
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Papradno, ktoré sa konalo  

dňa 20.10.2021 o 16.45 hod. v zasadačke Obecného úradu na I. poschodí. 

 

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

Daniela Smädišová, Miroslav Zdurjenčík 

Neprítomní poslanci: Oľga Klabníková – PN, Roman Váchalík – ospravedlnený, Ing. Viera 

Zboranová - PN 

Prítomná bola nadpolovičná väčšina poslancov obecného zastupiteľstva – zasadnutie bolo 

uznášaniaschopné. 

Prítomní občania: Katarína Bašová, Ľubomír Bašo, Jozef Švajdleník, Milan Strašík 

 

Návrh programu: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Schválenie požiadaviek na základe podkladov stavebnej komisie 

4. Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ 

5. Výročná správa o činnosti a hospodárení poskytovateľa sociálnych služieb za rok 2020 

6. Komunitný plán sociálnych služieb obce Papradno 2021 – 2030 

7. Úprava rozpočtu na rok 2021 a rozpočtové opatrenie 

8. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku 

9. Návrh na odpustenie poplatku za TKO 

10. Žiadosti občanov a  organizácií 

11. Diskusia a interpelácie poslancov 

12. 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: 6 (Boris Balušík, Anna Beníková, Mgr. Milada Fortuníková, Bc. Erika Piačková, Daniela 

Smädišová, Miroslav Zdurjenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Počet prítomných: 6 

Počet všetkých poslancov: 9 

Program rokovania OZ bol schválený. 

 

Do návrhovej komisie boli zvolení: Daniela Smädišová, Anna Beníková, Boris Balušík 



Za: 6 (Boris Balušík, Anna Beníková, Mgr. Milada Fortuníková, Bc. Erika Piačková, Daniela 

Smädišová, Miroslav Zdurjenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Počet prítomných: 6 

Počet všetkých poslancov: 9 

 

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

Za: 6 (Boris Balušík, Anna Beníková, Mgr. Milada Fortuníková, Bc. Erika Piačková, Daniela 

Smädišová, Miroslav Zdurjenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Počet prítomných: 6 

Počet všetkých poslancov: 9 

 

ROKOVANIE 

 

K bodu 2:  Kontrola plnenia uznesení  

Po schválení programu zasadnutia vykonal starosta obce kontrolu plnenia uznesení 39-53/2021. 

Konštatoval, že žiadne uznesenie nemalo ukladaciu funkciu. 

 

K bodu 3: Schválenie požiadaviek na základe podkladov stavebnej komisie 

 

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

 

1. 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; 

2. Peter Lukáč, Papradno 68 - Žiadosť o schválenie výstavby troch rodinných dvojdomov – KNC 

1303/5 – žiadosť schválená; 

3. Milan Strašík, Papradno 592 - Žiadosť o odkúpenie časti pozemku KNE 20021 žiadosť schválená; 

4. Žiadosť o súhlas s uložením verejného vodovodu a verejnej kanalizácie do obecnej parcely KNC 

1637/1 v k.ú. Papradno - žiadosť schválená; 

5. Žiadosť Jána Machalíka  a Emílie Machalíkovej, Papradno 627 o odpredaj časti pozemkov 

parc.číslo KNE 6088 a KNE 6081/1 – žiadosť zamietnutá. 

 

K bodu 4: Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ 

 

Ing. Zuzana Burdejová, predsedníčka rady školy, informovala prítomných o Správe o výsledkoch 

výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ 

 

K bodu 5: Výročná správa o činnosti a hospodárení poskytovateľa sociálnych služieb za rok 2020 

 



Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie Výročnú správa o činnosti a hospodárení 

poskytovateľa sociálnych služieb za rok 2020. 

 

K bodu 6: Komunitný plán sociálnych služieb obce Papradno 2021 – 2030 

 

Starosta obce predložil prítomným na schválenie Komunitný plán sociálnych služieb obce Papradno 

2021-2030. Poslanci návrh schválili. 

 

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

 

Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie rozpočtové opatrenie č.7/2021 a schválili 

úpravu rozpočtu na rok 2021 a rozpočtové opatrenie 8/2021. 

 

K bodu 8: Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku 

 

Vyraďovacia a likvidačná  komisia na základe predložených návrhov na vyradenie inventáru z 

Knižnice obce Papradno, Požiarnej zbrojnice, kultúrneho domu a obecného úradu a na základe  

fyzickej kontroly a obhliadky členmi komisie - uvedený inventár vyradila nakoľko je dlhoročným 

používaním opotrebovaný, poškodený a zastaraný a pre ďalšie používanie je neupotrebiteľný. 

Komisia v zmysle zásad hospodárenia s majetkom obce Papradno § 9 ods. 2, pís. c/ predložila 

Obecnému zastupiteľstvu obce Papradno návrh na schválenie na likvidáciu vyradeného majetku obce. 

Poslanci návrh schválili, s tým, že štiepkovač DKP1/262 bude ponúknutý na predaj za 50,00 eur. 

 

K bodu 9: Návrh na odpustenie poplatku za TKO 

 

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

vymáhanie nehospodárne. 

 

K bodu 10: Žiadosti občanov a organizácií 

 

Poslancom boli predložené 3 žiadosti organizácií – Centra sociálnych služieb Obce Papradno 

a Základnej školy s materskou školou, Papradno 312. 

Išlo o žiadosti o úpravu rozpočtu za 10/2021, pridelenie limitu výdavkov a žiadosť o navýšenie 

rozpočtu školského klubu detí o 5 606,00 eur. Rovnako poslanci rozhodovali o zrušení ranného 

školského klubu detí, nákupu nových kníh do obecnej knižnice a žiadosti Mareka Jánošíka a manž. 

Jany o osadenie verejného osvetlenia. 

 

K bodu 11: Diskusia a interpelácie poslancov 

 

Starosta obce: 

 Informoval, že obec vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa/riaditeľky CSS Obce 

Papradno; 

 Informoval, že osadenie sochy Panny Márie sa do konca roka nestihne a priblížil, že obec 

plánuje odkúpiť pozemky v okolí miesta jej osadenia; 

 Oboznámil o vývoze hliny pri bytovkách; 

 Informoval, že na dolnom konci na obecnom pozemku parkuje plošina a dohodol sa s jej 

majiteľom, že ju môže tam parkovať a on ju bezplatne požičia pri údržbe kamerového 

systému; 



 Informoval o rozšírení kamerového systému na cintorín. 

Daniela Smädišová 

- Informovala o hline, ktorú vyvážajú ľudia na cintorín pravdepodobne pri stavebných úpravách 

hrobov; 

- Zaujímala sa o čiarové kódy na popolnice. 

Bc. Erika Piačková: 

- Pochválila pekne pokosený cintorín. 

Boris Balušík 

- Zaujímal sa o možnosť osadenia dopravných zrkadiel na ďalšie miesta a o službe sms rozhlas. 

 

K bodu č. 12:  Záver 

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

skončilo o 18:20.  

 

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 


