
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Papradno, ktoré sa konalo  

dňa 16.12.2020 o 16.30 hod. v zasadačke Obecného úradu na I. poschodí. 

 

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

Klabníková, Daniela Smädišová, Roman Váchalík 

Neprítomní poslanci: Miroslav Zdurjenčík – karanténa, Ing. Viera Zboranová – PN, Boris Balušík - 

karanténa 

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. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2021 

5. A) Návrh rozpočtu na rok 2021 

B) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2021  
6. Návrh rozpočtu na roky 2022 – 2023 

7. Úprava rozpočtu na rok 2020 

8. Úprava čerpania rezervného fondu 

9. Schválenie oprávnenia vykonávať zmeny rozpočtu 

10. Protokol o zverení majetku do správy CSS 

11. Schválenie spôsobu hodného osobitného zreteľa pri nájme  

12. Schválenie návrhu VZN 4/2020 o miestnych daniach 

13. Schválenie návrhu VZN 5/2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný 

odpad 

14. Schválenie návrhu Dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu Obce Papradno č. 1/2020 o 

úhradách za sociálne služby poskytované v Centre sociálnych služieb Obce Papradno 

15. Žiadosti občanov a organizácií 

16. Diskusia a interpelácie poslancov 

17. Záver 

 
 
 
K bodu č. 1: 

Posledné plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku 2020 otvoril a viedol Ing. Roman 

Španihel, starosta obce. Na začiatku rokovania privítal poslancov obecného zastupiteľstva 

a ostatných prítomných. Následne určil overovateľov zápisnice a navrhol zloženie návrhovej komisie. 

Potom dal hlasovať o návrhu programu zasadnutia tak, ako bol zverejnený.  

 

Za: 6 (Anna Beníková, Mgr. Milada Fortuníková, Oľga Klabníková, Bc. Erika Piačková, Daniela 

Smädišová, Roman Váchalík) 

Proti: 0 



Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Počet prítomných: 6 

Počet všetkých poslancov: 9 

Program rokovania OZ bol schválený. 

 

Do návrhovej komisie boli zvolení: Daniela Smädišová, Oľga Klabníková, Roman Váchalík 

Za: 6 (Anna Beníková, Mgr. Milada Fortuníková, Oľga Klabníková, Bc. Erika Piačková, Daniela 

Smädišová, Roman Váchalík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Počet prítomných: 6 

Počet všetkých poslancov: 9 

 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Mgr. Milada Fortuníková, Bc. Erika Piačková 

Za: 6 (Anna Beníková, Mgr. Milada Fortuníková, Oľga Klabníková, Bc. Erika Piačková, Daniela 

Smädišová, Roman Váchalík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Počet prítomných: 6 

Počet všetkých poslancov: 9 

 

ROKOVANIE 

 

K bodu 2:  Kontrola plnenia uznesení  

Po schválení programu zasadnutia vykonal starosta obce kontrolu plnenia uznesení 62-78/2020. 

Konštatoval, že jedno uznesenie 70/2020 malo ukladaciu povinnosť a tá bola splnená. 

 

K bodu 3: Schválenie požiadaviek na základe podkladov stavebnej komisie 

 

Ing. Anna Pozníková predložila poslancom tieto žiadosti od občanov a organizácií: 

 

1. Milan Klabník, Mária Klabníková, Papradno 679 - žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – časť 

pozemku KNE 20011/1 ostatné plochy o výmere 32 m2 a časť pozemku KNE 7074/2 ostatná plocha 

o výmere 541 m2 - spolu 15 m2 ; 

2. Žiadosť o kúpu a predaj pozemku žiadateľa Ľuboša Pauka, Papradno 533 a Lukáša Pauka Papradno 

696; 

3. Žiadosť o kúpu pozemku - Okapalová, Ďurišová, Lapúnik; 

4. Žiadosť Lenky Levčíkovej, Papradno 308 o schválenie zastavovacej štúdie na rekreačnú chatu; 

5. Zámenná zmluva s Vladimírom Hromadíkom a Helenou Hromadíkovou; 

6. zmena uznesenia 39/2020 zo dňa 20.5.2020. 

 

K bodu 4: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2021 



 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021. 

 

K bodu 5: Návrh rozpočtu na rok 2021 a stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu 

na rok 2021 

 

Starosta obce informoval poslancov o návrhu rozpočtu na rok 2021 ako aj o stanovisku hlavného 

kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2021. Rovnako ich oboznámil s plánovanou úpravou rozpočtu 

v mesiaci január/február, kde sa zapracujú požiadavky základnej školy, centra sociálnych služieb 

a budú sa špecifikovať kapitálové výdavky, súčasťou ktorých by mala byť aj oprava cesty Podhúboč. 

Informoval o doprojektovaní častí obce, kde nie je verejný vodovod a o možnosti využitia druhého 

vrtu pri zdravotnom stredisku.   

 

 

K bodu 6: Návrh rozpočtu na roky 2022 – 2023 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie návrh rozpočtu na roky 2022 a 2023. 

 

K bodu 7: Úprava rozpočtu na rok 2020 

 

Starosta obce, Ing. Roman Španihel, dal hlasovať o návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2020 

a o rozpočtovom opatrení č. 7/2020, ktoré zahrňovalo úpravu čerpania dotácií na výchovu 

a vzdelávanie, prenesené kompetencie, vzdelávacie poukazy, projekt Pomáhajúce profesie, lyžiarsky 

kurz, školu v prírode, úpravu rozpočtu centra sociálnych služieb, dotácií na matriku, covid-19, 

komunitná záhrada Luhy, návratnej finančnej výpomoci, prevod z rezervného fondu. 

 

K bodu 8: Úprava čerpania rezervného fondu 

 

Starosta obce informoval prítomných o úprave čerpania rezervného fondu v dôsledku prijatej dotácie 

z Environmentálneho fondu na Rozšírenie vodovodu a dotláčacia stanica II. a III. etapa vo výške 

100 000 eur. 

 

K bodu 9: Schválenie oprávnenia vykonávať zmeny rozpočtu 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva preschválili kompetenciu starostu obce upravovať rozpočet 

rozpočtovým opatrením v rámci schváleného rozpočtu v maximálnej výške 10 000,- eur na každú 

finančnú operáciu, pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky. 

 

K bodu 10: Protokol o zverení majetku do správy CSS 

 

Starosta obce Papradno informoval poslancov o protokole o zverení majetku do správy Centra 

sociálnych služieb Obce Papradno. Konkrétne výmenu radiátorov. Poslanci protokol schválili. 

 

K bodu 11: Schválenie spôsobu hodného osobitného zreteľa pri nájme 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili nájom nebytových priestorov v objekte Zdravotného 

strediska Papradno pre poskytovanie lekárenskej starostlivosti spoločnosťou J&MS s.r.o. ako spôsob 

hodný osobitného zreteľa. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je podmienka, že zdravotná 

starostlivosť všeobecného lekára pre dospelých bude poskytovaná iba s prevádzkou lekárne.  

 

K bodu 12: Schválenie návrhu VZN č. 4/2020 o miestnych daniach 



 

Starosta obce Ing. Roman Španihel priblížil poslancom návrh na nové všeobecne záväzné nariadenie 

obce o miestnych daniach a upozornil, že dane sa budú mierne zvyšovať, nakoľko sa pohybujú na 

najnižšej zákonnej úrovni. Okrem toho sú dane v porovnaní s okolitými samosprávami najnižšie 

a súčasná situácia s výrazným poklesom podielových daní núti obce zabezpečiť financovanie 

samosprávnych funkcií aspoň sčasti cez miestne dane. Poslanec Roman Váchalík navrhol, aby sa daň 

za byty zvýšila na hodnotu, akou sú zdanené stavby na bývanie a drobné stavby. Poslanci 

pozmeňujúci návrh schválili. 

 

K bodu 13: Schválenie návrhu VZN č. 5/2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný 

stavebný odpad 

 

Starosta obce informoval, že poplatok za odpad sa bude zvyšovať z pôvodných 23 eur na úroveň 25 

eur na osobu na rok. Upozornil, že toto zvýšenie pokryje náklady na odpadové hospodárstvo iba 

v prípade, že občania začnú intenzívne triediť, nakoľko sa bude zvyšovať zákonný poplatok rovnako 

ako poplatok za skládkovanie. Pripomenul, že obec má zakúpený systém na čiarové kódy na 

popolnice a tento rok bude skúšobný, aby sa mohol nastaviť systém umožňujúci odmeňovať ľudí, 

ktorí triedia odpad. 

 

K bodu 14: Schválenie návrhu Dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu Obce Papradno č. 

1/2020 o úhradách za sociálne služby poskytované v Centre sociálnych služieb Obce Papradno 

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu Dodatku č. 1 riaditeľky centra sociálnych služieb k VZN č. 

1/2020 o úhradách za sociálne služby poskytované v Centre sociálnych služieb Obce Papradno, 

ktorým sa zvýši úhrada klienta za ubytovanie o 1,00 eur na deň. 

 

K bodu 15: Žiadosti občanov a organizácií 

 

Starosta obce priblížil poslancom tri žiadosti: žiadosť základnej školy a centra sociálnych služieb 

o úpravu rozpočtu. A žiadosť o prenájom miestnosti v kultúrnom dome na prevádzkovanie 

fotoateliéru. 

 

K bodu 16: Diskusia a interpelácie poslancov 

 

Starosta obce: 

 Informoval o vykurovaní v kultúrnom dome; 

 Informoval o zrealizovanom zateplení stropu kinosály, výmene okien a vybrúsení podlahy 

javiska; 

 Informoval o ďakovnom liste od spoločnosti Femada za opravu cesty na kolibu; 

 Informoval o pláne výstavby novej nájomnej bytovky cez ŠFRB. 

Anna Beníková: 

- Navrhla, či by sa nedalo fines do prenájmu. 

Oľga Klabníková: 



- Zaujímala sa o spôsob triedenia v obci a o nový systém čiarových (QR) kódov. 

Roman Váchalík: 

- Zaujímal sa o možnosť výmeny lavičiek na tribúne a informoval, že by športovci chceli 

prestrešiť priestor pred bufetom a bránku od cesty zahradiť a nechať otvorenú iba veľkú 

bránu. Financovanie by plánovali cez projekt ak by bol. Projekt na prestrešenie donesie 

ukázať. 

 

K bodu č. 12:  Záver 

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

skončilo o 18:30.  

 

Prijaté uznesenie tvorí prílohu zápisnice. 

Zápisnicu zapísala: Ing. Zuzana Burdejová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Overovatelia zápisnice: Overovatelia zápisnice:  Starosta obce Papradno: 

Mgr. Milada Fortuníková  Bc. Erika Piačková   Ing. Roman Španihel 


