Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Papradno, ktoré sa konalo
dňa 20.3.2019 o 17.30 hod. v zasadačke Obecného úradu na I. poschodí.

Prítomní poslanci:

Boris Balušík, Oľga Klabníková, Bc. Erika Piačková, Mgr. Milada Fortuníková,
Daniela Smädišová, Roman Váchalík, 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení
Záverečný účet obce za rok 2018 a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
Schválenie projektu Rekonštrukcia kotolne viacúčelovej budovy Papradno a spoluúčasti obce
Schválenie požiadaviek na základe podkladov stavebnej komisie
Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy
Žiadosti od občanov a organizácii
Diskusia a interpelácie poslancov
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. Následne boli určení
overovatelia zápisnice a zloženie návrhovej komisie. Po schválení zverejneného programu navrhol
doplniť ho o body: úprava zásad odmeňovania poslancov, rozpočtové opatrenie 2/2019, dotácie
z TSK a Úradu vlády SR, návrh na schválenie prebytočnosti majetku a zrušenie bodu Žiadosti od
občanov a organizácií.
Za: 8 (Boris Balušík, 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: 8
Počet všetkých poslancov: 9
Program rokovania OZ bol schválený.
Do návrhovej komisie boli zvolení: Daniela Smädišová, Oľga Klabníková, Roman Váchalík

Za: 8 (Boris Balušík, 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: 8
Počet všetkých poslancov: 9
Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Bc. Erika Piačková, Boris Balušík
Za: 8 (Boris Balušík, 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: 8
Počet všetkých poslancov: 9
Nový program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Záverečný účet obce za rok 2018 a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
4. Schválenie projektu Rekonštrukcia kotolne viacúčelovej budovy Papradno a spoluúčasti obce
5. Schválenie požiadaviek na základe podkladov stavebnej komisie
6. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy
7. Úprava zásad odmeňovania poslancov
8. Rozpočtové opatrenie 2/2019
9. Dotácie z TSK a Úradu vlády SR
10. Návrh na schválenie prebytočnosti majetku
11. Diskusia a interpelácie poslancov
12. Záver

ROKOVANIE
K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení
Po schválení programu zasadnutia vykonal starosta kontrolu plnenia uznesení 1 - 7/2019. Konštatoval,
že ukladaciu povinnosť nemalo žiadne uznesenie. Zároveň informoval, že plánované stretnutie
dotknutých strán ohľadom opravy cesty ku Kolibe Papradno sa bude realizovať po Veľkej Noci.
K bodu 3:
účtu obce

Záverečný účet obce za rok 2018 a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému

Starosta obce predložil poslancom návrh na schválenie záverečného účtu obce a celoročné
hospodárenie bez výhrad a použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu
vo výške 266 567,15 EUR. Z toho suma 99 809,86 EUR bude účelovo použitá na splácanie úveru
(stavebné úpravy súvisiace s premiestnením MŠ do ZŠ s navýšením kapacít MŠ) a zvyšok tvorby
rezervného fondu za rok 2018 bude použitý podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva.

K bodu 4:
Schválenie projektu
a spoluúčasti obce

Rekonštrukcia kotolne viacúčelovej budovy Papradno

Ing. Roman Španihel informoval o plánovanom podaní žiadosti o nenávratný finančný na
projekt Rekonštrukcia kotolne viacúčelovej budovy Papradno, kde výška maximálneho celkového
spolufinancovania projektu bude 5% z celkových oprávnených výdavkov vo výške 7 500,00 EUR a
výška neoprávnených výdavkov 19 722,74 EUR, ktoré vzniknú pri realizácii uvedeného projektu.
Informoval, že výzva je otvorená do 31.3.2019.
K bodu 5:

Schválenie požiadaviek na základe podkladov stavebnej komisie

Ing. Anna Pozníková predložila poslancom na schválenie 6 žiadostí od občanov a organizácií:
1. Žiadosť Márie Bašovej, Papradno 1259 o odpredaj časti pozemku KNE 17550/2 ostatné plochy
o výmere 1376 m2;
2. Žiadosť COOP Jednota Čadca, Palárikova 87, Čadca o odkúpenie pozemku KNC 111/1 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 561 m2. Starosta obce informoval o plánovaných prácach, vybudovaní
priechodu pre chodcov, zabudovaní nádoby na zachytávanie dažďovej vody a súčasne podmienke
zachovania prístupu k susedným nehnuteľnostiam;
3. Žiadosť Vladimíra Hromadíka, Papradno 962 o zámenu pozemkov;
4. Žiadosť Jána Machalíka a Emílie Machalíkovej, Papradno 627 o odpredaj časti pozemkov parc.
číslo KNE 6088 a KNE 6081/1;
5. zrušenie uznesenie obecného zastupiteľstva obce Papradno zo dňa 22. 10. 2014 č. 6/2014, bod 14.
Do dnešného dňa sa neuskutočnilo schválené darovanie časti pozemku KNC 2229 zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 628 m2, časť o výmere 4m2 - vlastník pozemku Ján Šamaj , Papradno 544 zomrel;
6. Darovanie časti pozemku KNC 2229 zastavaná plocha o výmere 4 m2.
K bodu 6:

Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy

Starosta obce, Ing. Roman Španihel, informoval, že delegovanie zástupcov obce do rady školy
Základnej školy s materskou školou, Papradno 312 je v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, dal návrh na odvolanie pôvodných členov: Ing. Romana
Španihela, Ing. Vieru Zboranovú, Danielu Smädišovú a Mgr. Miladu Fortuníkovú a delegovanie
novozvolených zástupcov zriaďovateľa: Ing. Romana Španihela, Mgr. Miladu Fortuníkovú, Danielu
Smädišovú a Miroslava Zdurjenčíka.
K bodu 7:

Úprava zásad odmeňovania poslancov

Ing. Roman Španihel predložil návrh zásad odmeňovania poslancov a ostatných volených
predstaviteľov, ktorého hlavnou zmenou bola zmena odmeny pre poslancov za účasť na zasadnutí OZ
z 20 EUR na 30 EUR a pripomenul, že poslanci aktívne pracujú nielen na zasadnutiach zastupiteľstva,
ale aj komisiách a pri kultúrnych podujatiach v obci.
K bodu 8:

Rozpočtové opatrenie 2/2019

Starosta obce informoval o potrebných úpravách rozpočtu obce na rok 2019 - presun z FRR na
kapitálové výdavky: na novovytvorenú položku rekonštrukcia strechy kinosály vo výške 11 000 EUR;
výstavbu vodovodu Holý Vŕšek vo výške 84 000 EUR; výstavbu vodovodu Pod Kremnicou vo výške
33 000 EUR a na rekonštrukciu - zateplenie átria KD a fasáda vo výške 24 000 EUR.
K bodu 9:

Dotácie z TSK a Úradu vlády SR

Starosta obce informoval poslancov o plánovanom podaní žiadosti o dotáciu na vybavenie skúšobne
pre Podžiaranček a Podžiaran a na výmenu umelého trávnika a vybudovanie detského ihriska v areáli

TJ ŽIAR, no zároveň upozornil, že na posledné dve projekty je len veľmi malá šanca na schválenie
z dôvodu veľkého počtu podaných žiadostí.
K bodu 10:

Návrh na schválenie prebytočnosti majetku

Starosta obce dal hlasovať o prebytočnosti majetku: prívesná motorová striekačka STR7022 30
a dopravný prostriedok PZ Avia PB 089 AM STR6023 2. Poslanci súhlasili s návrhom a ich
ponúknutím na odpredaj.
K bodu 11:

Diskusia a interpelácie poslancov

Starosta obce:
-

-

Informoval o vybraných úsekoch miestnych komunikácií, ktorých opravu plánuje dať naceniť
a upozornil, že úsekov, ktoré by bolo potrebné opraviť/zaasfaltovať je ďaleko viac ako
vyčlenených financií, no postupne sa budú opravovať;
M. Daniška bude zamestnaný za trvalý pracovný pomer;

M. Zdurjenčík:
- zaujímal sa, či sa bude ihrisko za školou realizovať – dokončovať;
D. Smädišová:
- upozornila na opravu plachty na vozík, ktorý je v dome smútku;
- navrhla dať na okná domu smútku polep na sklá namiesto záclony;
- požiadala o návrhy na prejednanie na majetkovej komisii. Starosta navrhol prediskutovať, čo so
starými premietačkami;
Ing. V. Zboranová:
-

Informovala sa o orezávaní stromov elektrikármi;
Upozornila na ťažbu Urbárom a poškodení cesty v časti Malé Brusné;

Bc. E. Piačková:
-

Sťažovala sa na psov a ich majiteľov, ktorí nemajú sáčky na psie výkaly a nechávajú ich na
verejných priestranstvách;
Zaujímala sa na možnosť zapnutia miestneho rozhlasu pri obecnom úrade;

Oľga Klabníková:
-

Rovnako sa sťažovala na túlavých psov;
Upozornila na parkovanie áut na chodníkoch;

Marcel Pavúk:
-

Upozornil na odpadky okolo kontajnerov;
Zaujímal sa o ťažbu ponad nich a žiadal o odstránenie neporiadku po ťažbe;
Zaujímal sa prečo do kultúrneho domu sa plánuje dať peletkový kotol a nie plynový;
Žiadal, aby sa do zverejneného programu obecného zastupiteľstva nedopĺňali body, na čo
starosta reagoval, že dopĺňanie bodov je v súlade so zákonom o obecnom zriadení;
Navrhol, aby sa vyriešili cesty najskôr v obci až potom pre chatárov;
Zaujímal sa o plánované zakúpenie traktora obcou. Starosta mu vysvetlil, že schvaľovací
proces ešte nebol ukončený a stále sa čaká na rozhodnutie riadiaceho orgánu;
Zaujímal sa s „akou víziou“ ide starosta do jednania ohľadom cesty na Kolibu Papradno.

K bodu č. 12:

Záver

Po skončení diskusie starosta zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. Zastupiteľstvo sa skončilo
o 20:10.
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

