
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Papradno, ktoré sa konalo  

dňa 17.7.2019 o 17.30 hod. v zasadačke Obecného úradu na I. poschodí. 

 

 

Prítomní poslanci:  Boris Balušík, Anna Beníková , Bc. Erika Piačková, Mgr. Milada Fortuníková, 

Daniela Smädišová, Roman Váchalík, Miroslav Zdurjenčík  

Neprítomní poslanci: Oľga Klabníková – ospravedlnená, Ing. Viera Zboranová - ospravedlnená 

Prítomná bola nadpolovičná väčšina poslancov obecného zastupiteľstva – zasadnutie bolo 

uznášaniaschopné. 

Prítomní občania: - 

 

Návrh programu: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Schválenie požiadaviek na základe podkladov stavebnej komisie 

4. Schválenie návrhu VZN 1/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Papradno 

5. Správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky a správa z auditu účtovnej závierky 

6. Výročná správa CSS Obce Papradno 

7. Správa o vykonaných kontrolách hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2019 

8. Schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi obce za I. polrok 2019 

9. Rozpočtové opatrenie 

10. Žiadosti od občanov a organizácii  

11. Diskusia a interpelácie poslancov 

12. Záver 
 
 
 
K bodu č. 1: 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla zástupkyňa starostu obce Daniela Smädišová. 

Na začiatku rokovania privítala poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných. Potom 

určila overovateľov zápisnice a navrhla zloženie návrhovej komisie. Následne dala hlasovať o 

zverejnenom programe rokovania a o doplnení programu rokovania o bod otvorenia školského klubu 

detí v ranných hodinách a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu obce. 

 

Za: 7 (Boris Balušík, Anna Beníková, Mgr. Milada Fortuníková, Bc. Erika Piačková, Daniela 

Smädišová, Roman Váchalík, Miroslav Zdurjenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Počet prítomných: 7 

Počet všetkých poslancov: 9 

Program rokovania OZ bol schválený. 



 

Do návrhovej komisie boli zvolení: Bc. Erika Piačková, Anna Beníková, Miroslav Zdurjenčík 

Za: 7 (Boris Balušík, Anna Beníková, Mgr. Milada Fortuníková, Bc. Erika Piačková, Daniela 

Smädišová, Roman Váchalík, Miroslav Zdurjenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Počet prítomných: 7 

Počet všetkých poslancov: 9 

 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Mgr. Milada Fortuníková, Roman Váchalík 

Za: 7 (Boris Balušík, Anna Beníková, Mgr. Milada Fortuníková, Bc. Erika Piačková, Daniela 

Smädišová, Roman Váchalík, Miroslav Zdurjenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Počet prítomných: 7 

Počet všetkých poslancov: 9 

 

Nový program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Schválenie požiadaviek na základe podkladov stavebnej komisie 

4. Schválenie návrhu VZN 1/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Papradno 

5. Správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky a správa z auditu účtovnej závierky 

6. Výročná správa CSS Obce Papradno 

7. Správa o vykonaných kontrolách hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2019 

8. Schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi obce za I. polrok 2019 

9. Rozpočtové opatrenie 

10. žiadosť ZŠ o otvorenie triedy ŠKD v ranných hodinách 

11. Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu 

12. Žiadosti od občanov a organizácii  

13. Diskusia a interpelácie poslancov 

14. Záver 

 

ROKOVANIE 

 

K bodu 2:  Kontrola plnenia uznesení  

Zástupkyňa starostu obce Daniela Smädišová požiadala Ing. Zuzanu Burdejovú o vykonanie kontroly 

plnenia uznesení. Tá konštatovala, že na ostatnom rokovaní žiadne uznesenie nemalo ukladací 

charakter. 

 

K bodu 3: Schválenie požiadaviek na základe podkladov stavebnej komisie 

 



Ing. Anna Pozníková predložila poslancom požiadavky občanov a organizácii na rokovanie obecného 

zastupiteľstva: 

1. zrušenie uznesenia č. 12/2019;  

2. schválenie podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce 

Papradno v k. ú. Papradno a to predaj pozemku KNC 111/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

561 m2  pre žiadateľa COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Palárikova 87, 022 01 Čadca 

z dôvodu, že parcela tvorí časť prístupovej cesty pre zásobovanie supermarketu COOP Jednota. Na 

časti pozemku bude po dohode zrekonštruovaná prístupová cesta pre zásobovanie supermarketu 

COOP Jednota a pre okolité rodinné domy. Cena za uvedený pozemok je 13400,- eur bez DPH (cena 

je v zmysle znaleckého posudku č. 91/2018, ktorý vypracoval Ing. Viliam Lejčík, Brvnište 132); 

3. Žiadosť Ľuboša Pauka, Papradno 533, Lukáša Pauka, Papradno 696, Vladimíra Hromadíka, 

Papradno 962 o preloženie cesty vedúcej smerom k farme. Existujúca komunikácia vedie po 

pozemkoch KNC 3218/12, 3218/11, 3218/10. Navrhované preloženie cesty by viedlo po pozemkoch 

KNC 3215/56, 3215/51 – vlastníci - Ľuboš Pauk, Lukáš Pauk a po pozemku KNC 3215/52 – vlastník 

Vladimír Hromadík a čiastočne po obecnom pozemku KNE 2485/3 a KNE 2578. 

Prekládka cesty bude financovaná na vlastné náklady žiadateľov; 

4. Žiadosť spoločnosti EMP Trade s.r.o., zastupujúcej investora stavby: 672 – BD – Papradno“ ( pre 

stavbu „Prestavba MŠ na 23.b.j.“ Luhy Park s.r.o., o odsúhlasenie zmluvy o budúcej zmluve 

o zriadení vecného bremena na umiestnenie stĺpa nn vedenia na pozemkoch KNE 2891 trvalé trávne 

porast o výmere 508 m2 a KNE 2892 ostatné plochy o výmere 1092 m2 v prospech Stredoslovenskej 

distribučnej a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina;  

5. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odkúpenie parciel KNE 9707/4 orná pôda o výmere 384 m2 

a KNE 9707/3 orná pôda o výmere 617 m2 v k.ú. Papradno od vlastníčky Viera Teplanová, Orlové 

78, Považská Bystrica. Pozemky sa kupujú z dôvodu, že časť z nich je pod existujúcou komunikáciou. 

Cena za uvedené pozemky bola dohodnutá na sumu 7 eur/m2; 

6. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Anny Zboranovej, Simony Zboranovej, Jána Trnčíka, 

Ľubomíra Santusa, Alžbety Bazsóovej o prenájom obecného pozemku KNE 1746/2 pri bytovke č. 

305 na vybudovanie prístreškov pre auto. Rozmer stojiska pre jedno auto bude cca 2,5 x 4,5 m. 

Umiestnenie prístrešku bude podľa schválenej situácie. Prístrešok vybudujú žiadatelia na vlastné 

náklady, na prenájom pozemku uzatvoria s obcou Papradno nájomnú zmluvu. Na vybudovanie 

prístrešku podajú na obci Papradno ohlásenie drobnej stavby.  

 

K bodu 4: Schválenie návrhu VZN 1/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Papradno 

 

Daniela Smädišová informovala poslancov o návrhu nového všeobecne záväzného nariadenia, ktoré 

reflektuje na zmenu finančných pásiem nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových 

kategórií stravníkov ako aj na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. 

 

K bodu 5: Správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky a správa z auditu účtovnej závierky 

 

Poslanci zobrali na vedomie správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2018, 

konsolidovanú výročnú správu za rok 2018, správu nezávislého audítora o overení súladu 

konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou za rok 2018. 

 

K bodu 6: Výročná správa CSS Obce Papradno 

 

Zástupkyňa starostu obce Daniela Smädišová predložila poslancom správu Centra sociálnych služieb 

Obce Papradno. K výročnej správe neboli pripomienky. 

 

https://www.minedu.sk/data/files/8738_fpn_od_1_9_2019-ok.pdf
https://www.minedu.sk/data/files/8738_fpn_od_1_9_2019-ok.pdf


K bodu 7 a 8:  Správa o vykonaných kontrolách hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2019 a 

Schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi obce za I. polrok 2019 

 

Daniela Smädišová informovala o správe hlavnej kontrolórky obce za I. polrok 2019, pripomenula, 

že počas tohto obdobia bola p. Daniela Klabníková mesiac práceneschopná. Poslanci zobrali správu 

na vedomie. Následne zástupkyňa starostu predložila poslancom návrh na vyplatenie odmeny pre 

HKO o výške 10 %. Nakoľko neboli k uvedenej výške pripomienky, dala o návrhu hlasovať. 

 

K bodu 9: Rozpočtové opatrenie 

 

Daniela Smädišová predložila poslancom návrh rozpočtového opatrenia 8/2019 na úpravu rozpočtu 

nasledovne presun 12 000,- eur z položky 01.1.1 Výstavba rozhľadne Holý vŕšok na 07.6.0 

Rekonštrukcia WC detské oddelenie Zdravotné stredisko – spoluúčasť; príjem kapitálovej dotácie vo 

výške 50 000,- eur na 06.3.0 Rozšírenie vodovodu z Environmentálneho fondu; príjem dotácie na 

08.2.0 Rekonštrukciu kotolne viacúčelovej budovy Papradno vo výške 141 696,- eur; nákup 

pozemkov z Rezervného fondu vo výške 7 100,- eur a prevod z Rezervného fondu na spoluúčasť na 

Rekonštrukciu kotolne viacúčelovej budovy Papradno vo výške 7 500,- eur; 

 

 

K bodu 10: Otvorenie triedy školského klubu detí v ranných hodinách tzv. ranná družina 

v Základnej škole s materskou školou, Papradno 312 

Poslanci obecného zastupiteľstva súhlasili s otvorením triedy školského klubu detí v ranných 

hodinách tzv. ranná družina v Základnej škole s materskou školou, Papradno 312 pri počte minimálne 

5 detí; 

 

K bodu 11: Monitorovacia správa  o plnení programového rozpočtu 

Daniela Smädišová predložila poslancom monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu 

k 30.6.2019. 

 

K bodu 12: Diskusia a interpelácie poslancov 

 

Daniela Smädišová: 

 Informovala o premokaní strachy na hornej škôlke; 

 Oboznámila o nutnosti rezať cestu pri budovaní vodovodu v časti Holý Vŕšok; 

 Informovala o možnostiach umiestnenia novej U-rampy pre bicyklistov, skateboardistov a 

korčuliarov; 

 Informovala, že v stredu 24.7. si DHZ Papradno prevezme nové Iveco Daily od ministerky 

Denisy Sakovej; 

Bc. Erika Piačková: 

 Chcela by, aby sa jedna kamera v centrálnej zóne nasmerovala na vchod do základnej školy; 

 Požiadala o skontrolovanie stavu orechov na bočnej ceste popri bývalej Večierke a orezanie 

suchých konárov ; 

 Pripomenula riešenie stavov mostov pod hlavnou cestou, ktorá je v správe TSK. 



 

Roman Váchalík: 

 Informoval sa o možnosti umiestniť značky Pozor deti! na cestu pri Grunte. 

Miroslav Zdurjenčík: 

 Upozornil na problémy, ktoré vzniknú pri odchode doktorov pôsobiacich v Papradne do 

dôchodku. 

Anna Beníková: 

 Informovala o sťažnostiach dôchodcov na vývoz komunálneho odpadu aj keď popolnica 

nie je naplnená doplna. Ing. Zuzana Burdejová informovala, že pokiaľ je popolnica 

umiestnená pri miestnej komunikácii, spoločnosť Megawaste ju vyvezie. 

Daniela Klabníková: 

 Informovala poslancov o skončenej kontrole v základnej škole a o splnení uložených 

opatrení za 1. – 5. mesiac. 

 

K bodu č. 13:  Záver 

Po skončení diskusie zástupkyňa starostu zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila. 

Zastupiteľstvo sa skončilo o 18:35.  

Prijaté uznesenie tvorí prílohu zápisnice. 

 

Zápisnicu zapísala: Ing. Zuzana Burdejová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Overovatelia zápisnice:  Overovatelia zápisnice:  Starosta obce Papradno: 

Mgr. Milada Fortuníková  Roman Váchalík   Ing. Roman Španihel 


