
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Papradno, ktoré sa konalo  

dňa 15.12.2021 o 16.30 hod. v zasadačke Obecného úradu na I. poschodí. 

 

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

Roman Váchalík Daniela Smädišová, Ing. Viera Zboranová, Miroslav 

Zdurjenčík 

Neprítomní poslanci: Oľga Klabníková – PN,  

Prítomná bola nadpolovičná väčšina poslancov obecného zastupiteľstva – zasadnutie bolo 

uznášaniaschopné. 

Prítomní občania: - 

Návrh programu: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Schválenie výstavby bytového domu  

4. Žiadosť o schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena 

5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2022 

6. Správa hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly 

7. A) Návrh rozpočtu na rok 2022 

B) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2022  
8. Návrh rozpočtu na roky 2023 – 2024 

9. Návrh VZN č. 2/2021 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v 

zriaďovateľskej pôsobnosti obce Papradno 

10. Všeobecne záväzné nariadenie obce Papradno č. 3/2021, ktorým sa mení Všeobecne záväzné 

nariadenie obce Papradno č. 5/2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný 

odpad 

11. Žiadosti organizácií 

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: 8 (Boris Balušík, Anna Beníková, Mgr. Milada Fortuníková, Bc. Erika Piačková, Roman Vachalík, 

Daniela Smädišová, Ing. Viera Zboranová, Miroslav Zdurjenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Počet prítomných: 8 

Počet všetkých poslancov: 9 

Program rokovania OZ bol schválený. 



 

Do návrhovej komisie boli zvolení: Daniela Smädišová, Anna Beníková, Ing. Viera Zboranová 

Za: 8 (Boris Balušík, Anna Beníková, Mgr. Milada Fortuníková, Bc. Erika Piačková, Roman Vachalík, 

Daniela Smädišová, Ing. Viera Zboranová, Miroslav Zdurjenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Počet prítomných: 8 

Počet všetkých poslancov: 9 

 

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

Za: 8 (Boris Balušík, Anna Beníková, Mgr. Milada Fortuníková, Bc. Erika Piačková, Roman Vachalík, 

Daniela Smädišová, Ing. Viera Zboranová, 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 programu zasadnutia vykonal starosta obce kontrolu plnenia uznesení 54-71/2021. 

Konštatoval, že žiadne uznesenie nemalo ukladaciu funkciu. 

 

K bodu 3: Schválenie výstavby bytového domu 

 

Schválenie zmeny funkčného využitia parciel KNC 1050/6, KNC 1050/9, KNC 1045/2 pre výstavbu 

bytového domu – žiadosť bola schválená. 

 

K bodu 4: Žiadosť o schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva súhlasili s uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena – 

uloženie elektrickej prípojky na pozemok KNC 1933 zastavené plochy a nádvoria o výmere 3376 m2 

v k.ú. Papradno pre žiadateľku Martina Mituníková, Dolný Lieskov 209 z dôvodu rekonštrukcie 

elektrickej prípojky k rodinnému domu s. č. 365. 

 

K bodu 5: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2022 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. 

polrok 2022. 

 

K bodu 6: Správa hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly 

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly 

v TJ ŽIAR Papradno. 



 

K bodu 7: Návrh rozpočtu na rok 2022 a Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu 

na rok 2022 

 

Starosta obce informoval poslancov o návrhu rozpočtu na rok 2022 ako aj o stanovisku hlavného 

kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2022. Rovnako ich oboznámil s plánovanou úpravou rozpočtu 

v prvom štrvťroku 2022, kde sa špecifikujú kapitálové výdavky.  

 

K bodu 8: Návrh rozpočtu na roky 2023 – 2024 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie návrh rozpočtu na roky 2023 a 2024. 

 

K bodu 9: Návrh VZN č. 2/2021 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Papradno 

 

Poslanci schválili návrh VZN č. 2/2021 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Papradno. 

 

K bodu 10: Všeobecne záväzné nariadenie obce Papradno č. 3/2021, ktorým sa mení Všeobecne 

záväzné nariadenie obce Papradno č. 5/2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný 

stavebný odpad 

 

Poslanci schválili Všeobecne záväzné nariadenie obce Papradno č. 3/2021, ktorým sa mení 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Papradno č. 5/2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad a 

drobný stavebný odpad. 

 

K bodu 11: Žiadosti organizácií 

 

Poslanci rokovali o žiadosti Základnej školy s materskou školou, Papradno 312 na úpravu vlastných 

príjmov a pridelení limitu výdavkov, o žiadosti Centra sociálnych služieb Obce Papradno o úpravu 

rozpočtu a žiadosti poľovníkov ohľadom užívania poľovného revíru Javorník Papradno. 

Poslanci schválili aj odpis nevymožiteľnej pohľadávky a menovanie novej riaditeľky CSS Obce 

Papradno PhDr. Slavomíry Beňovej. 

K bodu 12: Diskusia a interpelácie poslancov 

 

Starosta obce: 

 Informoval, že p. Anna Hromadíková odchádza v ďalšom roku do dôchodku a namiesto nej 

nastúpi Viera Maríkovcová. 

 

K bodu č. 13:  Záver 

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

skončilo o 17:35.  

 

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 


