
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Papradno, ktoré sa konalo  

dňa 16.03.2020 o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu na I. poschodí. 

 

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

Oľga Klabníková, Daniela Smädišová, Miroslav Zdurjenčík  

Neprítomní poslanci: Ing. Viera Zboranová – ospravedlnená, Roman Váchalík - ospravedlnený 

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. Návrh VZN č. 2/2020 – Prevádzkový poriadok pohrebiska 

5. Záverečný účet za rok 2019 a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce 

6. Správa hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2019 

7. Správa hlavného kontrolóra obce z kontroly poskytnutia príspevku dobrovoľných zložkám 

8. Návrh na vyplatenie odmeny pre hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2019 

9. Žiadosti o príspevok z rozpočtu obce (dobrovoľné zložky obce) 

10. Schválenie prebytočného majetku obce – prívesný vozík na požiarnu striekačku PS12 

11. Diskusia a interpelácie poslancov 

12. Záver 
 
 
K bodu č. 1: 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 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: 7 (Boris Balušík, Anna Beníková, Mgr. Milada Fortuníková, Oľga Klabníková, Bc. Erika 

Piačková, Daniela Smädišová, 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, Mgr. Milada Fortuníková, Oľga Klabníková 

Za: 7 (Boris Balušík, Anna Beníková, Mgr. Milada Fortuníková, Oľga Klabníková, Bc. Erika 

Piačková, Daniela Smädišová, Miroslav Zdurjenčík) 



Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Počet prítomných: 7 

Počet všetkých poslancov: 9 

 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Miroslav Zdurjenčík, Boris Balušík 

Za: 7 (Boris Balušík, Anna Beníková, Mgr. Milada Fortuníková, Oľga Klabníková, Bc. Erika 

Piačková, Daniela Smädišová, Miroslav Zdurjenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Počet prítomných: 7 

Počet všetkých poslancov: 9 

 

 

ROKOVANIE 

 

K bodu 2:  Kontrola plnenia uznesení  

Po schválení doplnenia programu zasadnutia vykonal starosta kontrolu plnenia uznesení 1-10/2020. 

Konštatoval, že jedno uznesenie 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.Žiadosť Ing. Márie Bašovej, SNP 1449/53, PB a Matildy Vankovej, Hliny 1446/43, PB o odkúpenie 

(navrátenie) časti pozemku KNE 7945/1, 

2.Žiadosť Kamily Vachalíkovej, Papradno 737 o kúpu časti parciel KNC 2700, 2702, 2703, 2704 v k. 

ú. Papradno, 

3. Žiadosť Patrika Garabíka, Klieština 166 o schválenie zastavovacej štúdie na rodinný dom, 

4.Žiadosť Ing. Antona Hároníka a Mgr. Aleny Hároníkovej, bytom SNP 1445/38, 017 01 Považská 

Bystrica o odpredaj časti pozemku KNE 5952/2 ostatná plocha o výmere 8704 m2 a časti pozemku 

KNE 19002 ostatná plocha o výmere 842 m2 v k. ú. Papradno, 

5. prevod pozemku KNE 17673/2, 

6. delimitácia všetkých nehnuteľností vo vlastníctva Slovenského pozemkového fondu, 

nachádzajúcich sa v k. ú. Papradno na obec Papradno. 

 

K bodu 4: Návrh VZN č. 2/2020 – Prevádzkový poriadok pohrebiska 

 

Starosta obce predložil poslancom na schválenie návrh nového Prevádzkového poriadku obce, 

ktorým sa zužuje ochranné pásmo cintorína. 

 

K bodu 5: Záverečný účet za rok 2019 a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 

obce 

 

 



Starosta obce Ing. Roman Španihel informoval poslancov o výsledkoch hospodárenia obce za rok 

2019. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2019 boli schválené bez výhrad. Prebytok 

rozpočtového hospodárenia Obce Papradno za rok 2019 bude použitý na tvorbu rezervného fondu vo 

výške 125 997,26 EUR. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce zobrali poslanci na vedomie. 

 

K bodu 6, 7 a 8: Správa hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2019, Správa hlavného 

kontrolóra obce z kontroly poskytnutia príspevku dobrovoľných zložkám a Návrh na vyplatenie 

odmeny pre hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2019 

 

Poslanci obce sa oboznámili so správou o vykonaných kontrolách, ktoré zobrali na vedomie 

a schválili odmenu HKO vo výške 10 %. 

 

K bodu 9:  Žiadosti o príspevok z rozpočtu obce (dobrovoľné zložky obce) 

 

Ing. Roman Španihel predložil návrh na schválenie príspevku pre dobrovoľné zložky obce. Poslanci 

obecného zastupiteľstva schválili príspevky vo výške tak ako minulý rok, s výnimkou STK Dalas 

Papradno, ktorej bude poskytnutý príspevok vo výške 200,- EUR. 

 

K bodu 10:  Schválenie prebytočného majetku obce – prívesný vozík na požiarnu 

striekačku PS12 

 

Poslanecký zbor obce schválil prebytočnosť majetku obce – prívesného vozíka na požiarnu striekačku 

PS12 s tým, že samotná striekačka zostane naďalej v majetku obce. 

Prišla Mgr. Darina Lacková. 

 

K bodu 11:  Diskusia a interpelácie poslancov 

 

Starosta obce: 

 Informoval poslancov o schválení dotácie vo výške 100 000,- EUR na vodovod Podhúboč II. 

a III. etapu; a o prijatej dotácii vo výške 5000,- EUR na DHZO; 

 navrhol, aby sa cesta na Kolibu zrealizovala z Rezervného fondu obce. 

Bc. Erika Piačková: 

- Zaujímala sa, či môže predložiť úpravu čerpania rozpočtu pre základnú školu s materskou 

školou; 

- zaujímala sa o šitie rúšok a o možnosti pomoci pre starkých, ktorí by potrebovali pomôcť 

s nákupom. 

 

K bodu č. 12:  Záver 

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

skončilo o 16:40.  

 

Prijaté uznesenie tvorí prílohu zápisnice. 

Zápisnicu zapísala: Ing. Zuzana Burdejová 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Overovatelia zápisnice:  Overovatelia zápisnice:  Starosta obce Papradno: 

Miroslav Zdurjenčík   Boris Balušík    Ing. Roman Španihel 


