
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Papradno, ktoré sa konalo  

dňa 28.09.2022 o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu na I. poschodí. 

 

Prítomní poslanci:  Boris Balušík, Oľga Klabníková, Roman Váchalík, Daniela Smädišová, 

Miroslav Zdurjenčík, Ing. Viera Zboranová 

Neprítomní poslanci: Bc. Erika Piačková – ospravedlnená, Mgr. Milada Fortuníková – ospravedlnená, 

Anna Beníková - ospravedlnená 

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. Výročná správa o činnosti a hospodárení poskytovateľa sociálnych služieb za rok 2021 

5. Úprava rozpočtu na rok 2022 a rozpočtové opatrenie 

6. Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu obce Papradno k 30.06.2022 

7. Správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky a správa z auditu účtovnej závierky 

8. Návrh na odpustenie poplatku za TKO 

9. Žiadosti občanov a organizácií 

10. Diskusia a interpelácie poslancov 

11. Záver 

 

K bodu č. 1: 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Roman Španihel, starosta obce. Na úvod 

rokovania privítal poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných. Na to určil 

overovateľov zápisnice a navrhol zloženie návrhovej komisie. Následne dal hlasovať o návrhu 

programu zasadnutia tak, ako bol zverejnený.  

 

Za: 5 (Boris Balušík, Oľga Klabníková, Roman Váchalík, Daniela Smädišová, Miroslav Zdurjenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Počet prítomných: 5 

Počet všetkých poslancov: 9 

Program rokovania OZ bol schválený. 

 

 

Do návrhovej komisie boli zvolení: Daniela Smädišová, Roman Váchalík, Oľga Klabníková 

Za: 5 (Boris Balušík, Oľga Klabníková, Roman Váchalík, Daniela Smädišová, Miroslav Zdurjenčík) 

Proti: 0 



Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Počet prítomných: 5 

Počet všetkých poslancov: 9 

 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Miroslav Zdurjenčík, Boris Balušík 

Za: 5 (Boris Balušík, Oľga Klabníková, Roman Váchalík, 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 24 – 49/2022. 

Konštatoval, že dve uznesenia mali ukladaciu funkciu a tie boli splnené. 

 

K bodu 3: Schválenie požiadaviek na základe podkladov stavebnej komisie 

 

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

 

1. Peter Bařinka, Brvnište 1061 - žiadosť o odkúpenie časti pozemku KNE 2706/4 lesný pozemok 

o výmere 172 m2; 

2. Adela Jureníková, Papradno 1518 - žiadosť o odkúpenie časti pozemku KNE 138/1 ostatná 

plocha o výmere 511 m2; 

3. Veronika Kolkusová, Papradno 598 - žiadosť o odkúpenie časti pozemku KNC 2419/2 záhrada 

o výmere 182 m2; 
4. Pavol Majšík, Papradno 1153 - žiadosť o odkúpenie pozemku KNE 566 o výmere 17 m2; 

5. Zámenná zmluva medzi Silviou Holjenčíkovou, Papradno 1526 a Michalom Holjenčíkom, 

Papradno 1526 a obcou Papradno. 
 

 

K bodu 4: Výročná správa o činnosti a hospodárení poskytovateľa sociálnych služieb za rok 2021 

Riaditeľka Centra sociálnych služieb Obce Papradno informovala prítomných o výročnej správe o 

činnosti a hospodárení poskytovateľa sociálnych služieb za rok 2021. Informovala, že aktuálne majú 

v zariadení 27 žiadostí, z toho 26 je do zariadenia pre seniorov a 1 do špecializovaného zariadenia. 

Rovnako informovala o tom, že avizované odmeny pre zamestnancov v zmysle kolektívnej zmluvy 

pokryjú z vlastného rozpočtu. Prítomných tiež oboznámila, že evakuačné podložky a záložný zdroj 

budú kupovať zo sponzorských prostriedkov, upozornila, že bude potrebné navýšiť platby pre 

klientov a aj o tom, že začína vznikať pohľadávka voči jednej klientke. Rovnako informovala 

o spolupráci zo Strednou zdravotníckou školou v Považskej Bystrici v rámci ich mesačnej praxe. 

 

K bodu 5:  Úprava rozpočtu na rok 2022 a rozpočtové opatrenie 

 



 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili úpravu rozpočtu – a to poskytnutie finančných 

prostriedkov pre Základnú školu s materskou školou, Papradno 312 vo výške 6 000,00 eur na krytie 

zvýšenia platových taríf zamestnancov a na odmenu v zmysle dodatku ku kolektívnej zmluve 

vyššieho stupňa na rok 2022. 

 

K bodu 6: Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu obce Papradno k 30.06.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu 

obce Papradno k 30.06.2022. 

 

K bodu 7: Správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky a správa z auditu účtovnej závierky 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva sa oboznámili so správou z auditu konsolidovanej účtovnej 

závierky a správou z auditu účtovnej závierky a zobrali ju na vedomie. 

 

K bodu 8: Návrh na odpustenie poplatku za TKO 

 

Poslanci schválili návrh na odpustenie poplatku za TKO z dôvodu, že jeho vymáhanie by bolo 

neefektívne a nehospodárne. 

 

 

K bodu 9: Žiadosti občanov a organizácií 

 

Starosta obce informoval prítomných o žiadosti základnej školy s materskou školou o poskytnutie 

finančného príspevku ako aj o žiadosti centra sociálnych služieb. Žiadosť CSS bola odložená 

z dôvodu, že navýšenie finančných prostriedkov bude zariadenie hradiť z vlastných zdrojov. Poslanci 

sa zaoberali aj sťažnosťou PhDr. Jaroslavy Bašovej a jej žiadosťou o zmenou časti parcely KNC 

3215/64 o výmere 546 m2 za obecnú parcelu KNC 5961/2 o výmere 546 m2, s ktorou nesúhlasili. 

Starosta obce informoval o premiestnení oplotenia medzi kostolom a cintorínom podľa vytýčenia 

skutkového stavu hranice medzi obecným a farským pozemkom. Oplotenie by sa realizovalo 

v súbehu prác položenia zámkovej dlažby okolo kostola, aby sa potom nepoškodila. Na premiestnenie 

oplotenia bude vyhlásené výberové konanie. 

 

K bodu 10: Diskusia a interpelácie poslancov 

 

Starosta obce: 

 Informoval o návrhoch na ocenenie počas Ondrejovských hodov; 

Daniela Smädišová: 

- Zaujímala sa, či sa cesta pri Petrovi Tarožíkovi pri rieke vysype aspoň drťou; 

Boris Balušík: 

- Dopytoval sa, čo bude s priestormi, kde boli potraviny Anny Jánošíkovej; 

- Upozornil na zaujímavé články na facebooku o histórii Papradna; 

Oľga Klabníková: 

- Zaujímala sa o pozemky pri Pavlovi Vaštíkovi, na ktoré nie je prístup kvôli vybudovanej 

komunikácii; 

Roman Váchalík: 



- zaujímal sa o výstavbu vodovodu v Grunte; 

- informoval o prepadnutej ceste pred ním; 

 

 

K bodu 11:  Záver 

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

skončilo o 17:30.  

 

Prijaté uznesenie tvorí prílohu zápisnice. 

Zápisnicu zapísala: Ing. Zuzana Burdejová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Overovatelia zápisnice:  Overovatelia zápisnice:  Starosta obce Papradno: 

Boris Balušík     Miroslav Zdurjenčík   Ing. Roman Španihel 


