
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Papradno, ktoré sa konalo  

dňa 22.07.2020 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu na I. poschodí. 

 

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

Daniela Smädišová, Miroslav Zdurjenčík, Ing. Viera Zboranová 

Neprítomní poslanci: Roman Váchalík - ospravedlnený, Anna Beníková – ospravedlnená 

Prítomná bola nadpolovičná väčšina poslancov obecného zastupiteľstva – zasadnutie bolo 

uznášaniaschopné. 

Prítomní občania: Zuzana Nociarová, Michal Nociar. 

 

Návrh programu: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Schválenie požiadaviek na základe podkladov stavebnej komisie 

4. Prerokovanie protestu prokurátora 

5. Schválenie návrhu VZN 3/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb na území obce Papradno 

6. Správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky a správa z auditu účtovnej závierky 

7. Správa o vykonaných kontrolách hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2020 

8. Schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi obce za I. polrok 2020 

9. Úprava rozpočtu na rok 2020 a rozpočtové opatrenie 

10. Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu obce Papradno k 30.6.2020 

11. Návrh na úpravu nájmu v obecných budovách  

12. Diskusia a interpelácie poslancov 

13. 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, 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. 

 



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

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020 a dal o zmene hlasovať. 

 

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 

Zmena programu rokovania bola schválená. 

 

Nový program:  

 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Schválenie požiadaviek na základe podkladov stavebnej komisie 

4. Prerokovanie protestu prokurátora 

5. Schválenie návrhu VZN 3/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb na území obce Papradno 

6. Správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky a správa z auditu účtovnej závierky 

7. Správa o vykonaných kontrolách hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2020 

8. Schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi obce za I. polrok 2020 

9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020 

10. Úprava rozpočtu na rok 2020 a rozpočtové opatrenie 

11. Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu obce Papradno k 30.6.2020 

12. Návrh na úpravu nájmu v obecných budovách  

13. Diskusia a interpelácie poslancov 

14. Záver 

 

Do návrhovej komisie boli zvolení: Daniela Smädišová, Bc. Erika Piačková, Miroslav Zdurjenčík 

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: Oľga Klabníková, 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 

 



 

ROKOVANIE 

 

K bodu 2:  Kontrola plnenia uznesení  

Po schválení doplnenia programu zasadnutia vykonal starosta kontrolu plnenia uznesení 23-39/2020. 

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.Tibor Ivan, žiadosť o odpredaj pozemkov – časť KNE 2908/2, 2851/3, 2706/4 – prístup k RD č. 

1351; 

2. Ing. Anton Hároník – žiadosť o zníženie kúpnej ceny na parcelu KNC 2420/1 o výmere 206 m2; 

3. Žiadosť o schválenie zastavovacej štúdie pre žiadateľku Zuzanu Nociarovú 

4. Žiadosť Mareka Levčíka o odkúpenie časti pozemku KNE 20047/2 ostatné plochy o výmere 780 

m2; 

5. Pavol Majšík, žiadosť o odkúpenie pozemku KNE 20060 (KNC 566) ostatné plochy o výmere 17 

m2; 

6. Alena Okapalová, žiadosť o odkúpenie pozemkov KNC 1058/3 a časť parciel KNC 1058/2 a KNC 

1057/2 ( z parcely KNE 2920/2 trvalé trávne porasty o výmere 11451 m2); 

7. Ing. Milan Bibiš, žiadosť o odkúpenie pozemku KNE 7878/3 o výmere 32 m2;  

8. Ing. Milan Hausner, žiadosť o odkúpenie časti pozemku KNE 7074/2 ostatné plochy o výmere 

541 m2 ( KNC 2524/2- 26 m2); 

9. Žiadosť Milana Lališa a Jany Lališovej Gácikovej o odpredaj pozemku KNE 17530/2 ostatné 

plochy o výmere 49 m2; 

10. Jozef Ivančín, žiadosť o pripojenie na obecnú studňu pri P. Čakajíkovi; 

11. Monika Ivančínová, žiadosť o rozkopávkové povolenie miestnej komunikácie na parcele KNC 

3910 na zabudovanie dažďovej kanalizácie zo strechy rodinného domu s. č. 1432; 

12. Igor Magdech, žiadosť o rozkopávkové povolenie na uloženie vodovodnej prípojky do miestnej 

komunikácie KNC 1310/1 k novostavbe rodinného domu na parcele KNC 4711/11. 
 

K bodu 4: Prerokovanie protestu prokurátora 

 

Starosta obce Ing. Roman Španihel informoval prítomných poslancov, že dňa 10.06.2020 bol obci 

Papradno doručený protest prokurátora proti niektorým ustanoveniam VZN o určení pravidiel času 

predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Papradno schváleného uznesením č. 

7/2007 dňa 23.5.2007. Obecné zastupiteľstvo protestu prokurátora Pd 92/20/3306-2 zo dňa 10.6.2020 

vyhovelo a zrušilo VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území 

obce Papradno schváleného uznesením č. 7/2007 dňa 23.5.2007. 

 

K bodu 5: Schválenie návrhu VZN 3/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území obce Papradno 

 

Starosta obce informoval poslancov o návrhu VZN 3/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode 

a času prevádzky služieb na území obce Papradno. K návrhu všeobecne záväzného nariadenia neboli 

doručené žiadne pripomienky. Prítomní poslanci návrh VZN schválili. 

 

K bodu 6: Správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky a správa z auditu účtovnej závierky 

 



Ing. Roman Španihel oboznámil poslancov so správou z auditu konsolidovanej účtovnej závierky a 

správa z auditu účtovnej závierky. Poslanci zobrali správy na vedomie. 

 

K bodu 7 a 8:  Správa o vykonaných kontrolách hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2020 a 

schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi obce za I. polrok 2020 

 

Mgr. Darina Lacková, hlavná kontrolórka obce, informovala poslancov o vykonaných kontrolách za 

I. polrok 2020. Starosta obce informoval prítomných o návrhu na schválenie odmeny hlavnej 

kontrolórke obce za I. polrok 2020 vo výške 15 %. Poslanci návrh podporili. 

 

K bodu 9: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020 

 

Mgr. Darina Lacková informovala o pláne kontrolnej činnosti na II. polrok 2020. Poslanci obecného 

zastupiteľstva navrhli, aby prioritou pri kontrole bolo centrum sociálnych služieb. 

 

K bodu 10: Úprava rozpočtu na rok 2020 a rozpočtové opatrenie 

 

Starosta obce predložil návrh na úpravu rozpočtu – čerpanie rezervného fondu na vodovod pod Holý 

vŕšok, vlečku za traktor a prekrytie schodov pred základnou školou a rozpočtové opatrenie č. 5/2020. 

 

K bodu 11: Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu obce Papradno k 30.6.2020 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie monitorovacia správa o plnení programového 

rozpočtu obce Papradno k 30.6.2020. 

 

K bodu 12: Návrh na úpravu nájmu v obecných budovách 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili odpustenie nájmu za jeden mesiac pre novootvorené 

holičstvo a za dva mesiace pre kaderníctvo z dôvodu zatvorenia prevádzok pri plnení opatrení Úradu 

verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. 

 

K bodu 13: Diskusia a interpelácie poslancov 

 

Starosta obce: 

 Informoval poslancov o krokoch na zachovanie ambulancie obvodného lekára pre dospelých; 

 Informoval o potrebe stretnutia k hospodáreniu centra sociálnych služieb; 

 Informoval o zatvorení obecného úradu od 27.7. – 31.7.2020; 

 Zaujímal sa o názor poslancov na organizovanie súťaže doma robených traktorov; 

 Informoval o postupe rekonštrukcie kotolne kultúrneho domu.  

Ing. Viera Zboranová: 

- zaujímala sa o odvodnenie domu smútku – dažďová kanalizácia a informovala o upchatí rúry, 

ktorá vedie do záchytnej nádrže. 

Oľga Klabníková: 

- zaujímala sa o možnosť spomaľovača pri pohostinstve Raj. 

Bc. Erika Piačková: 

- zaujímala sa o možnosť zníženia maximálnej povolenej rýchlosti na 40 pri predajni COOP 

Jednota – Diskont. 



K bodu č. 14:  Záver 

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

skončilo o 19:30.  

 

Prijaté uznesenie tvorí prílohu zápisnice. 

Zápisnicu zapísala: Ing. Zuzana Burdejová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Overovatelia zápisnice:  Overovatelia zápisnice:  Starosta obce Papradno: 

Oľga Klabníková   Boris Balušík    Ing. Roman Španihel 


