
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Papradno, ktoré sa konalo  

dňa 24.03.2021 o 16.30 hod. v zasadačke Obecného úradu na I. poschodí. 

 

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

Oľga Klabníková, Daniela Smädišová, Miroslav Zdurjenčík 

Neprítomní poslanci: Roman Váchalík - ospravedlnený, Ing. Viera Zboranová – PN 

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. Záverečný účet za rok 2020 a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce 

5. Správa hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2020 

6. Návrh na vyplatenie odmeny pre hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2020 

7. Úprava rozpočtu na rok 2021  

8. Schválenie rozpočtového opatrenia 

9. Žiadosti o príspevok z rozpočtu obce (dobrovoľné zložky obce) 

10. Monitorovanie plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb obce 

11. Žiadosti občanov a 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: 7 (Boris Balušík, Anna Beníková, Mgr. Milada Fortuníková, Oľga Klabníková, Bc. Erika 

Piačková, Daniela Smädišová, Miroslav Zdurjenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Počet prítomných: 7 

Počet všetkých poslancov: 9 

Program rokovania OZ bol schválený. 

 



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

činnosti HKO na II. polrok 2021 a dal o zmene hlasovať. 

 

Návrh zmeny programu: 

 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Schválenie požiadaviek na základe podkladov stavebnej komisie  
4. Záverečný účet za rok 2020 a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce 

5. Správa hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2020 

6. Plán kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2021 

7. Návrh na vyplatenie odmeny pre hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2020 

8. Úprava rozpočtu na rok 2021  

9. Schválenie rozpočtového opatrenia 

10. Žiadosti o príspevok z rozpočtu obce (dobrovoľné zložky obce) 

11. Monitorovanie plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb obce 

12. Žiadosti občanov a organizácií 

13. Diskusia a interpelácie poslancov 

14. Záver 

 

Za: 7 (Boris Balušík, Anna Beníková, Mgr. Milada Fortuníková, Oľga Klabníková, Bc. Erika 

Piačková, Daniela Smädišová, Miroslav Zdurjenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Počet prítomných: 7 

Počet všetkých poslancov: 9 

Zmena programu rokovania OZ bola schválená. 

 

Do návrhovej komisie boli zvolení: Daniela Smädišová, Oľga Klabníková, Anna Beníková 

Za: 7 (Boris Balušík, Anna Beníková, Mgr. Milada Fortuníková, Oľga Klabníková, Bc. Erika 

Piačková, Daniela Smädišová, Miroslav Zdurjenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Počet prítomných: 7 

Počet všetkých poslancov: 9 

 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Mgr. Milada Fortuníková, Boris Balušík 

Za: 7 (Boris Balušík, Anna Beníková, Mgr. Milada Fortuníková, Oľga Klabníková, Bc. Erika 

Piačková, Daniela Smädišová, Miroslav Zdurjenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Počet prítomných: 7 

Počet všetkých poslancov: 9 



 

ROKOVANIE 

 

K bodu 2:  Kontrola plnenia uznesení  

Po schválení programu zasadnutia vykonal starosta obce kontrolu plnenia uznesení 79-102/2020. 

Konštatoval, že tri uznesenia 96/2020, 97/2020 a 98/2020 mali 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. prehlásenie o stavbe cestného telesa; 

2. prehlásenie o miestnej komunikácii; 

3. žiadosť Štefana Šamaja, Papradno 19 o rozšírenie územného plánu obce Papradno na parcely KNC 

3006/2 a KNC 3007 v k. ú. Papradno na výstavbu rodinného domu na vlastné náklady; 

4. ohlásenie drobnej stavby – Rozšírenie priestoru pre novú čakáreň pre zubnú ambulanciu od 

spoločnosti Lotos Dent s.r.o., Papradno; 

5. Ing. Lukáš Fojtík, Nám. Slobody 1408/52, Púchov – žiadosť o znížene poplatku za uloženie 

inžinierskych sietí do obecného pozemku. 

 

K bodu 4: Záverečný účet za rok 2020 a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 

 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o výsledku hospodárenia za rok 2020 a dal hlasovať 

o schválení záverečného účtu bez výhrad a presunu kladného výsledku hospodárenia vo výške 

157 795 eur do rezervného fondu obce. 

 

K bodu 5: Správa hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2020 

 

Starosta obce predložil na schválenie správu HKO za II. polrok 2020. Poslanci obecného 

zastupiteľstva požiadali o správu o použití dotácie obce Centru sociálnych služieb Obce Papradno vo 

výške 10 558 eur, ktorá bola zariadeniu poskytnutá v poslednom štvrťroku 2020. 

 

K bodu 6: Plán kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2021 

 

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

polrok 2021. 

 

K bodu 7: Návrh na vyplatenie odmeny pre hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2020 

 

Starosta obce, Ing. Roman Španihel, dal hlasovať o návrhu na vyplatenie odmeny pre hlavného 

kontrolóra vo výške 20 %. Poslanci návrh schválili. 

 

K bodu 8 a 9:  Úprava rozpočtu na rok 2021 a Schválenie rozpočtového opatrenia 

 

Starosta obce informoval prítomných o navrhnutej úprave rozpočtu na rok 2021 a plánovaných 

výdavkoch a činnostiach na aktuálny rok. Oboznámil ich so zámerom rekonštrukcie cesty Podhúboč, 

opravy fasády garáže pri ihrisku TJ, nákupu zametacej kefy za traktor, nákupu štiepkovača, 

vybudovania prístrešku na zbernom dvore, projektov na rozšírenie vodovodov, prípravy výstavby 



novej bytovky, zateplenia kultúrneho domu a rekonštrukcie elektrických rozvodov v kultúrnom dome. 

Zmeny a úpravy rozpočtu boli premietnuté do rozpočtového opatrenia č. 3/2021. 

 

K bodu 10: Žiadosti o príspevok z rozpočtu obce (dobrovoľné zložky obce) 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili pridelenie príspevku dobrovoľným zložkám obce, spôsobu 

financovania a ich verejnoprospešnú činnosť na rok 2021. 

 

K bodu 11: Monitorovanie plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb obce 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie správu o plnení Komunitného plánu sociálnych 

služieb obce za rok 2020. 

 

K bodu 12: Žiadosti občanov a organizácií 

 

Starosta obce priblížil poslancom tri žiadosti: dve žiadosti žiadosť základnej školy a žiadosť Petra 

Strašíka o nenávratnú finančnú výpomoc na kúpu dreva. Poslanci žiadosti schválili. 

 

K bodu 13: Diskusia a interpelácie poslancov 

 

Starosta obce: 

 Informoval o plánovanom informovaní občanov cez sms správy. 

Daniela Smädišová: 

- Informovala o zlom stave cesty pod p. Tarožíkom, kde sú jamy. 

Bc. Erika Piačková: 

- Poďakovala za vymaľovanie priestorov knižnice p. Milanovi Smädišovi a p. Miroslavovi 

Daniškovi; 

- Poďakovala sa za pripravované umiestnenie Alzaboxu pri kultúrnom dome. 

 

K bodu č. 14:  Záver 

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

skončilo o 19:30.  

 

Prijaté uznesenie tvorí prílohu zápisnice. 

Zápisnicu zapísala: Ing. Zuzana Burdejová 

 

 

 

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

Overovatelia zápisnice:  Overovatelia zápisnice:  Starosta obce Papradno: 

Mgr. Milada Fortuníková   Boris Balušík    Ing. Roman Španihel 


