
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Papradno, ktoré sa konalo  

dňa 20.05.2020 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, Roman Váchalík, Miroslav Zdurjenčík  

Neprítomní poslanci: 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. Zápis do obecnej kroniky za rok 2019 

5. Dodatok č. 1 k VZN 1/2015 obce Papradno o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške 

úhrad za sociálne služby  

6. Úprava rozpočtu na rok 2020 

7. Schválenie počtu žiakov a počtu otvorených tried v školskom roku 2020/2021 

8. Návrh na úpravu nájmu v obecných budovách z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie 

9. Diskusia a interpelácie poslancov 

10. Záver 
 
 
K bodu č. 1: 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo za sprísnených protiepidemických opatrení v súlade 

s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Zasadnutie 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: 8 (Boris Balušík, Anna Beníková, Mgr. Milada Fortuníková, Oľga Klabníková, Bc. Erika 

Piačková, Daniela Smädišová, Roman Váchalík, Miroslav Zdurjenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Počet prítomných: 8 

Počet všetkých poslancov: 9 

Program rokovania OZ bol schválený. 

 

Následne prítomných informoval o zmene programu, do ktorého pribudol za bodom 8. bod 9. - 

Podmienky otvorenia Základnej školy s materskou školou, Papradno od 1.6.2020 a dal o zmene 

hlasovať. 



 

Za: 8 (Boris Balušík, Anna Beníková, Mgr. Milada Fortuníková, Oľga Klabníková, Bc. Erika 

Piačková, Daniela Smädišová, Roman Váchalík, Miroslav Zdurjenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Počet prítomných: 8 

Počet všetkých poslancov: 9 

Zmena programu rokovania bola schválená. 

 

Do návrhovej komisie boli zvolení: Daniela Smädišová, Anna Beníková, Oľga Klabníková 

Za: 8 (Boris Balušík, Anna Beníková, Mgr. Milada Fortuníková, Oľga Klabníková, Bc. Erika 

Piačková, Daniela Smädišová, Roman Váchalík, Miroslav Zdurjenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Počet prítomných: 8 

Počet všetkých poslancov: 9 

 

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

Za: 8 (Boris Balušík, Anna Beníková, Mgr. Milada Fortuníková, Oľga Klabníková, Bc. Erika 

Piačková, Daniela Smädišová, Roman Váchalík, Miroslav Zdurjenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Počet prítomných: 8 

Počet všetkých poslancov: 9 

 

 

ROKOVANIE 

 

K bodu 2:  Kontrola plnenia uznesení  

Po schválení doplnenia programu zasadnutia vykonal starosta kontrolu plnenia uznesení 11-22/2020. 

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  Stanislavy Ivánkovej, Znievska 32, 851 06 Bratislava o odpredaj pozemku parcela KNE 

806 v k. ú. Papradno 

2. Žiadosť Marek Černošíka, Papradno 563 o odpredaj pozemku KNE 5952/1 o výmere 1055 m2 

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

Bystrica o odpredaj  časti pozemku KNE 19002 ostatná plocha o výmere 842 m2 v k. ú. Papradno 

4. Žiadosť Lukáša Badača, Papradno 729 o odkúpenie pozemku KNE 8058 ostatné plochy o výmere 



25 m2 v k.ú. Papradno 

5. Žiadosť Lukáša Badača, Papradno 729 o odkúpenie časti pozemku KNE 8052 ostatná plocha 

o výmere 575 m2 

6. Žiadosť Jána Machalíka a Emílie Machalíkovej, Papradno 627 o odpredaj časti pozemkov parc. 

číslo KNE 6088 a KNE 6081/1 

 7. Žiadosť Milana Lališa, Papradno 514 a Jany Lališovej Gácikovej, Papradno 1232 o odpredaj 

pozemku KNE 17530/2 ostatné plochy o výmere 37 m2. 

8. uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na parcelách KNE 7795, KNE 7797 a KNE 7798  

v prospech obce Papradno z dôvodu umiestnenia vodovodného potrubia v uvedených parcelách, 

v rozsahu podľa geometrického plánu, ktorý vyhotovil Ivan Špirko   

9. zastavovacia štúdia na umiestnenie rodinného domu na parcele KNC 807/1 v k.ú. Papradno pre 

žiadateľov Simeona Fujačka, Papradno 414 a Teréziu Žilinčíkovú, Papradno 1253. 

 

K bodu 4: Zápis do obecnej kroniky za rok 2019 

 

Kronikárka obce Ing. Anna Pozníková predložila návrh na Zápis do obecnej kroniky za rok 2019. 

Poslanci a starosta obce predložili svoje pripomienky a návrhy, ktoré budú zapracované do zápisu. 

 

K bodu 5: Dodatok č. 1 k VZN 1/2015 obce Papradno o poskytovaní sociálnych služieb, o 

spôsobe a výške úhrad za sociálne služby  

 

Starosta obce Ing. Roman Španihel informoval poslancov o dôvodoch predloženia dodatku 

k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2015 obce Papradno o poskytovaní sociálnych služieb, o 

spôsobe a výške úhrad za sociálne služby. 

 

K bodu 6: Úprava rozpočtu na rok 2020 

 

Starosta obce Ing. Roman Španihel oboznámil poslancov s navrhovanou úpravou rozpočtu na rok 

2020, ktorá by zohľadňovala predpokladanú výšku podielových daní ako aj prevod z rezervného 

fondu obce. 

 

K bodu 7: Schválenie počtu žiakov a počtu otvorených tried v školskom roku 2020/2021 

 

Ing. Roman Španihel predložil návrh na schválenie počtu žiakov a počtu otvorených tried v školskom 

roku 2020/2021. Informoval, že zapísaných bolo 23 žiakov, z toho 4 žiaci majú odklad povinnej 

školskej dochádzky a prijatých do 1. ročníka tak bude 19 žiakov, čo znamená potrebu otvoriť 1 

prvácku triedu. 

 

K bodu 8: Návrh na úpravu nájmu v obecných budovách z dôvodu aktuálnej epidemiologickej 

situácie 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva rokovali o možnostiach znížiť prípadne odpustiť nájom nájomcom 

v obecných budovách. Nakoľko v súčasnej dobe nie sú jasné podmienky štátu, ktoré budú musieť byť 

splnené na podporu pri úhradách nájmov, bol tento bod odložený. 

 

K bodu 9: Podmienky otvorenia Základnej školy s materskou školou, Papradno od 1.6.2020 

 

Ing. Roman Španihel informoval poslancov obecného zastupiteľstva o rozhodnutí zriaďovateľa 

otvoriť materskú školu, základnú školu pre žiakov 1. až 5. ročníka základnej školy a prevádzky 

školského klubu detí ako aj o podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov na 

obdobie do konca školského roka 2019/2020. 

 



 

K bodu 10: Diskusia a interpelácie poslancov 

 

Starosta obce: 

 Informoval poslancov o tom, že projektant navrhne vhodné prekrytie schodov do základnej 

školy; 

 oboznámil prítomných o nových prvkoch, ktoré pribudli v areáli TJ; 

 informoval, že v závislosti od zmeny zákona o odpadoch od roku 2021 bude každé smetiarskej 

auto musieť ísť na dotrieďovaciu linku, kde sa vyzbieraný komunálny odpad z popolníc ešte 

vytriedi. Čím viac bude takto vytriedeného odpadu, tým viac obec zaplatí; 

 informoval o spôsobe zabezpečenia zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast, ktorá bude 

zabezpečená vďaka Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica a poďakoval jej riaditeľovi 

za ochotu a ústretovosť. 

Roman Váchalík: 

- zaujímal sa, či obec neplánuje kúpiť kosu alebo mulčovač na trávu v koryte rieky; 

- zaujímal sa o opravu cesty na Kolibu Papradno; 

Daniela Smädišová: 

- Informovala o smetiach po obci a o neustále sa hromadiacich vreciach pri zberných nádobách. 

Tie odvezú pracovníci obce a vzápätí je tam opäť neporiadok. 

 

K bodu č. 11:  Záver 

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

skončilo o 17:45.  

 

Prijaté uznesenie tvorí prílohu zápisnice. 

Zápisnicu zapísala: Ing. Zuzana Burdejová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Overovatelia zápisnice:  Overovatelia zápisnice:  Starosta obce Papradno: 

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


