
1. 

Zápisnica 

zo 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sklenom 

ktoré sa konalo dňa 21.3.2013 o 17.00 hod 

v zasadačke Obecného úradu v Sklenom 

 

Prítomný :  

Ján Gutten, starosta obce 

Hlavný kontrolór 

Mgr. Eva Špirková 

 

Prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva 

Jaroslav Bulík, Helena Bulíková, Bc. Adam Kajan, Ing. Lívia 

Kajanová, Ján Moncman, Jaroslav Pagáč, 

 

Neprítomní poslanci Obecného zastupiteľstva 

Erika Lahutová 

 

K bodu 1: Otvorenie 

Starosta obce privítal všetkých prítomných a skontroloval účasť 

poslancov.  

Zapisovateľka – Z. Schniererová 

Overovatelia zápisnice – Jaroslav Pagáč, Jaroslav Bulík 

Návrhová komisia – Helena Bulíková, Bc. Adam Kajan 

 

Návrh programu: 

 

           1. Otvorenie 

        2. Kontrola uznesenia 

        3. Rôzne – došlá pošta        

        4. Diskusia - rôzne 

        5. Návrh na uznesenia      

           6. Záver   

 

Hlasovanie za navrhnutý program: 

Prítomní: 6 Za: 6  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 



2. 

K bodu 2: Kontrola uznesení 
 

Hlavná kontrolórka  Mgr. Eva Špirková vykonala kontrolu uznesenia 

z minulého OZ -  konštatovania kontrolórky obce sú prílohou tejto 

zápisnice. 

 

K bodu 3: Rôzne – došlá pošta 

 

a)  Predaj pozemku p.č. 29/3 –  

1/ oznámenie o odstúpení od kúpy pozemku 

 

Výherca výberového konania na predaj pozemku p. č. 29/3, ktorý 

ponúkol 12.000.- eur p. Ing. Pavol Fabian, odstúpil od kúpy pozemku, 

pre náhlu zmenu jeho finančnej situácie, aj ďalšia v poradí, ktorej 

obec na základe uznesenia ponúkla tento pozemok - p. Miroslava 

Kollerová, ktorá ponúkla 9.000.- eur odstúpila od kúpy pozemku pre 

momentálnu rodinnú situáciu. 

 

Uznesenie č.1/2013 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

Berie na vedomie oznámenie o odstúpení od kúpy pozemku 29/3 

Miroslavou Kollerovou, bytom P. J. Šafárika 2320/14, Zvolen 

 

Hlasovanie: 

Za:  6  Proti: 0 Zdržali sa: 0 Prítomní: 6 

 

2/ predaj pozemku 29/3 na základe nového výberového 

konania  

 

Na OZ 5/2012 poslanci schválili, že v prípade, ak odstúpi ďalší 

záujemca, bude vypísané ďalšie výberové konanie - predaj  majetku  

obec zverejní na verejnej tabuli a na internetovej stránke. 

 

Uznesenie č.2 /2013 

 



3. 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom:Schvaľuje predaj pozemku C 

KN29/3 - vedenom na LV 501 v k.ú. Sklené  na základe nového 

výberového konania   

 

Hlasovanie: 

Za:    6 Proti:   0 Zdržali sa:   0 Prítomní: 6 

 

      b / predaj parciel č. 250/2 a 250/3 

 

     Na OZ 5/2012 bol Schválený predaj pozemkov parcela 534,     

     novovytvorené na základe GP 81/2012 - 250/2 zastavaná plocha    

     o výmere 55  m2 a 250/3 zastavaná plocha o výmere 168 m2  

     priamym  predajom, cena podľa znaleckého posudku  

     Víťazom súťaže bol Ing. Branislav Roháčik, bytom Sklené 199,   

     ktorý ponúkol 1.970.- eur 

 

Uznesenie č.3 /2013 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

Schvaľuje predaj pozemkov parcela 534 novovytvorené na základe GP 

81/2012 parcela 250/2 zastavaná plocha o výmere 55 m2 a 250/3 

zastavaná plocha o výmere 168 m2 Ing. Branislavovi Roháčikovi, 

Sklené 199 za 1.970.- eur   

 

Hlasovanie: 

Za:    6 Proti:   0 Zdržali sa:  0 Prítomní: 6 

 

c / Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za     

       rok 2012 

 

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2012 je 

prílohou  zápisnice.     

 

Uznesenie č.4 /2013 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

Berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce za rok 2012. 



4. 

Hlasovanie: 

Za:   6  Proti:   0 Zdržali sa:   0 Prítomní: 6 

 

d/ Predaj rodinného domu č. 287 na par. č. 608 v k. u Sklené, 

vedený na LV 501, ktorého vlastníkom je obec Sklené 

podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona o majetku obcí – prevod 

majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

1/ Ruší sa Uznesenie č. 34 /2012 ktorým Obecné zastupiteľstvo  

    v Sklenom schvaľuje zámer previesť majetok - rodinný dom Sklené   

    č. 287 na par. č. 608 v k. u. Sklené vedený na LV 501, ktorého   

    vlastníkom je obec Sklené podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona   

    o majetku obcí – prevod majetku obce z dôvodu hodného  

    osobitného zreteľa za zostatkovú hodnotu 205,24 eur p. Jurajovi   

    Danielovi, bytom Sklené 287. 

2/ RD je v majetku obce Sklené v zostatkovej hodnote 205,24 eur, pri  

    dodržaní hospodárneho nakladania s majetkom obce bude tento  

    predaný jeho nájomníkom Jurajovi Danielovi, bytom Sklené 287 

    Jaroslavovi Facunovi, bytom Sklené 287 na pozemok bude  

    uzatvorená nájomná zmluva. 

 

Uznesenie č.5 /2013 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje predaj rodinného domu č. 287 na par. č. 608 v k. u. Sklené . 

vedený na LV 501 podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona o majetku obcí –  

prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa Jurajovi  

Danielovi, bytom Sklené 287 a Jaroslavovi Facunovi, bytom Sklené 

287 

 

Hlasovanie: 

Za:    6 Proti:   0 Zdržali sa:   0 Prítomní: 6 

 

 

          e/ Žiadosť p. Jozefa Kudlatého, bytom Sklené 103  

          o príspevok na ČOV 

  Príspevok na ČOV – 497,80 € 



5. 

          Príspevok sa bude poskytovať len do 31.12.2013, potom sa 

poskytovanie tohto príspevku ruší.  

 

Uznesenie č.6 /2013 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje príspevok na ČOV vo výške 497,80 € p. Jozefovi 

Kudlatému, bytom Sklené 103  

 

Hlasovanie: 

Za:    6 Proti:   0 Zdržali sa:   0 Prítomní: 6 

 

              

                f/ Dedičské konanie po neb. Jaroslavovi Bobekovi   

   

Obec Sklené zaplatila pohreb neb.  vo výške 580,50 eur, na odbore 

sociálnych vecí a rodiny Turčianske Teplice si uplatnila pohrebné vo 

výške 79,67 eur. Uplatnili sme si pohľadávku v sume 500,83 eur 

v dedičskom konaní, ale Okresný súd Martin podľa § 175 h ods. 1 

Obč. súd. por. konanie zastavil 

 

Uznesenie č.7/2013 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

Berie na vedomie uznesenie Okresného súdu v Martine v právnej veci  

dedičstva po neb. Jaroslavovi Bobekovi o zastavení konania. 

 

Hlasovanie: 

Za:   6  Proti: 0 Zdržali sa: 0 Prítomní: 6 

 

 

       g/ Obecná kronikárka 

 

Do 31.12.2012 bola obecnou kronikárkou p. Milada Schwarzová, 

ktorá sa vzhľadom na vek rozhodla skončiť s touto prácou. 

Návrh na novú obecnú kronikárku, ktorá bude pracovať od 1.1.2013  

p. Marcela Kovalčíková 



6. 

Uznesenie č.8/2013 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

Schvaľuje kronikárku obce Sklené bude od  1.1.2013 

p. Marcelu Kovalčíkovú   

 

Hlasovanie: 

Za:  6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Prítomní: 6 

 

 

h/Interný predpis obce Sklené č. 3/2013 – Smernica o určení 

výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce  

O internom predpise informovala p. Schniererová. 

 Predpis  je prílohou  tejto zápisnice. 

 

Uznesenie č. 9 /2013 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

Schvaľuje Interný predpis obce Sklené č. 3/2013 – Smernica o určení  

výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce s platnosťou od 

1.4.2013 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Prítomní: 6 

 

 

i/ Interný predpis č. 2/2013 – Smernica o financovaní 

originálnych kompetencií obce Sklené na úseku školstva 

O internom predpise informovala p. Habžanská Šefranková  

 Predpis  je prílohou  tejto zápisnice. 

 

Uznesenie č. 10 /2013 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

 



7. 

Schvaľuje Interný predpis obce Sklené č. 2/2013 – Smernica 

o financovaní originálnych kompetencií obce Sklené na úseku školstva 

s platnosťou od 1.4.2013 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 Proti:       0   Zdržali sa: 0 Prítomní: 6 

 

 

j/ Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na 1. polrok 2013  

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. 

Polrok 2013 prečítala Mgr. Eva Špirková, hlavný kontrolór obce 

Sklené.  

 

Uznesenie č. 11 /2013 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

Schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na 1. polrok 2013 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa:  0 Prítomní: 6 

 

 

k/ Predaj rodinného domu č. 328 na par. č. 1046 v k. u Sklené, 

vedený na LV 501, ktorého vlastníkom je obec Sklené 

 

a/ Obecné zastupiteľstvo v Sklenom prerokovalo žiadosť pani 

Michelovej Valérie, trvale bytom Sklené 328 o odkúpenie 

rodinného domu súpisné číslo 328, vedeného na LV 362, 

postavený na parcele číslo 1046 vedený na Správe katastra 

v Turčianskych Tepliciach a na odkúpenie pozemku parc. číslo 

1046 o výmere 1052 m2 vedeného ako zastavaná plocha 

a nádvorie v k. ú. Sklené. 

 

b/ Obecné zastupiteľstvo v Sklenom schvaľuje podľa § 9a ods. 

8 písm. e) zákona č.  138/1991 Zb. o majetku obcí v znení  

 



8. 

neskorších predpisov zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve 

obce Sklené a to  

rodinného domu súpisné číslo 328 v k. ú. Sklené vedeného na 

LV č. 362, ktorý je postavený na parcele č. 1046 o výmere 1052 

m2 a pozemku parc. č. 1046 o výmere 1052 m2 vedeného ako 

zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Sklené  

vedený na Správe katastra v Turčianskych Tepliciach, do 

výlučného vlastníctva : 

Meno a priezvisko : Valérie Michelovej 

Trvalý pobyt : 038 47  Sklené 328 

Za kúpnu cenu vo výške ...13.665.- eur, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa z dôvodu, že : 
Zdôvodnenie : 

l) Za RD Sklené 328 platila p. Michelová aj ďalší nájomník nájomné cirkvi v čase od 

roku 1999 do roku 2008. 

2) V roku 2008 bol tento RD pridelený obci a vtedy si nájomníčka požiadala o opravu 

a výmenu okien. 

3) OZ jej na 6. Mimoriadnom zasadnutí dňa 9.9.2008 schválilo opravy a výmenu 

okien s tým, že jej tieto náklady budú odpočítané pri kúpe RD. 

4) RD má dva byty, kde druhým nájomcom je p. František Maruškin, p. Michelová je 

rozhodnutá kúpiť si tento dom aj s nájomcom, aby obec nemala žiadny problém 

s nájomníkom, ktorý nebol ochotný spolupracovať pri kúpe a nebol ochotný ani prísť. 

5)Obec dala vypracovať znalecký posudok, dňa 7.3.2012, kde znalec zohľadnil všetky 

opravy a úpravy, ktoré financovala p. Michelová, v znaleckom posudku sú stavby za 

19.867.- eur a pozemok v hodnote 2.672,08 eur. 

6) Na RD je zlá strecha, a obec by nehospodárne využila finančné prostriedky, lebo 

kategória bytu by sa nezmenila a nájomníkom by obec nemohla vyrubiť vyššie 

nájomné. 

Starosta obce Sklené, Obecné zastupiteľstvo obce Sklené a Hlavná kontrolórka 

obce Sklené majú za to, že sa jedná o dôvod hodný osobitného zreteľa. 

 

 c)Obecné zastupiteľstvo v Sklenom ukladá starostovi obce 

zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov.    

  

Uznesenie č. 12 /2013 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

Schvaľuje  podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.  138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predaja 

nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Sklené a to rodinného domu súpisné 

číslo 328 v k. ú. Sklené vedeného na LV č. 362, ktorý je postavený na  



9. 

parcele č. 1046 o výmere 1052 m2 a pozemku parc. č. 1046 o výmere 

1052 m2 vedeného ako zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Sklené 

vedený na Správe katastra v Turčianskych Tepliciach, do výlučného 

vlastníctva : Meno a priezvisko : Valérie Michelovej, trvalý pobyt : 

038 47  Sklené 328, za kúpnu cenu vo výške ...13.665.- eur, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa  

Hlasovanie: 

Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Prítomní: 6 

 

l/ Plat starostu  

 

Priemerná mzda v národnom hospodárstve za rok 2012 je 805.- € 

osemstopäť 

Koeficient podľa počtu obyvateľov je 1,65 

Plat starostu vo výške určenej zákonom je 805.- x 1,65 = 1328,25 € 

(Jedentisíctristodvadsaťosem 00/25)  

Návrh zvýšiť plat starostu o 15 % čo je o 199,23 € 

(jednostodeväťdesiatdeväť 00/23) 

 

Uznesenie č. 13 /2013 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

Na základe § 4 ods. 2. Zák. č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších 

predpisov schvaľuje zvýšenie platu starostu o 15%, t.j. na sumu 

1.527.- eur (slovom jedentisícpäťstodvadsaťsedem)  

 

Hlasovanie: 

Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa:  0 Prítomní: 6 

 

m/ Výmena okien a odkvapových žľabov v obecnom dome 

a výmena okien v požiarnej zbrojnici 

Starosta predniesol návrh, aby sa vymenili okná a odkvapové 

žľaby v obecnom dome a okná v požiarnej zbrojnici, lebo sú už 

v nevyhovujúcom stave. 

 

Uznesenie č. 14 /2013 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 
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Schvaľuje výmenu okien a odkvapových žľabov v obecnom dome 

a výmenu okien v požiarnej zbrojnici  

  

Hlasovanie: 

Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Prítomní: 6 

 

n/ Nákup traktora a príslušenstva 

 

1/ Starosta informoval o zámere kúpiť traktor a príslušenstvo, aby 

obec bola sebestačná pri zabezpečovaní zimnej údržby, odvozu 

niektorých druhov odpadov a tiež aj pre potreby občanov. 

2/ Starosta obce treba schváliť výzvu na predkladanie cenových 

ponúk na nákup traktora a príslušenstva, ktorú dorieši obecný úrad  

a potom sa bude riešiť akým spôsobom sa bude traktor 

prevádzkovať.  

 

Uznesenie č. 15 /2013 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

Schvaľuje výzvu na predkladanie cenových ponúk na nákup traktora 

a príslušenstva 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Prítomní: 6 

 

o/ Úprava rozpočtu na školstvo – prenesené kompetencie 

Úpravu rozpočtu na školstvo na prenesené kompetencie zo 

štátneho rozpočtu predniesla Ing. Jana Habžanská Šefranková, je 

prílohou tejto zápisnice.  

 

 

Uznesenie č. 16 /2013 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

Berie na vedomie úpravu rozpočtu na školstvo- prenesené 

kompetencie 

  

Hlasovanie: 

Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Prítomní: 6 



11. 

K bodu 4: Diskusia 

 

a) Komisia životného prostredia 

1. Obhliadka humno p. Štefanovi Bindasovi 

2. Obecná studňa pri p. Radovanovi Michalíkovi 

3. Obecná studňa pri červenom ihrisku 

4. Vyčistiť a opraviť priepust pri bytovkách č.p. 129  a 130 

5. Obhliadka pri RD p. Stanislav Knapčok – vytekanie žumpy 

6. Opraviť most pri p. Petrovi Vranovi 

7. Poškodené zábradlie pri p. Štefanovi Zmarzlákovi 

8. Smetiská pri Jaroslavovi Popovičovi, pri futbalovom ihrisku, 

pri p. Hilde Štadlerovej, pri p. Petrovi Dudíkovi 

9. Vyčistiť cestu ku krížu 

        

b) p. Bronislava Hoghová – čo sa bude robiť s kanálom pri p. 

Neuschlovi – starosta jej odpovedal,  že rúry sú zakúpené  

 

c) p. Helena Bulíková – stromy v záhrade p. Stanislava Masaryka 

sú vysoké a zakrývajú verejné osvetlenie – starosta obce – 

pozvať p. Masaryka aby sa vyjadril, čo s tými stromami 

 

d)  p. Radovan Michalík do cesty pri p. Kratkovi, zasahujú do cesty 

a Technické služby nemôžu vyvážať komunálny odpad 

 

Uznesenie č. 17/2013 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

Ukladá: prejednať diskusné príspevky občanov a o ich vybavení 

informovať na najbližšom verejnom zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva. 

Zodpovední: poslanci Obecného zastupiteľstva 

 

Hlasovanie: 

Za:   6  Proti:   0 Zdržali sa: 0 Prítomní: 6 

 

 

Najbližšie verejné zasadnutie OZ bude do 21.6.2013 



12. 

K bodu 7: Návrh uznesení 

 

Uznesenia boli prijaté pri každom bode programu. 

 

K bodu 8: Záver 

 

Starosta obce poďakoval občanom, za ich prítomnosť a že majú 

záujem o veci obecné, verejné.  
 

 

 

 

             Ukončenie zasadnutia o 18.10 hod. 

 

 

 

V Sklenom  25.3.2013 

 

HLASOVÝ ZÁZNAM Z 1. OZ NIE JE ARCHIVOVANÝ NA OcÚ V SKLENOM 

Z TECHNICKÝCH PRÍČIN. 

 

 

Zaslané na overenie, dňa 25.3.2013 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

 

 

 

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

               Jaroslav Pagáč             Jaroslav Bulík 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

        Zapísala: Zdenka Schniererová                    Ján Gutten 



13. 
 

Návrh uznesenia OZ konaného dňa 21.3.2013 

 

 

Uznesenie č.1 /2013 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

Berie na vedomie oznámenie o odstúpení od kúpy pozemku 29/3 

Miroslavou Kollerovou, bytom P. J. Šafárika 2320/14, Zvolen 

 

 

Uznesenie č.2 /2013 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

Schvaľuje predaj pozemku C KN29/3 - vedenom na LV 501 v k.ú. 

Sklené  na základe nového výberového konania   

 

 

Uznesenie č.3 /2013 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

Schvaľuje predaj pozemkov parcela 534 novovytvorené na základe GP 

81/2012 parcela 250/2 zastavaná plocha o výmere 55 m2 a 250/3 

zastavaná plocha o výmere 168 m2 Ing. Branislavovi Roháčikovi, 

Sklené 199 za 1.970.- eur   

 

Uznesenie č.4 /2013 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

Berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce za rok 2012. 

 

Uznesenie č.5 /2013 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje predaj rodinného domu č. 287 na par. č. 608 v k. u. Sklené 

vedený na LV 501 podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona o majetku obcí – 

prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa Jurajovi 

Danielovi, bytom Sklené 287 a Jaroslavovi Facunovi, bytom Sklené 

287 
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Uznesenie č.6/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje príspevok na ČOV vo výške 497,80 € p. Jozefovi 

Kudlatému, bytom Sklené 103  

 

Uznesenie č.7/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

Berie na vedomie uznesenie Okresného súdu v Martine v právnej veci 

dedičstva po neb. Jaroslavovi Bobekovi o zastavení konania. 

 

Uznesenie č.8/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

Schvaľuje kronikárku obce Sklené bude od  1.1.2013 

p. Marcelu Kovalčíkovú   

 

Uznesenie č. 9 /2013 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

Schvaľuje Interný predpis obce Sklené č. 3/2013 – Smernica o určení 

výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce s platnosťou od 

1.4.2013 

 

Uznesenie č. 10 /2013 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

Schvaľuje Interný predpis obce Sklené č. 2/2013 – Smernica 

o financovaní originálnych kompetencií obce Sklené na úseku školstva 

s platnosťou od 1.4.2013 

 

Uznesenie č. 11 /2013 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

Schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na 1. polrok 2013 
 

Uznesenie č. 12 /2013 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom 

Schvaľuje  podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.  138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predaja  

 



14. 

 

nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Sklené a to rodinného domu súpisné 

číslo 328 v k. ú. Sklené vedeného na LV č. 362, ktorý je postavený na  

parcele č. 1046 o výmere 1052 m2 a pozemku parc. č. 1046 o výmere 

1052 m2 vedeného ako zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Sklené 

vedený na Správe katastra v Turčianskych Tepliciach, do výlučného 

vlastníctva : Meno a priezvisko : Valérie Michelovej, trvalý pobyt : 

038 47  Sklené 328, za kúpnu cenu vo výške ...13.665.- eur, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa  

 

Uznesenie č. 13 /2013 

Na základe § 4 odsl 2. Zák. č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších 

predpisov schvaľuje zvýšenie platu starostu o 15%, t.j. na sumu 

1.527.- eur (slovom jedentisícpäťstodvadsaťsedem)  

 

Uznesenie č. 14 /2013 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

Schvaľuje výmenu okien a rín v obecnom dome a výmenu okien 

v požiarnej zbrojnici  

 

Uznesenie č. 15 /2013 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

Schvaľuje výzvu na predkladanie cenových ponúk na nákup traktora a 

príslušenstva 

 

 

Uznesenie č. 16 /2013 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

Berie na vedomie úpravu rozpočtu na školstvo- prenesené 

kompetencie 

  
 

Uznesenie č 17/2013 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 



Ukladá: prejednať diskusné príspevky občanov a o ich vybavení 

informovať na najbližšom verejnom zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva. 

Zodpovední: poslanci Obecného zastupiteľstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15. 
Prezenčná listina  

z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sklenom konaného dňa  

21.3.2013  

 

 

Starosta obce :  Ján Gutten                                 ...................................... 

 

Zástupkyňa starostu : Erika Lahutová              ..................................... 

 

Kontrolórka obce : Mgr. Eva Špirková              ..................................... 

 

 

Poslanci OZ : Jaroslav Bulík                                ..................................... 

 

                         Helena Bulíková                            ..................................... 

 

                         Bc. Adam Kajan                             ..................................... 

 

                         Ing. Lívia Kajanová                       ..................................... 

 

                         Ján Moncman                                 .................................... 

 

                         Jaroslav Pagáč                                .................................... 

 

 

Členovia komisií :  

 

 

 

Občania :                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


