
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Papradno, ktoré sa konalo  

dňa 16.03.2022 o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu na I. poschodí. 

 

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

Daniela Smädišová, Ing. Viera Zboranová, Miroslav Zdurjenčík 

Neprítomní poslanci: Oľga Klabníková – ospravedlnená, Roman Váchalík - ospravedlnený 

Prítomná bola nadpolovičná väčšina poslancov obecného zastupiteľstva – zasadnutie bolo 

uznášaniaschopné. 

Prítomní občania: JUDr. M. Lapúniková, Ľubomír Bašo, Katarína Bašová 

 

Návrh programu: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Schválenie požiadaviek na základe podkladov stavebnej komisie  
4. Záverečný účet za rok 2021 a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce 

5. Správa hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2021 

6. Návrh na vyplatenie odmeny pre hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2021 

7. Schválenie projektu Odborná učebňa ZŠ s MŠ Papradno 

8. Schválenie VZN č. 1/2022 o úhradách za sociálne služby poskytované v Centre sociálnych služieb 

Obce Papradno, ktoré mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Papradno č. 1/2020 o 

úhradách za sociálne služby poskytované v Centre sociálnych služieb Obce Papradno 

9. Poverenie PhDr. Slavomíry Beňovej na výkon činností zodpovedného zástupcu poskytovania 

sociálnych služieb v CSS Obce Papradno 

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 

 

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, Bc. Erika Piačková, Daniela 

Smädišová, Ing. Viera Zboranová, 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 Úprava rozpočtu 

za rok 2022 a rozpočtové opatrenie 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 2021 a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce 

5. Správa hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2021 

6. Návrh na vyplatenie odmeny pre hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2021 

7. Schválenie projektu Odborná učebňa ZŠ s MŠ Papradno 

8. Schválenie VZN č. 1/2022 o úhradách za sociálne služby poskytované v Centre sociálnych služieb 

Obce Papradno, ktoré mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Papradno č. 1/2020 o 

úhradách za sociálne služby poskytované v Centre sociálnych služieb Obce Papradno 

9. Poverenie PhDr. Slavomíry Beňovej na výkon činností zodpovedného zástupcu poskytovania 

sociálnych služieb v CSS Obce Papradno 

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

11. Monitorovanie plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb obce 

12. Žiadosti občanov a organizácií 

13. Úprava rozpočtu za rok 2022 a rozpočtové opatrenie 

14. Diskusia a interpelácie poslancov 

 

Za: 7 (Boris Balušík, Anna Beníková, Mgr. Milada Fortuníková, Bc. Erika Piačková, Daniela 

Smädišová, Ing. Viera Zboranová, 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, Anna Beníková, Miroslav Zdurjenčík 

Za: 7 (Boris Balušík, Anna Beníková, Mgr. Milada Fortuníková, Bc. Erika Piačková, Daniela 

Smädišová, Ing. Viera Zboranová, Miroslav Zdurjenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Počet prítomných: 7 

Počet všetkých poslancov: 9 

 

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

Za: 7 (Boris Balušík, Anna Beníková, Mgr. Milada Fortuníková, Bc. Erika Piačková, Daniela 

Smädišová, Ing. Viera Zboranová, 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 72 - 87/2021 a 1 

– 2/2022. Konštatoval, že dve uznesenia mali ukladaciu funkciu a obe boli splnené. 

 

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,  

2. Milan Strašík, Papradno 592 - Žiadosť o odkúpenie časti pozemku KNE 20021, 

3.Božena Fortuníková, Papradno 933 - Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku parcela KNC 

193 o výmere 36 m2, 

4. Jakub Žilinčík, Papradno 399 - Žiadosť o schválenie zastavovacieho plánu na rodinný dom – 

novostavba, 

5. Ing. Monika Zboranová, Papradno 880 - Žiadosť o schválenie zastavovacieho plánu na rodinný 

dom – novostavba, 

6. Ján Lališ a Andrea Lališová, Petzvalova 3372/33, Žilina - Žiadosť o schválenie zastavovacieho 

plánu na rodinný dom – novostavba, 

7. Bc. Michal Badač, Papradno 729 - Žiadosť o schválenie zastavovacieho plánu na rodinný dom – 

novostavba, 

8. Marek Levčík, Papradno 1163 - Žiadosť o odkúpenie časti parcely KNE 20047/2, 20060, 

9. Pavol Majšík – žiadosť o odkúpenie časti parcely KNE 20047/2, 20060, 

10. Odsúhlasenie ceny za odkúpenie pozemkov KNC 794/10 a KNC 794/12 od SPF. 

 

 

K bodu 4: Záverečný účet za rok 2021 a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 

obce 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2021 

bez výhrad, ako aj použitie prebytku rozpočtového hospodárenia Obce Papradno za rok 2021 na 

tvorbu rezervného fondu vo výške 192 462,98 eur. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému 

účtu obce zobrali na vedomie. 

 

K bodu 5 a 6:  Správa hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2021 a návrh na vyplatenie 

odmeny pre hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2021 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie správu hlavného kontrolóra obce za II. polrok 

2021 a schválili návrh na vyplatenie odmeny pre hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2021 vo 

výške 30 %. 

 

K bodu 7: Schválenie projektu Odborná učebňa ZŠ s MŠ Papradno 

 



Obecné zastupiteľstvo schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok: názov 

projektu: Odborná učebňa ZŠ s MŠ Papradno, výšku maximálneho celkového spolufinancovania 

projektu: 5% z celkových oprávnených výdavkov vo výške 1 225,- eur, kód výzvy: IROP-CLLD-

T714-512-004. 

 

K bodu 8: Schválenie VZN č. 1/2022 o úhradách za sociálne služby poskytované v Centre 

sociálnych služieb Obce Papradno, ktoré mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce 

Papradno č. 1/2020 o úhradách za sociálne služby poskytované v Centre sociálnych služieb Obce 

Papradno 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva odsúhlasili VZN č. 1/2022 o úhradách za sociálne služby 

poskytované v Centre sociálnych služieb Obce Papradno, ktoré mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie Obce Papradno č. 1/2020 o úhradách za sociálne služby poskytované v Centre sociálnych 

služieb Obce Papradno.  

 

K bodu 9: Poverenie PhDr. Slavomíry Beňovej na výkon činností zodpovedného zástupcu 

poskytovania sociálnych služieb v CSS Obce Papradno 

 

Obecné zastupiteľstvo okrem funkcie riaditeľky rozpočtovej organizácie obce  Papradno – Centrum  

sociálnych služieb Obce Papradno, 018 13 Papradno č. 12, IČO: 42378389, poverilo v zmysle §§ 63-

66 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, na výkon činností zodpovedného zástupcu 

poskytovania sociálnych služieb v Centre sociálnych služieb Obce Papradno odo dňa 17.03.2022 

PhDr. Slavomíru Beňovú. 

 

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

 

Poslanci schválili žiadosti o príspevok pre dobrovoľné zložky pôsobiace v Papradne. 

 

K bodu 11: Monitorovanie plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb obce 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Papradno schválilo Monitorovanie plnenia Komunitného plánu 

sociálnych služieb obce za rok 2021. 

 

K bodu 12: Žiadosti občanov a  organizácií 

 

Poslanci rokovali o žiadosti Centra sociálnych služieb Obce Papradno o úpravu rozpočtu a žiadosti 

Petra Strašíka o poskytnutie finančnej výpomoci. Poslanci rokovali aj o žiadosti o vyčlenenie 

finančných prostriedkov z rozpočtu obce na opravu prístupovej cesty k osade Kŕžel. 

 

K bodu 13: Úprava rozpočtu za rok 2022 a rozpočtové opatrenie 

 

Starosta obce navrhol úpravu rozpočtu za rok 2022: 

Navýšenie položky kapitálových výdavkov spoluúčasť na projektoch na sumu 15 000,- eur, 

Presun financií z FRR na umiestnenie sochy (na sumu 30 000,- eur), vybudovanie priechodov pre 

chodcov (43 000,- eur), vybudovanie kotolne v CSS (75 000,- eur), vybudovanie chodníka na dolnom 

konci (70 000,- eur), kazetový strop v estrádnej sále (10 500,- eur), kazetový strop vo vestibule KD 

(5.000,- eur), parkovanie bicyklov pred ZŠ – v prípade, že by podaný projekt nebol úspešný (25 000,- 

eur), vybudovanie vodovodu Múdry Grunt (48 000,- eur). 

Poslanci odsúhlasili aj preverenie možnosti spracovania projektovej dokumentácie cyklotrás smerom 

na Štiavnik, na „Holý vŕšek“ a prípadné prepojenie týchto trás.  

 

 



K bodu 14: Diskusia a interpelácie poslancov 

 

Starosta obce: 

 Informoval, že prišla pozvánka na vyhodnotenie súťaže Európska cena obnovy dediny. 

 

K bodu č. 14:  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 


