
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Papradno, ktoré sa konalo  

dňa 16.06.2021 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu na I. poschodí. 

 

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

Roman Váchalík, Daniela Smädišová, Ing. Viera Zboranová, Miroslav 

Zdurjenčík 

Neprítomní poslanci: Anna Beníková - ospravedlnený 

Prítomná bola nadpolovičná väčšina poslancov obecného zastupiteľstva – zasadnutie bolo 

uznášaniaschopné. 

Prítomní občania: Jaroslava Bašová 

 

Návrh programu: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Schválenie požiadaviek na základe podkladov stavebnej komisie 

4. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území Obce Papradno, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie Obce Papradno č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Papradno 

5. Správa o výsledku kontroly poskytnutia a vyúčtovania dotácií zložkám z rozpočtu obce za rok 

2020  
6. Správa o plnení PHSR 

7. Schválenie rozpočtového opatrenia 

8. Zápis do obecnej kroniky za rok 2019 

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

10. Žiadosti občanov a organizácií 

11. Diskusia a interpelácie poslancov 

12. 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: 8 (Boris Balušík, 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: 8 



Počet všetkých poslancov: 9 

Program rokovania OZ bol schválený. 

 

Do návrhovej komisie boli zvolení: Daniela Smädišová, Oľga Klabníková, Ing. Viera Zboranová 

Za: 8 (Boris Balušík, 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: 8 

Počet všetkých poslancov: 9 

 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Miroslav Zdurjenčík, Bc. Erika Piačková 

Za: 8 (Boris Balušík, 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: 8 

Počet všetkých poslancov: 9 

 

ROKOVANIE 

 

K bodu 2:  Kontrola plnenia uznesení  

Po schválení programu zasadnutia vykonal starosta obce kontrolu plnenia uznesení 1-17/2021. 

Konštatoval, že žiadne uznesenie nemalo ukladaciu povinnosť. 

 

K bodu 3: Schválenie požiadaviek na základe podkladov stavebnej komisie 

 

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

1. Žiadosť Lenka Braciníková, Papradno 993, Marián Jágrik a Paulína Jágriková, Brvnište 602, 

Ladislav Adamčík, Gaštanova 1004/15, Bytča o zníženie poplatku za rozkopávku obecného pozemku 

KNE 8204 pre uloženie spoločnej prípojky vody; 

2. Ing. Lukáš Fojtík, Nám. Slobody 1408/52, Púchov - žiadosť o schválenie zastavovacej štúdie na 

výstavbu RD na parcelách KNC 1294/1,2, 1295/1,2, 1303/13,14; 

3. Žiadosť firmy ELPAH s.r.o., Vladimír Hromadík, Papradno 940 o vyjadrenie k umiestneniu stavby 

Skladová hala v oblasti ľahkého priemyslu – KNC 3215/52,3218/10, 3219/54,57; 

4. Žiadosť Luhy Park s.r.o. Žilina o zriadení vecného bremena v prospech Stredoslovenskej 

distribučnej a.s. Žilina z dôvodu umiestnenia a prevádzku inžinierskych sietí – vzdušné vedenie NN; 

5. Žiadosť Dušana Vaštíka, Rozkvet 2017/39, Považská Bystrica o súhlas s uložením NN prípojky do 

pozemku KNE 5962; 



6. Žiadosť Martina Husárika a Martiny Husárikovej, Rozkvet 2015/37, 017 01 Považská Bystrica                                                               

o schválenie zastavovacej štúdie na umiestnenie rodinného domu na parcelách KNC 3106, 3107, 

3104/2 v k. ú. Papradno; 

7. Žiadosť o zníženie poplatku za rozkopávku – prípojka vody. 

 

K bodu 4: Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 

drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Papradno, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie Obce Papradno č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Papradno 

 

Starosta obce predložil poslancom návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021 o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Papradno, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Papradno č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Papradno. Hlavným dôvodom bolo 

umožnenie občanom, aby mohli pneumatiky odovzdávať na zbernom dvore obce a zmluvného 

zabezpečenia ich zberu organizáciou zodpovednosti výrobcov. 

 

K bodu 5: Správa o výsledku kontroly poskytnutia a vyúčtovania dotácií zložkám z rozpočtu 

obce za rok 2020  

 

Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie Správu o výsledku kontroly poskytnutia 

a vyúčtovania dotácií zložkám z rozpočtu obce za rok 2020. 

 

K bodu 6: Správa o plnení PHSR 

 

Starosta obce predložil poslancom na schválenie Správu o plnení PHSR za rok 2020. 

 

K bodu 7: Schválenie rozpočtového opatrenia 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili rozpočtové opatrenie č. 5/2021. 

 

K bodu 8: Zápis do obecnej kroniky za rok 2020 

 

Kronikárka obce Ing. Anna Pozníková predložila poslancom na schválenie návrh zápisu do obecnej 

kroniky za rok 2020. Starosta obce požiadal o doplnenie informácie o výmene kotla v kultúrnom 

dome o výmenu radiátorov. Rovnako poslanci požiadali o drobné doplnenia v časti šport, zdravotnej 

starostlivosti a investičných akciách v CSS Obce Papradno. 

 

K bodu 9: Schválenie počtu žiakov a počtu otvorených tried v školskom roku 2020/2021 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili počet žiakov prijatých do 1. ročníka Základnej školy s 

materskou školou, Papradno 312 v školskom roku 2021/2022 v počte 16 a otvorenie 1 triedy v prvom 

ročníku na Základnej škole s materskou školou, Papradno 312 v školskom roku 2021/2022. 

 

K bodu 10: Žiadosti občanov a organizácií 

 

Starosta obce priblížil poslancom päť žiadostí od občanov. Prvou bola žiadosť Hildy Jurčíkovej 

o dodržiavanie nočného kľudu. Pani Jurčíková požiadala poslancov o dodržiavanie nočného kľudu 

v pohostinstve Dallas s tým, aby sa hudba vypínala po 23.00 hodine, nakoľko nemôže spať, hudba 

býva veľmi hlasná a hostia hluční. Častokrát tam v neskorej nočnej hodine počuť plakať malé deti. 

Už tam bola tento rok dvakrát dohovárať. Poslanci navrhli starostovi, aby sa iniciovalo stretnutie na 

obecnom úrade s obidvoma dotknutými stranami. 



Ďalšou žiadosťou bola žiadosť Zdeny Balážikovej o dokončenie prístupovej cesty k jej rodinnému 

domu. Na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa aj so synom Lukášom zúčastnili osobne a na úvod 

poďakovali za cestu, no vyjadrili nespokojnosť s cestou k ich domu. Zaujímali sa prečo cesta 

k Štefanovi Hromadíkovi je zaasfaltovaná a prečo sa tam nespravila taká cesta, ako je k ich domu 

(pozn. striekaný asfalt). Starosta reagoval, že na tom úseku bolo kamenné podložie, na rozdiel od 

cesty k nim. Ďalším žiadateľom bol Ing. Ján Tóth, ktorý žiadal o spevnenie prístupovej cesty. 

Poslednými žiadosťami boli 2 žiadosti o prenájom nebytových priestorov v budove hornej škôlky.  

Na zasadnutí bola prítomná aj Jaroslava Bašová, ktorá sa zaujímala, kedy sa bude robiť doplnok 

územného plánu, nakoľko by chcela stavať v priemyselnej zóne. Starosta reagoval, že najskôr za 5 

rokov, pretože územný plán je finančne aj časovo náročné obstarať a vyjadrenie k nemu dávajú všetky 

inštitúcie. 

 

K bodu 11: Diskusia a interpelácie poslancov 

 

Starosta obce: 

 Informoval o plánovanej rekonštrukcii elektroinštalácie v kultúrnom dome, ktorá sa však 

nebude týkať kuchyne; 

 Oboznámil poslancov o novej váhe na zbernom dvore, plánovanej výstavbe novej bytovky a 

o probléme s hlinou, ktorú bude potrebné pri jej výstavbe odviesť; 

Ing. Viera Zboranová 

- Pýtala sa na vzduchotechniku v kultúrnom dome; 

Bc. Erika Piačková: 

- Požiadala o osadenie žalúzií v obecnej knižnici; 

- Pripomenula zlý stav cesty poza kríž na dolnom konci; 

- Zaujímala sa, či nie je možné na šeky na platenie daní vypísať aj variabilný symbol; 

Roman Váchalík: 

- Informoval o zavlažovacom systéme, ktorý by chceli realizovať na ihrisku TJ Žiar. Financie 

na to majú, no chýba im 4000 eur. Starosta reagoval, že tieto financie bude hradiť obec. 

 

K bodu č. 12:  Záver 

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

skončilo o 19:00.  

 

Prijaté uznesenie tvorí prílohu zápisnice. 

Zápisnicu zapísala: Ing. Zuzana Burdejová 

 

 

 

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

Overovatelia zápisnice:  Overovatelia zápisnice:  Starosta obce Papradno: 



Bc. Erika Piačková    Miroslav Zdurjenčík   Ing. Roman Španihel 


