
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Papradno, ktoré sa konalo  

dňa 16.1.2019 o 18.30 hod. v zasadačke Obecného úradu na I. poschodí. 

 

 

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

Milada Fortuníková, Daniela Smädišová, Roman Váchalík, Ing. Viera 

Zboranová, Miroslav Zdurjenčík  

Neprítomní poslanci: - 

Prítomná bola nadpolovičná väčšina poslancov obecného zastupiteľstva – zasadnutie bolo 

uznášaniaschopné. 

Prítomní občania: Ján Pavúk 

 

Návrh programu: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019 

4. A) Návrh rozpočtu na rok 2019 

B) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2019  
5. Návrh rozpočtu na roky 2019 – 2021 

6. Žiadosti od občanov a organizácii  

7. Diskusia a interpelácie poslancov 

8. 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. Po schválení zverejneného programu navrhol doplniť ho 

o bod správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2018 a schválenie odmeny pre 

hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2018.  

 

Za: 9 (Boris Balušík, Anna Beníková, Mgr. Milada Fortuníková, Oľga Klabníková, Bc. Erika 

Piačková, Daniela Smädišová, Roman Váchalík, Ing. Viera Zboranová, Miroslav Zdurjenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Počet prítomných: 9 

Počet všetkých poslancov: 9 

Program rokovania OZ bol schválený. 

 

Do návrhovej komisie boli zvolení: Daniela Smädišová, Anna Beníková, Roman Váchalík 



Za: 9 (Boris Balušík, Anna Beníková, Mgr. Milada Fortuníková, Oľga Klabníková, Bc. Erika 

Piačková, Daniela Smädišová, Roman Váchalík, Ing. Viera Zboranová, Miroslav Zdurjenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Počet prítomných: 9 

Počet všetkých poslancov: 9 

 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Bc. Erika Piačková, Boris Balušík 

Za: 9 (Boris Balušík, Anna Beníková, Mgr. Milada Fortuníková, Oľga Klabníková, Bc. Erika 

Piačková, Daniela Smädišová, Roman Váchalík, Ing. Viera Zboranová, Miroslav Zdurjenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Počet prítomných: 9 

Počet všetkých poslancov: 9 

 

Nový návrh programu: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019 

4. A) Návrh rozpočtu na rok 2019 

B) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2019  
5. Návrh rozpočtu na roky 2019 – 2021 

6. Správa o kontrolnej činnosti HKO za rok 2018 

7. Návrh na vyplatenie odmeny HKO za II. polrok 2018 

8. Žiadosti od občanov a organizácii  

9. Diskusia a interpelácie poslancov 

10. Záver 

 

ROKOVANIE 

 

K bodu 2:  Kontrola plnenia uznesení  

Po schválení programu zasadnutia vykonal starosta kontrolu plnenia uznesení 77 - 82/2018. 

Konštatoval, že ukladaciu povinnosť nemalo žiadne uznesenie.  

K bodu 3: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019 

Ing. Roman Španihel oboznámil poslancov s plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 

I. polrok 2019. Daniela Klabníková informovala poslancov, že vykonala kontrolu vyúčtovania 

finančných príspevkov zložkám a ešte zrealizuje aj kontrolu TJ Žiar. 

 

K bodu 4: Návrh rozpočtu na rok 2019 a stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu 

na rok 2019 

Starosta obce podrobne informoval prítomných poslancov o návrhu rozpočtu na rok 2019 aj 

o stanovisku HKO k nemu. Informoval o navýšení ceny energií, ktoré sa muselo premietnuť do 

rozpočtu, aj o zákonnom navýšení platov. Oboznámil poslanecký zbor o predpokladanej zmene 



rozpočtu odpadového hospodárstva, ktorá bude spôsobená novelou zákona o poplatkoch za uloženie 

odpadov na skládku. Tá bude diferencovaná pre každú obec podľa úrovne vytriedenia. Obec 

Papradno nie je na tom až tak zle, ale napriek tomu bude zvýšenie poplatku od 60 do 100 %. 

Predniesol aj plán investičných akcií, kde bude prioritou rozšírenie vodovodu Pod Holý Vŕšok, Pod 

Kremnicu, kotolňa kultúrneho domu, vybavenie zberného dvora traktorom a vlečkou, radiátory 

v budove školy... Roman Váchalík sa zaujímal o príspevok na kosačku pre TJ ŽIAR, na čo starosta 

odpovedal, že obec kúpila kosačku, ktorú si môžu športovci požičať bezplatne a aj benzín im 

poskytne obec. R. Váchalík sa informoval aj na projekt rekonštrukcie multifunkčného ihriska. 

Starosta sa vyjadril, že minulý rok si ho podávali športovci, no nebol úspešný a aj tento rok sa podá 

opäť. Ing. Viera Zboranová sa zaujímala o bežné výdavky na sociálnu oblasť, kde bolo navýšenie, 

dôvod presunu financií z cestnej dopravy na oblasť požiarnej ochrany, bližšie informácie o ostatnej 

kultúrnej činnosti a mieste vybudovania outdoorového ihriska. Starosta obce Ing. Roman Španihel 

reagoval, že v sociálnej oblasti musela obec reflektovať na zvýšenie miezd opatrovateľkám, v roku 

2018 boli na položke cestná doprava nevyčerpané finančné prostriedky, nakoľko nebol sneh, pričom 

zdôraznil, že v tomto roku musí obec rátať s väčším finančným objemom na ohŕňanie snehu z dôvodu 

kalamitnej situácie. Taktiež podrobne informoval o jednotlivých položkách ostatnej kultúrnej činnosti 

a aj o predpokladanom umiestnení outdoorového ihriska vedľa budovy základnej školy. Daniela 

Smädišová upozornila, aby sa nezabudlo aj na prístup k tomuto ihrisku. Poslanci sa zaujímali aj 

o plánované úseky miestnych komunikácií, ktoré by sa mali opravovať tento rok. Starosta ich 

oboznámil s vybranými úsekmi, ktorých počet a výber nie je uzatvorený. Poslanci upozornili aj na 

stav komunikácie vedúcej na Kolibu a požiadali starostu, aby inicioval stretnutie zúčastnených strán. 

Následne dal o návrhu rozpočtu tak, ako bol predložený, hlasovať.  

 

K bodu 5: Návrh rozpočtu na roky 2019 – 2021 

 

Starosta obce predložil poslancom návrh trojročného rozpočtu obce. Zdôraznil, že záväzný je 

rozpočet na rok 2019 a ostatné dva roky sa berú na vedomie.  

 

K bodu 6 a 7: Správa HKO o kontrolnej činnosti za rok 2018 a odmena HKO za II. polrok 2018 

Starosta obce Ing. Roman Španihel požiadal hlavnú kontrolórku obce, aby poslancom predložila 

správu za rok 2018 a oboznámil ich, že hlavná kontrolórka bola PN od 20.7. do 31.12. Následne 

navrhol odmenu vo výške 5%. Poslanci návrh schválili. 

 

K bodu 8: Žiadosti od občanov a organizácii  

Ing. Roman Španihel informoval poslancov o žiadostiach zložiek obce o príspevok. Poslancov 

upozornil na dve nové žiadosti o príspevok od divadelného a speváckeho krúžku a OZ STK Dalas 

Papradno. Ostatným zložkám boli schválené finančné príspevky tak ako v minulom roku. 

Divadelnému a speváckemu krúžku 200 EUR a OZ STK Dalas 200 EUR s tým, že sa financie pokúsi 

obec získať cez participatívno-komunitný rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja a pokiaľ by 

dotácia nebola schválená, obec zvýši príspevok z 200 EUR na 500 EUR. Občan Ján Pavúk sa zaujímal, 

či hocikto, kto príde a povie „daj“, tomu sa peniaze dajú a či si financie zháňajú aj sami. Starosta ho 

informoval, že OZ STK Dalas si už nejaké sponzorské financie zohnali. 

K bodu 9: Diskusia a interpelácie poslancov 

Daniela Klabníková: - zaujímala sa, ako to bude s ohŕňaním chodníkov. Starosta reagoval, že bagre 

odhŕňali tie najhoršie úseky ciest. Pôvodne mali ohŕňať chodníky, no bolo potrebné sprejazdniť 

niektoré časti obce, ktoré boli neprejazdné. Chodníky sa budú ohŕňať zajtra. 

Ing. Viera Zboranová doplnila, že aj bočné cesty je potrebné ohrnúť. Starosta odpovedal, že sa zajtra 

ohrnú aj tie. 

Starosta obce:  - informoval o podaní trestného oznámenia Milanom Šamajom, ktorý si 



zahradil obecný pozemok dreveným plotom, ktorý bol obcou odstránení; 

- Informoval, že sneh sa bude navážať aj na obecný pozemok pri M. 

Belušíkovi; 

- Informoval aj o prípadoch oplotenia obecných pozemkov občanmi bez 

povolenia, ktoré komplikujú ohŕňanie snehu v bočných uličkách. 

Ján Pavúk  - požiadal, aby sa k bytovkám pri zdravotnom stredisku umiestnila zberná 

nádoba na papier s vekom. Ľudia chcú triediť, ale keď tam nie je, tak to dajú do komunálneho odpadu; 

- Požiadal, aby sa pri oprave ciest dbalo na dopojenie ciest, aby nechýbali 

nábehy na existujúce komunikácie. Nakoľko pri oprave cesty pri 

zdravotnom stredisku a bytovkách chýba, zle sa vychádza a križovatka je 

neprehľadná; 

- Požiadal, aby obec pri začatí jednania o zmene zdroja pitnej vody prizvala 

aj obyvateľov bytovky, ktorí sú naň napojení. 

 

K bodu č. 11:  Záver 

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

o 20:00.  

Prijaté uznesenie tvorí prílohu zápisnice. 

Zápisnicu zapísala: Ing. Zuzana Burdejová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Overovatelia zápisnice:  Overovatelia zápisnice:  Starosta obce Papradno: 

Bc. Erika Piačková   Boris Balušík    Ing. Roman Španihel 


