
Zápisnica 

zo 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sklenom 

ktoré sa konalo dňa 14.12.2012 o 17.00 hod 

v zasadačke Obecného úradu v Sklenom 

 

Hlavný kontrolór 

Mgr. Eva Špirková 

 

Prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva 

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

Kajanová, Ján Moncman, Jaroslav Pagáč, 

 

Neprítomní: Ján Gutten, starosta obce, Erika Lahutová, zástupkyňa 

starostu obce 

 

Poslanci OZ poverili z dôvodu neprítomnosti starostu obce 

a zástupkyne obce vedením schôdze poslankyňu Ing. Líviu Kajanovú 

 

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

 

K bodu 1: Otvorenie 

Poslankyňa poverená vedením OZ - Privítala všetkých prítomných a 

skontrolovala účasť poslancov.  

Zapisovateľka – Z. Schniererová 

Overovatelia zápisnice – Bc. Adam Kajan, Helena Bulíková  

Návrhová komisia – Jaroslav Pagáč, Ján Moncman 

 

 

Návrh programu: 

 

           1. Otvorenie 

        2. Kontrola uznesenia 

        3. Rozpočet na rok 2013    

        4. Všeobecne záväzné nariadenia                              

        5. Rôzne 

        6. Diskusia  

1. 



        7. Návrh na uznesenia      

           8. Záver   

 

 

 

Hlasovanie za navrhnutý program: 

Prítomní: 6 Za: 6  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 / Rozpočet na rok 2013 

 

O rozpočte na rok 2013 informovala Ing. Jana Habžanská Šefranková 

 

Uznesenie č.5 /2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

Schvaľuje rozpočet na rok 2013. Bežný rozpočet je zostavený ako 

vyrovnaný , kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške 

95000€. Schodok kapitálového rozpočtu bude krytý príjmovými 

finančnými operáciami vo výške 95000€.  

 

Hlasovanie: 

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

 

 

b / Programový rozpočet na rok 2013 

 

O programovom rozpočte na rok 2013 informovala Ing. Jana 

Habžanská Šefranková 

 

Uznesenie č.6 /2012 



 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

Schvaľuje programový rozpočet na rok 2013.  

1.  
Hlasovanie: 

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

 

c / Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu na rok 2013 

 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu je prílohou tejto 

zápisnice. 

Hlavný kontrolór obce doporučuje rozpočet schváliť  

 

Uznesenie č.7 /2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

Berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu na 

rok 2013. 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

d/ Rozpočet na roky 2014 a 2015 

 

O rozpočte na roky 2014 a 2015 informovala Ing. Jana Habžanská 

Šefranková.  

 

Uznesenie č.8 /2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie rozpočet na roky 2014 a 2015 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

d/ Úprava rozpočtu na rok 2012 



 

Úpravu rozpočtu prečítala Ing. Jana Habžanská Šefranková, tvorí 

prílohu č. 1 tejto zápisnice 

2.  
 

Uznesenie č.9 /2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2012 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

 

 

K bodu 4: Všeobecne záväzné nariadenia 

 

a/ VZN č. 1. Štatút obce Sklené  

 

Štatút obce Sklené prezentovala Zdenka Schniererová, skonštatovala, 

čo všetko obsahuje, štatút obce nebol doteraz schválený.   

 

Uznesenie č.10/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

Schvaľuje Štatút obce Sklené. 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

 

b/ VZN č. 2. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva 

v Sklenom  

 

O VZN č. 2 -  rokovacom poriadku obecného zastupiteľstva 

v Sklenom informovala Zdenka Schniererová, v tomto rokovacom 



poriadku boli doplnené ustanovenia zákona o slobodnom prístupe 

k informáciám č. 211/200 – zverejňovanie programu zasadnutí na 

webovom sídle obce, termíny pre vyhotovenie zápisnice, niektoré  

3.  
ustanovenia z doteraz schváleného rokovacieho poriadku bolo 

potrebné zrušiť. 

 

Uznesenie č.11/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

Schvaľuje Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Sklenom. 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

 

c/ VZN č. 3. Prevádzkový poriadok zberného dvora v obci Sklené 

 

 O VZN č. 3 – o prevádzkovom poriadku zberného dvora v obci 

Sklené informovala  Zdenka Schniererová – nové VZN ktoré bolo 

treba schváliť,  sú tu podmienky a ustanovenia na prevádzku zberného 

dvora.     

 

Uznesenie č.12/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

Schvaľuje Prevádzkový poriadok zberného dvora v obci Sklené. 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

 

d/ VZN č. 4. Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Sklené 

 



 O VZN č. 4 - o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Sklené 

informovala Zdenka Schniererová – doplnené o novelizáciu zákona 

o pohrebníctve 131/2010. 

 

Uznesenie č.13/2012 

4.  
Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

Schvaľuje  Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Sklené 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

 

e/ VZN č. 5. O niektorých podmienkach držania psov v obci    

     Sklené  

 

O VZN č. 5 – o niektorých podmienkach držania psov v obce Sklené 

informovala Zdenka Schniererová – doplnené o sankcie pre psíčkarov, 

ktorých psi sa voľne pohybujú po obci. 

 

Uznesenie č.14/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

Schvaľuje VZN O niektorých podmienkach držania psov v obci Sklené  

 

Hlasovanie: 

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

 

 

 

f/ VZN č. 6. O udržiavaní čistoty a poriadku na území obce Sklené 

 

 O VZN č. 6 - o udržiavaní čistoty a poriadku na území obce Sklené 

informovala Zdenka Schniererová – doplnené o niektoré ustanovenia. 

 

Uznesenie č.15/2012 

 



Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

Schvaľuje VZN O udržiavaní čistoty a poriadku na území obce Sklené. 

 

Hlasovanie: 

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

5.  
 

g/ VZN č. 7.O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné  

     stavebné odpady 
 

O VZN č. 7 – o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady informovala Zdenka Schniererová, poplatky sa 

nemenia oproti roku 2012 nové VZN bolo potrebné prijať z dôvodu 

novelizácie zákona č. 582/2004. 

 

Uznesenie č.16/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

Schvaľuje VZN O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady . 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

 

h/VZN č. 8. O miestnej dani z nehnuteľnosti 

 

O VZN č. 8 – o miestnej dani z nehnuteľnosti informovala Zdenka 

Schniererová, hodnoty pozemkov boli upravené podľa zákona zmenili 

sa sadzby tak, aby nebola zvýšená daň z nehnuteľnosti, bolo potrebné 

prijať nové VZN – novelizácia zákona 582/2004.  

 

 

Uznesenie č.17/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

Schvaľuje VZN O miestnej dani z nehnuteľnosti. 



 

Hlasovanie: 

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

 

 

6.  
i/ VZN č. 9. O miestnej dani za psa 

 

 O VZN č. 9 – o miestnej dani za psa informovala Zdenka 

Schniererová, poplatok za psa sa oproti roku 2012 nemení- 

novelizácia zákona 582/2004,  boli doplnené podmienky oslobodenia 

od dane a zníženie dane.   

 

Uznesenie č.18/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

Schvaľuje VZN o miestnej dani za psa 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

 

j/ VZN č. 10. O miestnej dani za predajné automaty 

 

O VZN č. 10 – o miestnej dani za predajné automaty informovala 

Zdenka Schniererová, poplatok za predajné automaty sa znížil. 

 

Uznesenie č.19/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

Schvaľuje  VZN O miestnej dani za predajné automaty  

 

Hlasovanie: 

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

 

 

 



k/ VZN č. 11. O miestnej dani za ubytovanie  

 

O VZN č. 11 – o miestnej dani za ubytovanie informovala Zdenka 

Schniererová -  zmena zákona 582/2004. 

 

7.  

Uznesenie č.20/2012 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

Schvaľuje VZN O  miestnej dani za ubytovanie 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

 

l/ VZN č. 12. O miestnej dani za užívanie verejného priestranstva 

 

 O VZN č. 12 – o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva 

informovala Zdenka Schniererová -  doplnené o sadzby za parkovanie 

automobilov na verejnom priestranstve.  

 

Uznesenie č.21/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

Schvaľuje VZN O miestnej dani za užívanie verejného priestranstva 

 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

m/ VZN č. 13. O službách poskytovaných obcou a poplatky za  

    tieto služby 

 

 O VZN č. 13 – o službách poskytovaných obcou a poplatky za tieto 

služby informovala Zdenka Schniererová, vo VZN bol predtým 



určený aj nájom za hrobové miesto, ktorý je teraz súčasťou VZN 

o pohrebiskách, zmenilo sa aj toto VZN. Poplatky ponechané podľa 

predchádzajúceho VZN.  

 

Uznesenie č.22/2012 

8.  
Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

Schvaľuje VZN O službách poskytovaných obcou a poplatky za tieto   

služby 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

 

K bodu 5: Rôzne 

 

a) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

na 2. polrok 2012 

 

Plán kontrolnej činnosti je prílohou tejto zápisnice. 

 

Uznesenie č.23/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

Sklené 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

b) Inventarizačné komisie na rok 2012  

 

Návrh na zloženie inventarizačných komisií prečítala Z. Schniererová 

 

 

Uznesenie č.24/2012 



 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

Schvaľuje inventarizačné komisie na rok 2012 

 

 

9.  
Hlasovanie: 

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

 

 

 

c) Správa nezávislého auditora k ročnej závierke za rok 2011 

 

Správu nezávislého auditora k ročnej závierke za rok 2011 prečítala 

Ing. Jana Habžanská Šefranková 

 

 

Uznesenie č.25/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

Berie na vedomie správu nezávislého auditora k ročnej závierke za 

rok 2011 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

d) Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach v ZŠ v Sklenom za školský rok 2011/2012  

 

Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach v ZŠ v Sklenom za školský rok 2011/2012 

prečítala Zdenka Schniererová 

 

Uznesenie č.26/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 



Berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach v ZŠ v Sklenom za školský rok 2011/2012 

 

Hlasovanie: 

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

 

10.  

 

e) Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach za šk. rok 2011/2012 v MŠ Sklené  

 

Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach za šk. rok 2011/2012 v MŠ Sklené prečítala 

Zdenka Schniererová 

 

 

 

Uznesenie č.27/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

berie na vedomie Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach za šk. rok 2011/2012 v MŠ Sklené. 
 

Hlasovanie: 

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

 

 

f) 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.- p. Ing. Pavol Fabian, odstúpil od kúpy pozemku, pre 

náhlu zmenu jeho finančnej situácie. 

 

 

Uznesenie č.28/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 



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

Ing. Pavlom Fabianom, bytom Textorisovej 3, Martin  

 

Hlasovanie: 

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

 

11.  

2/ predaj pozemku ďalšiemu v poradí, ktorý sa zúčastnil 

výberového konania na predaj pozemku 29/3 
 

Ďalším v poradí bola p. Miroslava Kollerová, bytom Šafárika 

2320/14, Zvolen jej ponuka bola 9.000.-€  

 

Pozemok ponúknuť ďalšej záujemkyni, ak odstúpi aj táto, bude 

vypísaná ďalšia ponuka 

 

 

Uznesenie č.29/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

Schvaľuje predaj pozemku p.č. 29/3 Miroslave Kollerovej, Šafárika 

2320/14 Zvolen 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

g) Návrh nového člena do rady školy 

Do rady školy bol navrhnutý namiesto p. Mäsiarovej Bc. Adam Kajan  

 

Uznesenie č.30/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

schvaľuje za člena Rady školy za zriaďovateľa pána poslanca Bc. 

Adama Kajana. 

 

Hlasovanie: 

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



 

 

 

h) Zápis do kroniky za rok 2011 

 

Zápis do kroniky prečítala Zdenka Schniererová 

12.  

Uznesenie č.31/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

berie na vedomie Zápis do kroniky za rok 2011 . 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

i) Žiadosti o dotáciu – centrá voľného času 

 

 

1.Súkromné centrum voľného času KLM centrum so sídlom Š. 

Furdeka 3, 036 01 Martin žiada o pridelenie dotácie  

na základe Zákona č. 325/2012 Z.z., ktorý bude platný od 1.1.2013, 

ktorým sa mení a dopĺňa Zákon 597/2003 Z.z. o financovaní škôl 

a školských zariadení  

v školskom roku 2012/2013 navštevuje zariadenie 1 dieťa s trvalým 

pobytom  v obci Sklené. 

 

2. Súkromné centrum voľného času TK DEEP, M.Haľamovej 21, 036 

01 Martin   

na základe Zákona č. 325/2012 Z.z., ktorý bude platný od 1.1.2013, 

ktorým sa mení a dopĺňa Zákon 597/2003 Z.z. o financovaní škôl 

a školských zariadení  

v školskom roku 2012/2013 navštevuje zariadenie 5 detí s trvalým 

pobytom  v obci Sklené. 

 

 

Uznesenie č.32/2012 

 



Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

Neschvaľuje  Žiadosti o dotáciu pre  

1.Súkromné centrum voľného času KLM centrum so sídlom Š. 

Furdeka 3, 036 01 Martin 

2. Súkromné centrum voľného času TK DEEP, M.Haľamovej 21, 036 

01 Martin   

13.  

 

Hlasovanie: 

Za: 0 Proti: 5 Zdržali sa: 1 Prítomní: 6 

 

 

 

j) Smernica o verejnom obstarávaní obce Sklené č. 3/2012 

 

 

Uznesenie č. 33 /2012 

a) Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Ruší smernicu o verejnom obstarávaní č. 4/2008 zo dňa 5.12.2008 

b) Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie smernicu o verejnom obstarávaní obce Sklené č. 

3/2012, ktorá upravuje zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou,  s tým, 

že všetky zmeny týkajúce sa tejto smernice podliehajú schváleniu 

obecným zastupiteľstvom. 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

k) 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 

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

dodržaní hospodárneho nakladania s majetkom obce bude tento 

predaný jeho nájomníkovi Jurajovi Danielovi, bytom Sklené 287 . 

RD dom potrebuje rekonštrukciu, preto je potrebné ho predať, pre 

obec je výhodnejší predaj ako rekonštrukcia. Obci by v prípade 



neodpredania tohto majetku vznikli neprimerane vysoké náklady 

v porovnaní s dosiahnutým výnosom.  

 

 

Uznesenie č. 34 /2012 

 

14.  

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

 

a) 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. 

b) Ukladá starostovi obce zverejniť tento zámer na úradnej tabuli 

a webovej stránke obce. 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

 

l) Informácia o výbere miestnej dane a poplatkov za rok 2013 
 

Zdenka Schniererová informovala o tom, že miestna daň 

z nehnuteľností sa začne vyberať od 15.2.2013. Do 31.1. sú 

daňovníci povinní nahlásiť všetky zmeny a až po vydaní 

rozhodnutia o vyrubení dane sa môže vybrať daň.  

 

Uznesenie č. 35 /2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie informáciu, že miestne dane a poplatky za rok 2013 

sa začnú vyberať od 15.2.2013. 

 

Hlasovanie: 

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



 

 

m) Predaj pozemkov vedených na LV 501 p.č. 250  

 

 

Uznesenie č. 36 /2012 

15.  

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

a) Ruší uznesenie g/ OZ  - Žiadosť Ing. Branislava Roháčika, Sklené 

199 o odpredaj pozemku pozemok E 534 sa bude predávať priamym  

predajom, cena podľa znaleckého posudku,  znalecký posudok 

a geometrický plán dá vyhotoviť obec Sklené s tým, že cena za 

znalecký posudok a geometrický plán bude preúčtovaná kupujúcemu, 

predaj  majetku obec zverejní na verejnej tabuli a na internetovej 

stránke podľa  podmienok menovaných v zákone   

 

b) Schvaľuje predaj pozemkov parcela 534, novovytvorené na 

základe GP 81/2012 - 250/2 a 250/3  priamym  predajom, cena 

podľa znaleckého posudku,  znalecký posudok dá vyhotoviť obec 

Sklené s tým, že cena za znalecký posudok bude preúčtovaná 

kupujúcemu, predaj  majetku obec zverejní na verejnej tabuli a na 

internetovej stránke. 

 

     

Hlasovanie: 

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

 

 

 

K bodu 6:Diskusia 

a) Správa z komisie životného prostredia 

- Stromy v záhrade p. Masaryka – treba upozorniť p. Masaryka 

aby si dal spíliť alebo opíliť tieto stromy, lebo zasahujú do 

elektrického vedenia a osvetlenia 

- Bude treba niečo urobiť s cestou od RD č.234 po 237 a, 

a s cestou k RD č. 79, sú v havarijnom stave  

- Pri RD č. 82 by obec mala obec umiestniť ešte jeden stĺp 

verejného osvetlenia 



- Pri RD č. 1 svojvoľne vybudovaná cesta, znečisťujú aj naše 

cesty 

- Žiadosť o výrub stromov p. Kyselá 

     

b) P. Jozef Cingel  

- Prišiel ako zástupca pracovníkov fi Hospodár 

17. 

- Pri fi nie je verejné osvetlenie – p. Bulík mu na to odpovedal, že 

až ku kostolu to bolo osvetlenie, ktoré patrilo bývalému 

Agrokombinátu 

- Po ústnej dohode so starostom zrušila fi Hospodár 2 smetiská, 

obec by mala kontrolovať, aby sa nové skládky nevytvárali 

- Pri fi Hospodár nie je kontajner na sklo, na čo mu poslanci 

odpovedali, že jeden voľný je pri pošte a hneď bude 

premiestnený k fi 

 

 

Uznesenie č. 37/2012 

 

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 14.3.2013 

 

 

 

K bodu 7: Návrh uznesení 

 

Uznesenia boli prijaté pri každom bode programu. 

 

 



 

K bodu 8: Záver 

 

Poverená poslankyňa poďakovala občanom, za ich prítomnosť 

a že majú záujem o veci obecné, verejné.  

18. 

 
 

             Ukončenie zasadnutia o 19.25 hod. 

 

 

 

V Sklenom  29.12.2012 

 

HLASOVÝ ZÁZNAM Z OZ JE ARCHIVOVANÝ NA OcÚ V SKLENOM 

 

 

Zaslané na overenie, dňa 29.12.2012 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

 

 

 

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

               Bulíková Helena             Bc. Adam Kajan 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

        Zapísala: Zdenka Schniererová                    Ján Gutten 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

19. 

 

Návrh uznesenia OZ konaného dňa 14.12.2012 

 

 

Uznesenie č.5 /2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

Schvaľuje rozpočet na rok 2013.  

 

Uznesenie č.6 /2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

Schvaľuje programový rozpočet na rok 2013.  

 

Uznesenie č.7 /2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

Berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu na 

rok 2013. 

 

Uznesenie č.8 /2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie rozpočet na roky 2014 a 2015 

 

Uznesenie č.9 /2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2012 
 

Uznesenie č.10/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 



Schvaľuje Štatút obce Sklené. 

 

Uznesenie č.11/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

20. 

Schvaľuje Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Sklenom. 

 

 

Uznesenie č.12/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

Schvaľuje Prevádzkový poriadok zberného dvora v obci Sklené. 

 

Uznesenie č.13/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

Schvaľuje  Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Sklené 
 

Uznesenie č.14/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

Schvaľuje VZN O niektorých podmienkach držania psov v obci Sklené  
 

Uznesenie č.15/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

Schvaľuje VZN O udržiavaní čistoty a poriadku na území obce Sklené. 
 

Uznesenie č.16/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

Schvaľuje VZN O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady . 
 

Uznesenie č.17/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 



Schvaľuje VZN O miestnej dani z nehnuteľnosti. 
 

Uznesenie č.18/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

21. 

Schvaľuje VZN o miestnej dani za psa 
 

Uznesenie č.19/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

Schvaľuje  VZN O miestnej dani za predajné automaty  

 

Uznesenie č.20/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

Schvaľuje VZN O  miestnej dani za ubytovanie 

 

Uznesenie č.21/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

Schvaľuje VZN O miestnej dani za užívanie verejného priestranstva 

 

Uznesenie č.22/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

Schvaľuje VZN O službách poskytovaných obcou a poplatky za tieto   

     služby 
 

Uznesenie č.23/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

Sklené 
 

Uznesenie č.24/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 



Schvaľuje inventarizačné komisie na rok 2012 
 

Uznesenie č.25/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

22. 

Berie na vedomie správu nezávislého auditora k ročnej závierke za 

rok 2011 
 

Uznesenie č.26/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

Berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach v ZŠ v Sklenom za školský rok 2011/2012 
 

Uznesenie č.27/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

berie na vedomie Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach za šk. rok 2011/2012 v MŠ Sklené. 
 

Uznesenie č.28/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

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

Ing. Pavlom Fabianom, bytom Textorisovej 3, Martin  

 
 

Uznesenie č.29/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

Schvaľuje predaj pozemku p.č. 29/3 Miroslave Kollerovej, Šafárika 

2320/14 Zvolen 
 

 

Uznesenie č.30/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 



schvaľuje za člena Rady školy za zriaďovateľa pána poslanca Bc. 

Adama Kajana. 

 

Uznesenie č.31/2012 

 

23. 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

berie na vedomie Zápis do kroniky za rok 2011 . 

 

Uznesenie č.32/2012 

a) Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Ruší smernicu o verejnom obstarávaní č. 4/2008 zo dňa 5.12.2008 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

Neschvaľuje  Žiadosti o dotáciu pre  

1.Súkromné centrum voľného času KLM centrum so sídlom Š. 

Furdeka 3, 036 01 Martin 

2. Súkromné centrum voľného času TK DEEP, M.Haľamovej 21, 036 

01 Martin   

 

Uznesenie č. 33 /2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie smernicu o verejnom obstarávaní obce Sklené č. 

3/2012, ktorá upravuje zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou,  s tým, 

že všetky zmeny týkajúce sa tejto smernice podliehajú schváleniu 

obecným zastupiteľstvom. 

 

Uznesenie č. 34 /2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

 

a) 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. 



 b)Ukladá starostovi obce zverejniť tento zámer na úradnej tabuli   

     a webovej stránke obce. 

 

Uznesenie č. 35 /2012 

 

24. 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie informáciu, že miestne dane a poplatky za rok 2013 

sa začnú vyberať od 15.2.2013. 

 

Uznesenie č. 36 /2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

a) Ruší uznesenie g/  Žiadosť Ing. Branislava Roháčika, Sklené 199 

o odpredaj pozemku pozemok E 534 sa bude predávať priamym  

     predajom, cena podľa znaleckého posudku,  znalecký posudok    

     a geometrický plán dá vyhotoviť obec Sklené s tým, že cena za   

     znalecký posudok a geometrický plán bude preúčtovaná    

     kupujúcemu, predaj  majetku obec zverejní na verejnej tabuli a na  

     internetovej stránke podľa  podmienok menovaných v zákone   

 

b) Schvaľuje predaj pozemkov parcela 534, novovytvorené na 

základe GP 81/2012 - 250/1, 250/2 a 250/3  priamym  predajom, 

cena podľa znaleckého posudku,  znalecký posudok dá vyhotoviť 

obec Sklené s tým, že cena za znalecký posudok bude preúčtovaná 

kupujúcemu, predaj  majetku obec zverejní na verejnej tabuli a na 

internetovej stránke. 

 
 

Uznesenie č 37/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom: 

Ukladá: prejednať diskusné príspevky občanov a o ich vybavení 

informovať na najbližšom verejnom zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva. 

Zodpovední: poslanci Obecného zastupiteľstva 

 

 



 

 

 

25. 

 
 

 

Prezenčná listina  

z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sklenom konaného dňa  

14.12.2012  

 

 

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 :                             


