
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Papradno, ktoré sa konalo  

dňa 29.09.2020 o 18.00 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, 

Ing. Viera Zboranová 

Neprítomní poslanci: - 

Prítomná bola nadpolovičná väčšina poslancov obecného zastupiteľstva – zasadnutie bolo 

uznášaniaschopné. 

Prítomní občania: Daniel Lapúnik, Štefan Červenec, Milan Strašík 

 

Návrh programu: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Schválenie požiadaviek na základe podkladov stavebnej komisie 

4. Prerokovanie protestu prokurátora 

5. Schválenie návrhu Dodatku č. 1 k VZN 3/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území obce Papradno 

6. Úprava rozpočtu na rok 2020 a rozpočtové opatrenie 

7. Protokol o zverení majetku obce Papradno do správy ZŠ s MŠ 

8. Návrh na odpustenie poplatku za TKO 

9. Žiadosti občanov a organizácií 

10. Diskusia a interpelácie poslancov 

11. Záver 

 
 
 
K bodu č. 1: 

Septembrové 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: 9 (Boris Balušík, Anna Beníková, 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: 9 

Počet všetkých poslancov: 9 

Program rokovania OZ bol schválený. 

 



Následne prítomných informoval o zmene programu, ktorou by bolo doplnenie bodu Schválenie 

Návratnej finančnej výpomoci pre obce a dal o zmene hlasovať. 

 

Za: 9 (Boris Balušík, Anna Beníková, 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: 9 

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 Dodatku č. 1 k VZN 3/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území obce Papradno 

6. Úprava rozpočtu na rok 2020 a rozpočtové opatrenie 

7. Protokol o zverení majetku obce Papradno do správy ZŠ s MŠ 

8. Schválenie Návratnej finančnej výpomoci pre obce  

9. Návrh na odpustenie poplatku za TKO 

10. Žiadosti občanov a organizácií 

11. Diskusia a interpelácie poslancov 

12. Záver 

 

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

Za: 9 (Boris Balušík, Anna Beníková, 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: 9 

Počet všetkých poslancov: 9 

 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Miroslav Zdurjenčík, Boris Balušík 

Za: 9 (Boris Balušík, Anna Beníková, 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: 9 

Počet všetkých poslancov: 9 

 

 



ROKOVANIE 

 

K bodu 2:  Kontrola plnenia uznesení  

Po schválení doplnenia programu zasadnutia vykonal starosta obce kontrolu plnenia uznesení 40-

61/2020. Konštatoval, že jedno uznesenie 54/2020 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. Ladislav Gugh a Martina Gughová, Papradno 643. Žiadosť o odpredaj pozemkov – časť KNE 

6962/1 trvalé trávne porasty o výmere 696 m2 – žiadosť bola zamietnutá; 

2. Daniel Lapúnik, Papradno 522. Žiadosť o odpredaj časti pozemku KNE 7793/1 orná pôda o výmere 

698 m2 v k.ú. Papradno – žiadosť bola zamietnutá; 

3. Veronika Kolkusová, Papradno 598 - Žiadosť o odpredaj pozemku KNC 2419/2 záhrada o výmere 

182 m2; 

4. Pesostav s.r.o., M.R. Štefánika 157/45, 017 01 Považská Bystrica - Žiadosť o schválenie 

zastavovacej štúdie IBV pre stavbu RD na parcele KNC 751/6; 

5. 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; 

6. Dalibor Hikaník, Papradno 589 - Žiadosť o odpredaj časti pozemku KNE 19002 ostatné plochy o 

výmere 842 m2; 

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

696; 

8. Žiadosť o kúpu pozemku - Okapalová, Ďurišová, Lapúnik. 

 

K bodu 4: Prerokovanie protestu prokurátora 

 

Starosta obce Ing. Roman Španihel informoval prítomných poslancov, že dňa 12.08.2020 bol obci 

Papradno doručený protest prokurátora proti niektorým ustanoveniam VZN č. 3/2020 o určení 

pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Papradno schváleného 

uznesením č. 54/2020 dňa 22.7.2020. Obecné zastupiteľstvo protestu prokurátora Pd 112/20/3306-4 

zo dňa 11.8.2020 vyhovelo a zrušilo predmetné uznesenia VZN č. 3/2020 o určení pravidiel času 

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

 

K bodu 5: Schválenie Dodatku č. 1 k VZN 3/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a 

času prevádzky služieb na území obce Papradno 

 

Starosta obce informoval poslancov o návrhu Dodatku č. 1 k 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 Dodatku č. 1 k VZN 

schválili. 

 

K bodu 6:  Úprava rozpočtu na rok 2020 a rozpočtové opatrenie 

 

Ing. Roman Španihel oboznámil poslancov s návrhom na úpravu rozpočtu na rok 2020 – príjem 

a čerpanie kapitálovej dotácie na rozšírenie vodovodu vo výške 100 000,- € z Environmentálneho 

fondu, príjem a čerpanie dotácie na bežné výdavky – Autentické hodnoty v Javorníkoch ukryté vo 



výške 4 500,- €, úprava normatívnych finančných prostriedkov – 2 578- €, úprava výšky dotácie na 

asistenta učiteľa zo ŠR – 4 064,- €, úprava výšky dotácie na učebnice – 1 376,- € a úprava výšky 

dotácie na originálne kompetencie – odchodné vo výške 2 321,- €. Navrhnutá úprava rozpočtu bude 

premietnutá v rozpočtovom opatrení č. 6/2020.  

 

K bodu 7: Protokol o zverení majetku obce Papradno do správy ZŠ s MŠ 

 

Starosta obce, Ing. Roman Španihel, dal hlasovať o zverení majetku Obce Papradno do správy 

Základnej školy s materskou školou, Papradno 312. Predmetom je majetok obstaraný z vlastných 

prostriedkov kapitálového rozpočtu – Prestrešenie schodiska pred vstupom do budovy Základnej 

školy s materskou školou, Papradno 312.  

 

K bodu 8: Schválenie Návratnej finančnej výpomoci pre obce 

 

Starosta obce informoval prítomných o možnosti čerpania Návratnej finančnej výpomoci pre obce 

z dielne Ministerstva financií SR ako náhradu za výpadok príjmu z podielových daní. Vysvetlil, že 

ide o bezúročnú pôžičku, ktorá by sa mala začať splácať o 4 roky a dodal, že napriek tomu, že obec 

je v dobrej finančnej kondícii, by sa samospráva o financie chcela uchádzať, nakoľko existuje 

možnosť, že splácanie výpomoci bude v budúcnosti odpustené. 

 

K bodu 9: Návrh na odpustenie poplatku za TKO 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili návrh na odpustenie poplatku za TKO na rok 2020 od 

občanov, podľa zoznamu, u ktorých je vymáhanie zaplatenia nehospodárne a neefektívne. 

 

K bodu 10: Žiadosti občanov a  organizácií 

 

Starosta obce priblížil poslancom dve žiadosti. Prvou bola žiadosť Centra sociálnych služieb Obce 

Papradno. Riaditeľka CSS Ing. Věra Lališová vysvetlila prítomným aktuálnu finančnú situáciu 

zariadenia. Zariadeniu budú na bezproblémový chod zariadenia chýbať financie vo výške 10 558,- €. 

Časť z financií súvisí s pandémiou prenosného ochorenia COVID-19. Obecné zastupiteľstvo 

rozhodlo chýbajúce financie poskytnúť z rozpočtu obce s tým, že nakoľko sa situácia s chýbajúcimi 

finančnými prostriedkami každoročne opakuje, musia sa hľadať riešenia, aby sa zariadenie nemuselo 

zatvoriť. Riaditeľka zariadenia navrhla zvýšenie úhrady pre klientov a úpravu ceny stravy pre cudzích 

stravníkov. 

Druhou žiadosťou bol list lekárnika PharmDr. Stanislava Kuttnera o zhodnotenie nepredĺženia 

nájomnej zmluvy na ďalšie obdobie.  

 

K bodu 11: Diskusia a interpelácie poslancov 

 

Starosta obce: 

 Informoval o plánovanom rozšírení vrtu; 

 Informoval, že SAD avizovala redukciu spojov. Spoje o 4.45 a 15.00 sa zrušia; 

 Informoval o predĺžení trasy autobusu do nemocnice, ktorá by končila pri HM Tesco; 

 Poďakoval za upratanie priestorov pre obvodného lekára; 

 Informoval o poškodení zemnej trampolíny za školou.  

Milan Strašík: 

- zaujímal sa, či sa bude asfaltovať ryha po uložení vodovodu Pod Holý Vŕšok a poďakoval za 

to, že sa vodovod zrealizoval. 



Ing. Věra Lališová: 

- poďakovala za výmenu radiátorov v budove Centra sociálnych služieb Obce Papradno. 

 

K bodu č. 12:  Záver 

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

skončilo o 20:15.  

 

Prijaté uznesenie tvorí prílohu zápisnice. 

Zápisnicu zapísala: Ing. Zuzana Burdejová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Overovatelia zápisnice:  Overovatelia zápisnice:  Starosta obce Papradno: 

Miroslav Zdurjenčík   Boris Balušík    Ing. Roman Španihel 


