
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Papradno, ktoré sa konalo  

dňa 15.06.2022 o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu na I. poschodí. 

 

Prítomní poslanci:  Anna Beníková, Oľga Klabníková, Bc. Erika Piačková, Mgr. Milada 

Fortuníková, Roman Váchalík, Daniela Smädišová, Miroslav Zdurjenčík 

Neprítomní poslanci: Ing. Viera Zboranová – ospravedlnená, Boris Balušík - ospravedlnený 

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. Zápis do obecnej kroniky za rok 2021 

5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Obce Papradno 2/2022, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Papradno o určení výšky príspevkov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Papradno 

6. Schválenie počtu žiakov a počtu otvorených tried v školskom roku 2022/2023 

7. Správa o vykonaných kontrolách HKO 

8. Zloženie výjazdovej jednotky DHZO 

9. Návrh na schválenie prebytočnosti a neupotrebiteľnosti majetku obce 

10. Úprava rozpočtu a rozpočtové opatrenie  
11. Žiadosti občanov a  organizácií 

12. Diskusia a interpelácie poslancov 

13. Záver 

 

K bodu č. 1: 

Júnové zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Roman Španihel, starosta obce. Na 

úvod 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 (Anna Beníková, Mgr. Milada Fortuníková, Oľga Klabníková, Bc. Erika Piačková, Roman 

Váchalík, 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 bodov: plán 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2022, návrh na určenie volebných obvodov 

a počtu poslancov v nich pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Papradne na volebné obdobie 2022 

– 2026 a návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Papradno na funkčné obdobie 2022 

– 2026 a dal o zmene hlasovať. 

 

 

Návrh zmeny programu: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Schválenie požiadaviek na základe podkladov stavebnej komisie 

4. Zápis do obecnej kroniky za rok 2021 

5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Obce Papradno 2/2022, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Papradno o určení výšky príspevkov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Papradno 

6. Schválenie počtu žiakov a počtu otvorených tried v školskom roku 2022/2023 

7. Správa o vykonaných kontrolách HKO 

8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2022 

9. Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do Obecného 

zastupiteľstva v Papradne na volebné obdobie 2022 – 2026 

10. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Papradno na funkčné obdobie 2022 – 

2026 

11. Zloženie výjazdovej jednotky DHZO 

12. Návrh na schválenie prebytočnosti a neupotrebiteľnosti majetku obce 

13. Úprava rozpočtu a rozpočtové opatrenie  
14. Žiadosti občanov a  organizácií 

15. Diskusia a interpelácie poslancov 

16. Záver 

 

Za: 7 (Anna Beníková, Mgr. Milada Fortuníková, Oľga Klabníková, Bc. Erika Piačková, Roman 

Váchalík, 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, Anna Beníková, Oľga Klabníková 

Za: 7 (Anna Beníková, Mgr. Milada Fortuníková, Oľga Klabníková, Bc. Erika Piačková, Roman 

Váchalík, Daniela Smädišová, Miroslav Zdurjenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Počet prítomných: 7 

Počet všetkých poslancov: 9 

 

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



Za: 7 (Anna Beníková, Mgr. Milada Fortuníková, Oľga Klabníková, Bc. Erika Piačková, 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 3 – 23/2022. 

Konštatoval, že jedno uznesenia malo ukladaciu funkciu 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.Božena Fortuníková, Papradno 933 - Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku parcela KNC 

193 o výmere cca 55 m2; 

2. Oľga Balušíková, Zakvášov 2617/191, Pov. Bystrica - Žiadosť o schválenie zastavovacieho plánu 

na novostavbu rekreačnej chaty; 

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

o výmere 172 m2; 

4. Milan Hromadík, Papradno 141 - Žiadosť o vyjadrenie sa k zámeru stavby objektu charakteru 

ľahkého priemyslu na parcelách KNE 2142, 2143, 2144, 2145, 2137, 2138 v k.ú. Papradno;  

5. Milan Hromadík, Papradno 141 - Žiadosť o zámenu a odpredaj pozemkov v k.ú. Papradno KNE 

2142, 2143, 2144, 2145, 2137, 2138 a pozemkov vo vlastníctve obce Papradno KNE 2139 v k.ú. 

Papradno; 

6. Ján Machalík a Emília Machalíková, Papradno 627 - Žiadosť o odpredaj časti pozemkov parc.číslo 

KNE 6088 a KNE 6081/1 v k.ú. Papradno; 

7. Marek Levčík, Papradno 1163, Jozef Eldes, Papradno 1168 - Žiadosť o odkúpenie časti parcely 

KNE 20047/2; 

8. Pavol Vaštík, Anna Vaštíková, Papradno 351 - Žiadosť o schválení zmluvy o zriadení vecného 

bremena; 

9. prevod pozemku - uzatvorenie zmluvy na bezplatný prevod časti pozemku KNC 4679/13 trvalý 

trávny porast o výmere 3598m2 – časť o výmere cca 16 m2 (podľa geometrického plánu) od 

vlastníka Milan Kodčík, Odborov 243/7, Pov. Bystrica; 

10. prevod pozemku - uzatvorenie zmluvy na bezplatný prevod časti pozemku KNC 4679/7 trvalý 

trávny porast o výmere 1642m2 – časť o výmere cca 42 m2 (podľa geometrického plánu) od 

vlastníka Ján Dzurjaník, Papradno 490; 

11. prevod pozemku - uzatvorenie zmluvy na prevod časti pozemku KNC 4679/8  trvalý trávny 

porast o výmere 3467 m2 – časť o výmere cca 11 m2 (podľa geometrického plánu) od vlastníka 

Milan Dzurjaník, Papradno 584; 

12. Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie Marguš, Garabík, Žilinčík; 

13. Peter Brezničan, Papradno 478 - Žiadosť o schválení zmluvy o zriadení vecného bremena; 

14. Súhlas s obstaraním zmeny č. 1 ÚP Obce Papradno. 

 



 

K bodu 4:  Zápis do obecnej kroniky za rok 2021 

Kronikárka obce predložila poslancom návrh zápisu do obecnej kroniky za rok 2021. Starosta obce 

navrhol doplniť zdroj financovania bezplatnej wifi, ktorá je v obci a miesto konania majstrovstiev 

Slovenska. Poslanci zápis schválili po zohľadnení týchto pripomienok. 

 

 

K bodu 5:  Návrh všeobecne záväzného nariadenia Obce Papradno 2/2022, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Papradno o určení výšky príspevkov v školách a 

školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Papradno 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili Návrh všeobecne záväzného nariadenia Obce Papradno 

2/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Papradno o určení výšky 

príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Papradno. 

Hlavným dôvodom návrhu bol rast cien potravín, ktorý sa premietol aj do finančného pásma stravy 

pre stravníkov v školskej jedálni. 

 

K bodu 6:  Schválenie počtu žiakov a počtu otvorených tried v školskom roku 2022/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo otvorenie 2 prváckych tried v školskom roku 2022/2023, napriek 

tomu, že počet žiakov prijatých do prvej triedy je 23. Triedy budú otvorené s tým, že dve triedy 

štvrtákov v nasledujúcom školskom roku sa spojí. 

 

K bodu 7:  Správa o vykonaných kontrolách HKO 

 

Hlavná kontrolórka obce Mgr. Darina Lacková informovala obecných poslancov o správe o výsledku 

finančnej kontroly príjmov a výdavkov za rok 2021 v TJ ŽIAR Papradno. Informovala o zistených 

nedostatkoch a o neskorom odvode nevyčerpanej dotácie. Zároveň oboznámila poslancov s kontrolou 

v CSS Obce Papradno. 

 

K bodu 8:  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2022 

 

Poslanci schválili plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2022. 

 

K bodu 9 a 10: Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do 

Obecného zastupiteľstva v Papradne na volebné obdobie 2022 – 2026 a Návrh na určenie rozsahu 

výkonu funkcie starostu obce Papradno na funkčné obdobie 2022 – 2026 

 

Starosta obce informoval prítomných o vyhlásení termínu konania spojených volieb v roku 2022, 

ktoré sa uskutočnia v sobotu 29.10.2022 od 7.00 do 20.00. Na základe toho bolo potrebné určiť 

volebné obvody, počet poslancov v nich na volebné obdobie 2022 – 2026 a rozsah výkonu funkcie 

starostu obce Papradno na funkčné obdobie 2022 – 2026. V ďalšom volebnom období schválilo 

obecné zastupiteľstvo počty a rozsah, aký bol aj v aktuálnom volebnom období. 

 

K bodu 11: Zloženie výjazdovej jednotky DHZO 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Papradno schválilo návrh na menovanie do funkcie veliteľa hasičskej 

jednotky DHZO Papradno Juraja Jánošíka, bytom 586, 018 13 Papradno a zaradenie do funkcie 

veliteľ hasičského družstva DHZO Papradno: Boris Balušík, Miroslav Galko, Ing. Roman Španihel, 

Jakub Galko; do funkcie technik – strojník DHZO Papradno: Vladimír Balušík, Miroslav Zdurjenčík, 

Jakub Galko, Matúš Galko, Lukáš Španihel, Filip Zboran; do funkcie starší hasič DHZO Papradno: 

Ivan Hromadík, Roman Hromadík, Vladimír Belás, Jozef Bašo, Roland Koban, Mário Hroško; do 



funkcie hasič DHZO Papradno: Tomáš Klabník, Marián Pilácik, Juraj Kardoš, Erik Koban zobralo na 

vedomie. 

 

K bodu 12: Návrh na schválenie prebytočnosti a neupotrebiteľnosti majetku obce 

 

Starosta obce dal návrh na schválenie prebytočnosti a neupotrebiteľnosti majetku obce - odnímateľné 

zariadenie na kosenie. 

 

K bodu 13: Doplnenie sadzobníka poplatkov 

 

Poslanci schválili doplnenie sadzobníka poplatkov pre občanov o využitie obecného traktora 

s vlečkou a áut Piaggio. 

 

K bodu 14: Úprava rozpočtu za rok 2022 a rozpočtové opatrenie 

 

Starosta obce navrhol úpravu rozpočtu za rok 2022: 

Presun financií z FRR na Chodník Dolný koniec (o sumu 15 000,- eur), vybudovanie kotolne v CSS 

(o sumu 10 000,- eur), Výsadba a úprava parku pri CSS ( na sumu 5.000,- eur). 

 

 

K bodu 15: Diskusia a interpelácie poslancov 

 

Starosta obce: 

 Informoval, že obec poskytla zo svojho rozpočtu finančné prostriedky pre CSS Obce 

Papradno vo výške 7 000,- eur na odmeny v zmysle kolektívnej zmluvy; 

 Vyjadril potrebu, aby CSS Obce Papradno nastavilo správne rozpočet a navýšilo poplatky 

z dôvodu neúnosného rastu prevádzkových nákladov; 

 Informoval o zámere zatepliť budovu domova a výmeny okien; 

 Poďakoval za pomoc pri folklórnom festivale V srdci Javornikvo; 

 Informoval o prejazde veteránov v sobotu 18.6.. 

Bc. Erika Piačková: 

- Požiadala vyrezať vŕbu na rohu pri moste pri Raji, kvôli zhoršenému rozhľadu pre šoférov; 

- Upozornila na zlý stav mosta pri Raji; 

- Požiadala, aby sa pri kosení v areáli zdravotného strediska, pokosilo aj okolo autobusovej 

zastávky. 

Daniela Smädišová: 

- Požiadala aj o vyrezanie krov v smere na Kolibu; 

- Rovnako upozornila na stav mostu na Košiaroch. 

Oľga Klabníková: 

- Požiadala o osadenie spomaľovača k Raju. 

Roman Váchalík: 

- zaujímal sa o možnosť výrubu stromov pri ihrisku; 

- pozval prítomných na memoriál Jozefa Váchalíka v sobotu 25.6. 

 

 



K bodu 16:  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    Miroslav Zdurjenčík   Ing. Roman Španihel 


