
Zápisnica 

Z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Papradno,  

ktoré sa konalo dňa 23.11.2022 o 16.00 hod.  

v zasadačke Obecného úradu na I. poschodí. 

 

 

Prítomní poslanci:  Boris Balušík, Anna Beníková, Mikuláš Hromadík, Oľga Klabníková, Bc. 

Erika Piačková, Mgr. Milada Fortuníková, Daniela Smädišová, Roman 

Váchalík, Miroslav Zdurjenčík 

Neprítomní poslanci: 0 

Prítomná bola nadpolovičná väčšina poslancov obecného zastupiteľstva – zasadnutie bolo 

uznášaniaschopné. 

Prítomní občania:  

Zamestnanci úradu: Ing. Zuzana Burdejová, Ing. Anna Pozníková, Lýdia Lališová, Hilda Jurčíková 

 

Návrh programu: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce Papradno 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu a poslancov obecného zastupiteľstva 

5. Schválenie programu ustanovujúceho obecného zastupiteľstva 

6. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie 

7. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie  

8. Príhovor starostu obce 

9. Zriadenia komisií obecného zastupiteľstva 

10. Návrh na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

zasadnutia obecného zastupiteľstva 

11. Návrh na poverenie poslancov obecného zastupiteľstva na výkon funkcie sobášiacich 

12. Návrh na určenie platu starostu obce 

13. Informácia starostu o poverení zástupcu starostu 

14. Interpelácie poslancov a diskusia občanov 

15. Záver 
 
 

Slávnostná časť rokovania 
 
K bodu č. 1: otvorenie 

Na úvod ustanovujúceho zasadnutia zaznela hymna Slovenskej republiky. Zasadnutie obecného 

zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Roman Španihel. Na začiatku rokovania privítal 

poslancov obecného zastupiteľstva a zdôraznil účel ustanovujúceho zasadnutia.  

 

K bodu 2:  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 



Starosta obce určil za zapisovateľku Ing. Zuzanu Burdejovú a navrhol za overovateľov zápisnice Mgr. 

Miladu Fortuníkovú a Romana Váchalíka. 

Za: 9 (Boris Balušík, Anna Beníková, Mikuláš Hromadík, Bc. Erika Piačková, Oľga Klabníková, 

Mgr. Milada Fortuníková, Daniela Smädišová, Roman Váchalík, Miroslav Zdurjenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Počet prítomných: 9 

Počet všetkých poslancov: 9 

 

K bodu 3: Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce Papradno 

 

Starosta obce pozval predsedníčku miestnej volebnej komisie, aby predniesla správu o výsledku 

volieb do orgánov samosprávy obce Papradno. Ing. Eva Križalkovičová konštatovala, že sa volieb 

zúčastnilo 1 141 voličov z celkového počtu 1 990 oprávnených voličov, čo predstavuje 57,34 %-nú 

účasť. Súčasný starosta obce Ing. Roman Španihel získal 983 hlasov. PhDr. Jaroslav Hrablík získal 

123 hlasov. Rovnako informovala o počtoch hlasov, ktoré získali kandidáti na poslancov. Za 

poslancov boli zvolení: Anna Beníková, Mikuláš Hromadík, Boris Balušík, Daniela Smädišová, Mgr. 

Milada Fortuníková, Roman Váchalík, Bc. Erika Piačková, Oľga Klabníková, Miroslav Zdurjenčík. 

Po oznámení výsledkov odovzdala starostovi obce a poslancom osvedčenie o zvolení. 

 

K bodu 4: Zloženie sľubu novozvoleného starostu a poslancov obecného zastupiteľstva 

Starosta obce zložil sľub a potvrdil ho podpisom pod jeho text. Následne prečítal sľub poslancov. 

Poslanci zložili sľub podpisom pod zákonom stanovený text. Po zložení sľubu starosta obce 

konštatoval, že zastupiteľstvo je uznášaniaschopné a oznámil to prítomným. 

Zápisnica o zložení sľubu starostu obce a poslancov je prílohou zápisnice. 

 

Pracovná časť rokovania 
 

K bodu 5: Schválenie programu ustanovujúceho obecného zastupiteľstva 

Starosta obce predložil novému poslaneckému zboru na schválenie program pracovnej časti 

rokovania. Poslanci predložený návrh schválili. 

 

Za: 9 (Boris Balušík, Anna Beníková, Mikuláš Hromadík, Bc. Erika Piačková, Oľga Klabníková, 

Mgr. Milada Fortuníková, Daniela Smädišová, Roman Váchalík, Miroslav Zdurjenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Počet prítomných: 9 

Počet všetkých poslancov: 9 

Program zasadnutia bol schválený! 

 

 Po schválení programu dal starosta obce hlasovať o doplnenie dvoch bodov: schválenie zásad 

odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a prevod správy majetku obce na základnú školu 

s materskou školou. A následne dal o doplnení programu hlasovať. 

 

Za: 9 (Boris Balušík, Anna Beníková, Mikuláš Hromadík, Bc. Erika Piačková, Oľga Klabníková, 



Mgr. Milada Fortuníková, Daniela Smädišová, Roman Váchalík, Miroslav Zdurjenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Počet prítomných: 9 

Počet všetkých poslancov: 9 

Doplnenie programu zasadnutia bolo schválené! 

 

K bodu 6 a 7: Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo mandátovú komisiu v zložení poslancov: Bc. Erika Piačková – 

predsedníčka komisie, Mikuláš Hromadík – člen komisie a Miroslav Zdurjenčík – člen komisie; 

návrhovú komisiu v zložení poslancov: Daniela Smädišová – predsedníčka komisie, Oľga 

Klabníková – členka komisie, Boris Balušík – člen komisie a volebnú komisiu v zložení poslancov: 

Mgr. Milada Fortuníková – predsedníčka komisie, Anna Beníková – členka komisie, Roman Váchalík 

– člen komisie. Následne mandátová komisia overila, či starosta a poslanci zložili svoj sľub 

a predložila správu, ktorá je súčasťou zápisnice. 

 

K bodu 8: Príhovor starostu obce 

Novozvolený starosta obce sa prihovoril prítomným pričom poďakoval voličom za prejavenú dôveru 

a vyslovil nádej, že sa obec bude v spolupráci s poslancami obecného zastupiteľstva naďalej rozvíjať. 

 

K bodu č. 9:  Návrh na zriadenie komisií 

Na začiatku starosta dal hlasovať, či budú predsedovia komisií volení tajne alebo verejne. Schválená 

bola verejná voľba. Obecné zastupiteľstvo zriadilo kultúrnu komisiu, majetkovú komisiu a stavebnú 

komisiu. Za predsedov komisií obecného zastupiteľstva boli zvolení nasledovní poslanci: 

- kultúrna komisia: Oľga Klabníková; 

- majetková komisia: Daniela Smädišová; 

- stavebná komisia: Roman Váchalík; 

A za členov komisií: 

- kultúrna komisia: Daniela Smädišová, Stanislava Zdurjenčíková, Miroslav Zdurjenčík, Boris 

Balušík, Ing. Zuzana Burdejová - zapisovateľka;  

- majetková komisia: Anna Beníková, Bc. Erika Piačková, Hilda Jurčíková, Viera Maríkovcová 

- zapisovateľka; 

- stavebná komisia: Mikuláš Hromadík, Rudolf Zboran, Ing. Anton Kozáčik, Ing. Eva 

Jánošíková, Ján Dzurjaník, Ing. Anna Pozníková - zapisovateľka. 

Obecné zastupiteľstvo zriadilo v súlade s ústavným zákonom NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov komisiu na ochranu verejného záujmu, 

ktorej predsedom bola zvolená Mgr. Milada Fortuníková a za členov Daniela Smädišová a Oľga 

Klabníková. 

 

K bodu č. 10:  Návrh na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený 

zvolávať zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Poverenou poslankyňou na zvolávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva je Bc. Erika Piačková.  

 

K bodu č. 11:  Návrh na poverenie poslancov obecného zastupiteľstva na výkon funkcie 

sobášiacich 

Vykonávateľmi funkcie sobášiacich boli poverení: Boris Balušík, Bc. Erika Piačková. 



K bodu č. 12:  Návrh na určenie platu starostu obce 

Obecné zastupiteľstvo určilo v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat 

starostu obce Papradno vo výške: minimálneho platu starostu obce podľa § 3 ods. 1 zákona NR SR 

č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov zvýšeného o 60 % podľa § 4 ods. 2 vyššie uvedeného 

zákona s účinnosťou odo dňa zloženia predpísaného sľubu. 

 

K bodu č. 13:  Informácia starostu o poverení zástupcu starostu 

Starosta obce informoval prítomných o poverení Daniely Smädišovej výkonom zástupkyne starostu 

obce na volebné obdobie 2022 – 2026. 

 

K bodu č. 14:  Schválenie Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a ďalších 

volených orgánov obce Papradno 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 

a ďalších volených orgánov obce Papradno. 

 

K bodu č. 15:  Zverenie majetku do správy Základnej školy s materskou školou, Papradno 312  

Poslanci obecného zastupiteľstva odsúhlasili zverenie majetku do správy Základnej školy 

s materskou školou, Papradno 312 – odstavnej plochy pre bicykle. 

 

K bodu č. 16 a 17: Interpelácie poslancov a diskusia občanov a záver 

Starosta obce informoval o pripravovanom projekte na obnovu CSS Obce Papradno a pozval 

prítomných na hody a pripravovaného Mikuláša. 

Poslanci informovali o prepadnutej ceste pred R. Váchalíkom, pri kultúrnom dome, na ceste na 

Kolibu pri p. Pavúkovi a zároveň poukázali na vhodnosť umiestniť retardér na ceste k zbernému 

dvoru. 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva po vyčerpaní všetkých bodov rokovania starosta obce ukončil 

o 17:30. 

Zápisnicu zapísala: Ing. Zuzana Burdejová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Overovatelia zápisnice:  Overovatelia zápisnice:  Starosta obce Papradno: 

Mgr. Milada Fortuníková  Roman Váchalík   Ing. Roman Španihel 


