
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Papradno, ktoré sa konalo  

dňa 11.08.2021 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu na I. poschodí. 

 

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

Oľga Klabníková, Roman Váchalík, Daniela Smädišová, Ing. Viera Zboranová, 

Miroslav Zdurjenčík 

Neprítomní poslanci: - 

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. Správa HKO o výsledku finančnej kontroly 

5. Správa o vykonaných kontrolách hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2021 

6. Schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi obce za I. polrok 2021 

7. Úprava rozpočtu na rok 2021 a rozpočtové opatrenie 

8. Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu obce Papradno k 30.06.2021 

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

10. Návrh na odpustenie poplatku za TKO 

11. Žiadosti občanov a  organizácií 

12. Diskusia a interpelácie poslancov 

13. Záver 
 

 
 
 
K bodu č. 1: 

Zasadnutie júnového 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. 

 



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

Za: 9 (Boris Balušík, Anna Beníková, 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: Mgr. Milada Fortuníková, Bc. Erika Piačková 

Za: 9 (Boris Balušík, Anna Beníková, 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 programu zasadnutia vykonal starosta obce kontrolu plnenia uznesení 18-38/2021. 

Konštatoval, že jedno uznesenie malo ukladaciu povinnosť, ktorá bola splnená. 

 

K bodu 3: Schválenie požiadaviek na základe podkladov stavebnej komisie 

 

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

 

1. Marek Balušík Papradno 109 - Žiadosť o schválenie zastavovacej štúdie na výstavbu RD na 

parcelách KNC 1553/15 a KNC 1553/16,1553/1 – žiadosť schválená; 

2. Ing. Ľuboš a Zuzana Žiliníčková, Na Štrande 3, 924 01 Galanta - Žiadosť o schválenie zastavovacej 

štúdie na výstavby rodinného domu na parcele KNC 4711/36 v k.ú. Papradno – žiadosť schválená; 

3. Ing. Patrik Macošínec, Papradno 1041 a Lenka Macošíncová - Žiadosť o inštaláciu verejného 

osvetlenia na elektrický dvojstĺp – žiadosť schválená; 

4. Ľubomír Bašo, Papradno 527 - Žiadosť o povolenie zmeny územného plánu na vlastné náklady pre 

budúcu výstavbu rodinného domu na parcele KNC 3221/13 v k.ú. Papradno – žiadosť odložená; 

5. Žiadosť Ľuboša Pauka, Papradno 533 a Lukáša Pauka, Papradno 696 o vyjadrenie k umiestneniu 

stavby Skladová hala-novostavby v oblasti ľahkého priemyslu – KNC 3216/55,56; 3218/11,12; 

3215/51,56; 3220/20,21 – žiadosť schválená. 

 

K bodu 4 a 5:  Správa HKO o výsledku finančnej kontroly a Správa o vykonaných kontrolách 

hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2021 

 

Mgr. Darina Lacková informovala poslancov o výsledku finančnej kontroly v Centre sociálnych 

služieb Obce Papradno a o vykonaných kontrolách za I. polrok 2021.  

 



K bodu 6: Schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi obce za I. polrok 2021 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili navrhnutú odmenu pre hlavnú kontrolórku obce Mgr. 

Darinu Lackovú vo výške 30 % z platu HKO za I. polrok 2021. 

 

K bodu 7: Úprava rozpočtu na rok 2021 a rozpočtové opatrenie 

 

Starosta obce informoval prítomných o návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2021 – prevod z FRR vo 

výške 15 000,- eur na osadenie sochy Panny Márie na Holom Vŕšku, 3 000,- eur na rekonštrukciu 

miestnych komunikácií, 4 000,- eur na zavlažovací systém na ihrisku TJ ŽIAR,  2 800,- eur na 

rozšírenie kamerového systému a o presunoch v rámci rozpočtového opatrenia. 

 

K bodu 8: Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu obce Papradno k 30.06.2021 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie monitorovaciu správa o plnení programového 

rozpočtu obce Papradno k 30.06.2021. 

 

K bodu 9: Správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky a správa z auditu účtovnej závierky 

 

Starosta obce predložil poslancom na vedomie správu nezávislého audítora z auditu účtovnej 

závierky za rok 2020; konsolidovanú výročnú správu za rok 2020; správu nezávislého audítora 

o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou za rok 2020.  

 

K bodu 10: Návrh na odpustenie poplatku za TKO 

 

Poslanci schválili návrh na odpustenie poplatku za komunálny odpad pre poplatníkov, kde je ich 

vyrubenie nehospodárne. 

 

K bodu 12: Žiadosti občanov a organizácií 

 

Poslancom boli predložené 2 žiadosti organizácií – Centra sociálnych služieb Obce Papradno 

a Základnej školy s materskou školou, Papradno 312. 

Išlo o žiadosti o úpravu rozpočtu a preklasifikovanie vlastných príjmov. 

 

K bodu 13: Diskusia a interpelácie poslancov 

 

Oľga Klabníková: 

- Pýtala sa na časté výpadky dodávky elektrickej energie, ktoré spôsobujú ničenie elektrických 

zariadení; 

- Informovala, že trampolína je deravá; 

- Pri odbočke k Jánovi Dzurjaníkovi pri hlavnej ceste je diera; 

- Oproti kostolu sú na súkromných pozemkoch veľké trávy a navrhla, aby sa vyzvali vlastníci 

na jej pokosenie; 

Daniela Smädišová: 

- Upozornila, že na hasičskej zbrojnici je odtrhnutá odkvapová rúra a pri daždi voda tečie po 

stene; 

- Požiadala, aby sa p. Harišovi napísala výzva, aby odstránil betóny z odstráneného oplotenia 

na konci obce; 

Starosta obce: 



 Informoval, že 5.9.2021 sa uskutoční Papradňanský boľceň; 

 Oboznámil poslancov o nových lavičkách v čakárni u obvodného doktora a o postupe úprav 

čakárne detského doktora a poďakoval za prípravu projektov; 

 Informoval, že žalúzie sú, len ich treba namontovať; 

 Ťaží sa v Západliskách; 

 1.9.2021 príde európske hodnotiaca komisia; 

 Požiadal o návrhy, kam umiestniť hlinu z miesta, kde sa bude stavať nová bytovka; 

Ing. Viera Zboranová 

- Zaujímala sa kadiaľ pôjde optická sieť; 

- Zaujímala sa na program návštevy európskej hodnotiacej komisie; 

Miroslav Zdurjenčík: 

- Informoval, že Telekomu často vypadáva signál a aj pokrytie je nedostatočné; 

- Žiadal, aby sa napísala výzva Danielovi Lapúnikovi na odstránenie oplotenia, aby bol 

prístupný kanál; 

Mgr. Milada Fortuníková: 

- Požiadala o umiestnenie informačnej tabule pred vstupom na cintorín, nakoľko sa starý plot 

bude meniť; 

- Požiadala, aby sa kontajnery za kostolom dali na kúpený obecný pozemok; 

Roman Váchalík: 

- Zaujímal sa o projekty na vodu okolo Gruntu; 

- Požiadal o 2 kláty, z ktorých by sa vyhotovili stojany na bicykle pri futbalovom ihrisku. 

 

K bodu č. 13:  Záver 

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

skončilo o 18:50.  

 

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 


