet prítomných poslancov: 7 

Počet všetkých poslancov: 9 

Program rokovania OZ bol schválený. 

 

Do návrhovej komisie boli zvolení: Daniela Smädišová, Oľga Klabníková, Ing. Viera Zboranová 

Hlasovali za: 7 (Anna Beníková, Ing. Viera Zboranová, Daniela Smädišová, Bc. Erika Piačková, Oľga 

Klabníková, Roman Vachalík, Mgr. Milada Fortuníková) 

Hlasovali proti: 0  

Zdržali sa hlasovania: 0  

Nehlasovali: 0 

Počet prítomných poslancov: 7 

Počet všetkých poslancov: 9 

 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Bc. Erika Piačková, Roman Vachalík 

Hlasovali za: 7 (Anna Beníková, Ing. Viera Zboranová, Daniela Smädišová, Bc. Erika Piačková, Oľga 

Klabníková, Roman Vachalík, Mgr. Milada Fortuníková) 



Hlasovali proti: 0  

Zdržali sa hlasovania: 0  

Nehlasovali: 0 

Počet prítomných poslancov: 7 

Počet všetkých poslancov: 9 

 

ROKOVANIE 

 

K bodu 2:  Kontrola plnenia uznesení  

Po schválení programu zasadnutia vykonal starosta kontrolu plnenia uznesení 110-129/2017. 

Konštatoval, že ukladaciu povinnosť mali dve uznesenia – obdive povinnosti boli splnené.  

K bodu 16: Schválenie požiadaviek na základe podkladov stavebnej komisie 

 

1. požiadavka majiteľov rodinného domu s. č. 295 na parcele KNC 1777/1 v k. ú. Papradno, aby  

mohli bezodplatne využívať pozemok KNE 17930/1 ako prístup k svojmu rodinnému domu;  

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

m2 v rozsahu podľa vypracovaného geometrického plánu; 

3. schválenie ceny pozemku – parcely KNE 8012 orná pôda o výmere 118 m2 pre Ing. Máriu Bašovú 

a Matildu Vankovú; 

4. žiadosť o schválenie zriadenia vecného bremena na parcelách KNE 3661/2, 3661/3, 3711 a 3719 

v k. ú. Obce Papradno žiadateľa Igora Magdecha a Silviu Bubelovú; 

5. schválenie spôsobu prevodu KNC 2547/1 o výmere 29 m2 pre Ladislava Klabníka a Oľgu 

Klabníkovú; 

6. zastavovacia štúdia na umiestnenie novostavby RD pre stavebníkov Martina Čapliara a Veroniku 

Čapliarovú. 

 

K bodu 18: Schválenie zmeny využitia územia  

 

Starosta obce Ing. Roman Španihel predložil poslancom návrh na zmenu využitia územia v časti, kde 

sa nachádza budova dolnej škôlky. 

 

K bodu 3: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2017 

 

Hlavná kontrolórka obce Daniela Klabníková predložila poslancom správu o kontrolnej činnosti 

HKO za rok 2017. Poslanci správu zobrali na vedomie. 

 

K bodu 4: Správa o vykonanej kontrole hlavného kontrolóra obce v TJ 

 

Hlavná kontrolórka obce Daniela Klabníková informovala prítomných o výsledku kontroly v TJ, kde 

boli zistené drobné administratívne a účtovnícke nedostatky.  

 

K bodu 5: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018 

 

Poslancom bol predložený návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018. Hlavná kontrolórka 

obce zároveň požiadala, aby sa záverečný účet schvaľoval v budúcnosti v neskoršom termíne. 

Poslankyňa Bc. Erika Piačková navrhla, aby kontrola v základnej škole zo strany HKO bola až v II. 

polroku, nakoľko zmena základnej školy na základnú školu s materskou školou je administratívne 

veľmi náročný proces, pri ktorom vznikajú aj drobné chyby, ktoré nie je možné ovplyvniť. Obecné 



zastupiteľstvo uložilo povinnosť hlavnej kontrolórke skontrolovať všetky smernice obce, namiesto 

bodu 2. – kontroly základnej školy za rok 2017. 

K bodu 6: Návrh na vyplatenie odmeny pre hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2017 

 

Starosta obce, Ing. Roman Španihel, predložil dva návrhy na vyplatenie odmeny, prvý vo výške 10 % 

a druhý vo výške 20 %. Nakoľko prvý návrh poslanci podporili nadpolovičnou väčšinou, návrh bol 

prijatý. 

 

K bodu 7: A) Záverečný účet obce za rok 2017 

  B) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu 

 

Starosta obce predložil poslancom návrh na schválenie záverečný účet obce za rok 2017 a oboznámil 

ich so stanoviskom HKO, ktorý odporúča schváliť záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez 

výhrad. Prebytok 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, sa použije na tvorbu rezervného fondu. 

 

K bodu 8: Žiadosti o príspevok z rozpočtu obce (dobrovoľné zložky obce) 

 

Starosta obce predložil poslancom návrh na schválenie príspevkov pre dobrovoľné zložky, ktoré sú 

navrhnuté v sumách, ako aj minulý rok.  

 

K bodu 9 a 10: Zmena rozpočtu na rok 2018 a rozpočtové opatrenie 1/2018 

 

Ing. Roman Španihel priblížil poslancom zmeny rozpočtu na rok 2018 a s tým súvisiacim 

rozpočtovým opatrením. Zmeny v rozpočte boli na strane príjmov, kde sa navýšil príjem z fiškálnej 

decentralizácie a z obecného plesu, ako aj na strane výdavkov, ktoré súvisia najmä s pripravovanými 

projektami. 

 

K bodu 11:  Schválenie projektu Papradno – detské ihrisko pri základnej škole a spoluúčasti obce 

 

Poslanci schválili projekt, ktorého cieľom je nákup a montáž štyroch herných prvkov na detské 

ihrisko nachádzajúce sa pri bezbariérovom vchode do základnej školy s materskou školou. Zároveň 

schválili aj spoluúčasť na tomto projekte. 

K bodu 12: Schválenie projektu Zvýšenie efektivity triedeného zberu komunálnych odpadov 

v obci Papradno a spoluúčasti obce 

 

Starosta obce oboznámil prítomných so zámerom zapojiť sa do výzvy na zlepšenie triedeného zberu 

v obci Papradno, ktorého súčasťou by malo byť aj vybavenie zberného dvora technikou. 

 

K bodu 13: Schválenie projektu z SFZ „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej 

infraštruktúry“ a spoluúčasti obce 

 

Ing. Roman Španihel predložil poslancom na schválenie projekt zo Slovenského futbalového zväzu, 

ktorého cieľom by bola výmena umelého trávnika na ihrisku. 

K bodu 14: Schválenie projektu z Environmentálneho fondu na Zateplenie kultúrneho domu 

v obci Papradno a spoluúčasti obce 

 



Ďalším bodom v schválenom programe zasadnutia bolo schválenie projektu a spoluúčasti 

z Environmentálneho fondu na zateplenie kultúrneho domu, čím by došlo k úspore finančných 

prostriedkov obce. 

 

K bodu 15: Žiadosti od občanov a organizácii 

 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo požiadavky Centra sociálnych služieb Obce Papradno, Márie 

Bašovej a spoločnosti DARAPOL, s.r.o.. Ing. Anna Pozníková informovala poslancov aj o žiadosti 

Mariána Turičíka na darovanie cesty pred ich rodinnými domami obci.  

K bodu 17: Dodatok č. 1 k Protokolu o prevode správy ZŠ s MŠ 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili Dodatok č. 1 k Protokolu o prevode správy ZŠ s MŠ. 

 

K bodu 19: Diskusia a interpelácie poslancov 

Starosta obce - informoval o stave výzvy, ktorej súčasťou by bola rozhľadňa na Holom vŕšku. 

Priblížil, že rozhľadňa musí byť súčasťou cyklotrasy. Druhou variantou by bolo spevnenie cesty na 

štiavnický chotár na šírku 2,5 metra; 

- Informoval poslancov o možnosti zvýšenia miestnych daní v priemyselnej zóne, 

Marcel Pavúk:  - pýtal sa kedy bude festival (hudobné leto); 

Oľga Klabníková: - informovala sa na cestu k spoločnosti Femada a Kolibe. Starosta oboznámil 

poslancov s postojom spoločnosti Femada k oprave cesty, ktorá súhlasila, že opraví časť komunikácie, 

Anna Beníková by opravila časť cesty vedúcu k nej, pričom časť by vybudovala aj obec; 

- Zaujímala sa o vybudovanie vodovodu Pod Kremnicou. Starosta reagoval, 

že posledným projektom, ktorý odsúhlasila Považská vodárenská spoločnosť bol vodovod Pod holý 

vŕšok, nakoľko nestačí vodný zdroj. Musela by sa zvýšiť hladina spodnej vody alebo prehĺbiť vrt; 

Bc. Erika Piačková: - navrhla, aby ekonómka obce metodicky usmerňovala ekonómky 

rozpočtových organizácii obce, za čo by dostala aj finančné ohodnotenie. 

K bodu č. 20:  Záver 

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

o 18:11.  

 

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 


