
Zápisnica 

zo 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sklenom 

ktoré sa konalo dňa 25.6.2013 o 17.00 hod 

v zasadačke Obecného domu v Sklenom 

 

Starosta obce  

Ján Gutten 

 

Hlavný kontrolór 

Mgr. Eva Špirková 

 

Prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva 

Poslanci : Jaroslav Bulík, Helena Bulíková, Ján Moncman, Jaroslav 

Pagáč 

 

Neprítomní: Erika Lahutová, zástupkyňa starostu obce 

                      Bc. Adam Kajan, Ing. Lívia Kajanová 

   

 

K bodu 1: Otvorenie 

Starosta obce privítal všetkých prítomných a skontroloval účasť 

poslancov a skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina 

poslancov, preto je OZ uznášania schopné.  

Zapisovateľka – Z. Schniererová 

Overovatelia zápisnice – Ján Moncman,  Jaroslav Bulík 

Návrhová komisia – Jaroslav Pagáč, Helena Bulíková 

 

 

Návrh programu: 

 

           1. Otvorenie 

        2. Kontrola uznesenia 

        3. Účtovná závierka 2012 

        4. Rôzne – došlá pošta 

 

 

1. 



        5. Diskusia – rôzne 

        6. Schválenie uznesenia 

         7. Záver   

 

Hlasovanie za navrhnutý program: 

Prítomní: 4 Za: 4 Proti:    0  Zdržal sa: 0  

 

 

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:  

a / Správa hlavného kontrolóra obce Sklené k záverečnému účtu 

za rok 2012 

 

Správu hlavného kontrolóra obce prečítala hlavná kontrolórka obce 

Mgr. Eva Špirková  

 

Uznesenie č.24 /2013 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

Berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce Sklené 

k záverečnému účtu za rok 2012 

 

Hlasovanie: 

Za:   4  Proti:  0  Zdržali sa:  0  Prítomní: 4 

 

 

b / Správa nezávislého audítora a dodatok správy audítora 

o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 

2012 

 

Správu nezávislého audítora prečítala Ing. Jana Habžanská Šefranková 

2. 



Uznesenie č.25 /2013 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

Berie na vedomie správu nezávislého audítora  a dodatok správy  

audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou obce 

Sklené za rok 2012 

  

Hlasovanie: 

Za:   4  Proti:  0  Zdržali sa: 0  Prítomní: 4 

 

c / Záverečný účet obce Sklené za rok 2012 a celoročné 

hospodárenie za rok 2012 

 

O celoročnom hospodárení za rok 2012 informovala Ing. Jana 

Habžanská Šefranková 

  

Uznesenie č.26 /2013 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

Schvaľuje záverečný účet obce Sklené a celoročné hospodárenie  za 

rok 2012 bez výhrad (s výhradami) 

 

Hlasovanie: 

Za:    4 Proti:  0  Zdržali sa:  0  Prítomní: 4 

 

 

d/ Rozhodovanie o rezervnom fonde 

 

Návrh na použitie prebytku v sume 5087,50 € prečítala Ing. Jana 

Habžanská Šefranková 

 

Uznesenie č.27 /2013 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje použitie prebytku v sume 5087,50 €, zisteného podľa 

ustanovenia § 10 ods. 3 písme. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení  

3. 



niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na tvorbu rezervného  

fondu. 

 

Hlasovanie: 

Za:   4  Proti:  0  Zdržali sa:  0  Prítomní: 4 

 

Uznesenie č.28/2013 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom 

Schvaľuje vysporiadanie účtovného výsledku hospodárenia (rozdielu 

medzi nákladmi a výnosmi) obce Sklené za rok 2012, ktorým je 

schodok v hodnote 27.628,05 €  na ťarchu účtu 428 – nevysporiadaný 

výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

Hlasovanie: 

Za:   4  Proti:  0  Zdržali sa:  0  Prítomní: 4 

 

 

K bodu 4: Rôzne – došlá pošta 

 

a) Starosta obce informoval o zámere predať pozemok par. č. 

1405/1, ktorý bol schválený dňa 27.9.2012 na OZ 4/2012 

uznesenie 9/2012, vyskytli sa nové žiadosti o kúpu uvedeného 

pozemku, preto navrhol do budúceho zastupiteľstva zavolať 

všetkých záujemcov, majiteľov a nájomcov bytov aby sa 

k predaju pozemku pri bytových domoch č. p. 356 a 357 

vyjadrili a až potom rozhodnúť, či sa pozemok predá alebo sa s 

vlastníkmi bytov urobia nájomné zmluvy. 

 

 

K bodu 5: Diskusia 

 

     

a) p. Monika Bulíková  a p. Bronislava Hoghová sa spýtali, kedy sa 

budú dávať rúry, na dolnom konci, starosta im odpovedal, že 

bude vyzvaný p. Neuschl a čo najskôr sa začne s prácami. 

 

4. 



 

b) p. Helena Bulíková sa spýtala na priepust vedľa škôlky 

starosta jej odpovedal, že deti majú prázdniny a začne sa hneď 

robiť 

 

c) p. Monika Bulíková sa spýtala, na koho sa má obrátiť, keď sa 

rozpadá cesta pri ich rodinnom dome 

starosta jej odpovedal, že táto komunikácia patrí Okresnej správe 

ciest 

 

 

Uznesenie č. 29/2013 

 

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:   4  Proti:   0 Zdržali sa: 0 Prítomní: 4 

 

 

Najbližšie verejné zasadnutie OZ bude do 25.9.2013 

 

 

 

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.  

 

5. 



 

            Ukončenie zasadnutia o 17.37 hod. 

 

 

 

V Sklenom  3.7.2013 

 

HLASOVÝ ZÁZNAM Z OZ JE ARCHIVOVANÝ NA OcÚ V SKLENOM 

 

Zaslané na overenie, dňa  3.7.2013 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

 

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

               Ján Moncman                            Jaroslav Bulík 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

        Zapísala: Zdenka Schniererová                    Ján Gutten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 
 

 

 



Návrh uznesenia OZ konaného dňa 25.6.2013 

Uznesenie č.24 /2013 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

Berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce Sklené 

k záverečnému účtu za rok 2012 
 

Uznesenie č.25 /2013 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

Berie na vedomie správu nezávislého audítora  a dodatok správy  

audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou obce 

Sklené za rok 2012 
 

Uznesenie č.26 /2013 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

Schvaľuje záverečný účet obce Sklené a celoročné hospodárenie  za 

rok 2012 bez výhrad (s výhradami) 

 

Uznesenie č.27 /2013 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje použitie prebytku v sume 5087,50 €, zisteného podľa 

ustanovenia § 10 ods. 3 písme. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na tvorbu rezervného  

fondu 

 

Uznesenie č.28/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom 

Schvaľuje vysporiadanie účtovného výsledku hospodárenia (rozdielu 

medzi nákladmi a výnosmi) obce Sklené za rok 2012, ktorým je 

schodok v hodnote 27.628,05 €  na ťarchu účtu  428 – nevysporiadaný 

výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

Uznesenie č. 29/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

Ukladá prejednať diskusné príspevky občanov a o ich vybavení 

informovať na najbližšom verejnom zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva. 

7. 



 

Prezenčná listina  

z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sklenom konaného dňa  

25.6.2013  

 

 

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 :                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 



 


