
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Papradno, ktoré sa konalo  

dňa 19.6.2019 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu na I. poschodí. 

 

 

Prítomní poslanci:  Boris Balušík, Oľga Klabníková, Bc. Erika Piačková, Mgr. Milada Fortuníková, 

Daniela Smädišová, Roman Váchalík (prišiel 18:25), Ing. Viera Zboranová, 

Miroslav Zdurjenčík  

Neprítomní poslanci: Anna Beníková - ospravedlnená 

Prítomná bola nadpolovičná väčšina poslancov obecného zastupiteľstva – zasadnutie bolo 

uznášaniaschopné. 

Prítomní občania: Marcel Pavúk 

 

Návrh programu: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Schválenie požiadaviek na základe podkladov stavebnej komisie 

4. Schválenie zápisu do obecnej kroniky za rok 2018 

5. Úprava rozpočtu na rok 2019 a rozpočtové opatrenie 

6. Vyhlásenie výberového konania na miesto hlavného kontrolóra obce 

7. Žiadosti od občanov a organizácii  

8. Diskusia a interpelácie poslancov 

9. Záver 
 
 
K bodu č. 1: 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Roman Španihel. Na začiatku 

rokovania privítal poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných. Potom určil 

overovateľov zápisnice a navrhol zloženie návrhovej komisie. Po schválení zverejneného programu 

navrhol doplniť ho o body: plán kontrolnej činnosti HKO na III. Q 2019 a schválenie počtu prijatých 

žiakov na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou, Papradno 312 

v školskom roku 2019/2020. Rovnako informoval, že bod Schválenie požiadaviek podľa podkladov 

stavebnej komisie sa posúva za bod Úprava rozpočtu. 

 

Za: 7 (Boris Balušík, Mgr. Milada Fortuníková, Oľga Klabníková, Bc. Erika Piačková, Daniela 

Smädišová, Ing. Viera Zboranová, 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: Daniela Smädišová, Oľga Klabníková, Ing. Viera Zboranová 

Za: 7 (Boris Balušík, Mgr. Milada Fortuníková, Oľga Klabníková, Bc. Erika Piačková, Daniela 

Smädišová, Ing. Viera Zboranová, Miroslav Zdurjenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Počet prítomných: 7 

Počet všetkých poslancov: 9 

 

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

Za: 7 (Boris Balušík, Mgr. Milada Fortuníková, Oľga Klabníková, Bc. Erika Piačková, Daniela 

Smädišová, Ing. Viera Zboranová, 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 zápisu do obecnej kroniky za rok 2018 

5. Úprava rozpočtu na rok 2019 a rozpočtové opatrenie 

6. Vyhlásenie výberového konania na miesto hlavného kontrolóra obce 

7. Žiadosti od občanov a organizácii  

8. Plán kontrolnej činnosti HKO na III. Q 2019 

9. Schválenie počtu prijatých žiakov na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s 

materskou školou, Papradno 312 v školskom roku 2019/2020 

10. Diskusia a interpelácie poslancov 

11. Záver 

 

ROKOVANIE 

 

K bodu 2:  Kontrola plnenia uznesení  

Po schválení doplnenia programu zasadnutia vykonal starosta kontrolu plnenia uznesení 8 - 20/2019. 

Konštatoval, že ukladaciu povinnosť nemalo žiadne uznesenie.  

 

K bodu 4: Schválenie zápisu do obecnej kroniky za rok 2018 

 

Obecná kronikárka Ing. Anna Pozníková predložila poslancom návrh zápisu do obecnej kroniky za 

rok 2018. Starosta obce požiadal o doplnenie zápisu kúpania sa ľadových medveďov a doplnenie ich 

počtu a informácií o pridelení financií z eurofondov na stavebné úpravy budovy základnej školy 

v súvislosti s presunom materskej školy do nej. Ing. Viera Zboranová požiadala o doplnenie 



Stretnutia Kŕžľanov aj s počtom účastníkov. Bc. Erika Piačková pripomenula úspech žiačky ZŠ 

v súťaži Naše dedičstvo, naša múza a požiadala o spomenutie Mikuláša v zápise do kroniky. 

 

K bodu 5: Úprava rozpočtu na rok 2019 a rozpočtové opatrenie 

 

Ing. Roman Španihel, starosta obce, informoval poslancov o potrebe nákupu nového obecného 

automobilu, nakoľko prevádzka súčasného auta vzhľadom na jeho technický stav, rok výroby 

a najazdené kilometre prestáva byť ekonomická. Informoval aj o výzvach zameraných na 

elektromobilitu, no upozornil, že napriek dotácii od štátu je jeho kúpa drahšia ako kúpa klasického 

benzínového auta. Ing. Viera Zboranová podotkla, že aj mesto Považská Bystrica kúpilo nové autá – 

Dacia Daster a do podmienok obce je vhodnejšie auto 4x4. Peniaze vo výške 16 000,- eur budú 

presunuté z položky Rozhľadňa Holý vŕšok, ktorá sa v tomto roku nebude realizovať.  

 

K bodu 3: Schválenie požiadaviek na základe podkladov stavebnej komisie 

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

1. Žiadosť Ing. Daniela Hupka, Papradno 1042 o odpredaj časti pozemku KNE 20007/2 ostatné 

plochy o výmere 1936 m2 – pozemok KNC 1126/22 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 40 m2;  

2. Žiadosť Jozefa Kukurdíka, Papradno722 o zníženie ceny za uloženie el. kábla do obecného 

pozemku KNC 2850 v dĺžke cca 116m;  

3. Žiadosť Jany Žilinčíkovej, Papradno 187 o vysporiadanie pozemkov zabratých pod miestnym 

cintorínom; 

4. František Hariš, Papradno 1173, žiadosť o odkúpenie časti parcely KNC 497 o výmere cca 26 m2; 

5. Hotel Podjavorník s.r.o. Žiadosť o prejednanie a schválenie zámeru pripravovanej rekonštrukcie 

Hotela Podjavorník na apartmány; 

6. Žiadosť Marty Potockej SNP 1477/127, Pov. Bystrica o odkúpenie pozemku KNE 882/2 zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 162 m2.  

 

K bodu 6: Vyhlásenie výberového konania na miesto hlavného kontrolóra obce 

 

Starosta obce, Ing. Roman Španihel, oboznámil prítomných s blížiacim sa koncom funkčného 

obdobia hlavnej kontrolórky obce a dal hlasovať za vyhlásenie nového výberového konania. 

 

K bodu 7: Žiadosti od občanov a organizácii  

 

Ing. Roman Španihel informoval o požiadavke Základnej školy s materskou školou, Papradno 312 

o úpravu rozpočtu – originálnych kompetencií a dodal, že žiadosť je potrebné ešte dôkladne 

prediskutovať. 

 

K bodu 8: Plán kontrolnej činnosti HKO na III. Q 2019 

 

Daniela Klabníková predložila poslancom návrh plánu kontrolnej činnosti na tretí štvrťrok. Poslanci 

návrh jednomyseľne schválili. 

 

K bodu 9: Schválenie počtu prijatých žiakov na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej 

škole s materskou školou, Papradno 312 v školskom roku 2019/2020 

 

Starosta obce informoval poslancov, že počas ďalšieho školského roka bude škola otvárať 2 prvácke 

triedy, nakoľko je 25 prvákov.  



 

K bodu 10: Diskusia a interpelácie poslancov 

 

Daniela Smädišová: 

 Zaujímala sa o možnosť umiestnenia retardéra pri p. Bulíkovej; 

 Informovala, že v CSS by potrebovali vybudovať nový nájazd s bezbariérovou plošinou 

v mieste, kde sa vchádza do záhrady; 

 Zaujímala sa o možnosť nahlásenie potreby opravy mostov na hlavnej ceste patriacej 

Trenčianskemu samosprávnemu kraju. 

Starosta obce: 

 Informoval o prepadnutí sa cesty pred hasičskou zbrojnicou. Jama je už zasypaná a pri 

vysprávkach miestnych komunikácií sa doasfaltuje; 

 Informoval o asfaltovaní poza pohostinstvo Lucia, kde sa podarilo zaasfaltovať celý úsek; 

 Oboznámil poslancov a prítomných o projekte na kotolňu v kultúrnom dome; 

 Informoval o dotáciách z Trenčianskeho samosprávneho kraja a particiatívneho-komunitného 

rozpočtu aj o prácach, ktoré sa vykonali v novej skúšobni obce Papradno; 

 Poďakoval p. Hajčíkovi za zasfaltovanie úseku cesty pred ním a oznámil, že Ondrej Nemčík 

prisľúbil opraviť cestu od prasknutej rúry po spoločnosť FeMaDa. Anna Beníková zaplatí 

úsek ku Kolibe a obec zvyšok, ale nie v celej šírke; 

 Informoval o predaji hasičskej techniky; 

 Poďakoval za angažovanosť pri príprave na návštevu hodnotiacej komisie počas súťaže 

Dedina roka a pozval na folklórny festival V srdci Javornikvo. 

Daniela Klabníková: 

 Upozornila na prepady na ceste na ich ulici. Starosta reagoval, že prepady vznikli pri 

budovaní vodovodných prípojok občanmi a mali by si opravu zaplatiť oni. František 

Macháč si to opravil sám. Tieto prepady sa opravia pri vysprávkach miestnych 

komunikácií. 

Marcel Pavúk: 

 Žiadal, aby sa cesta na Kolibu asfaltovala naraz a pýtal sa, kedy bude asfaltovať p. 

Kozáčik; 

 Zaujímal sa o prehĺbenie vrtu. 

Roman Váchalík: 

 Pýtal sa, kde budú priechody pre chodcov. 

Ing. Anna Pozníková: 

 Požiadala o zváženie zabezpečenia reprezentačných tričiek obce, ktoré by si mohli kúpiť 

občania aj návštevníci. 

 

K bodu č. 11:  Záver 

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

o 19:15.  



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 


