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Zápisnica 

zo 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sklenom 

ktoré sa konalo dňa 14.3.2014 o 18.00 hod 

v Obecnom dome v Sklenom 

 

Starosta obce  

Ján Gutten 

 

Hlavný kontrolór 

Mgr. Eva Špirková 

 

Prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva 

Poslanci : Erika Lahutová, zástupkyňa starostu obce 

Ing. Lívia Kajanová, Jaroslava Antoniová, Bc. Adam Kajan, Jaroslav 

Pagáč 

 

Neprítomní:                          
Jaroslav Bulík, Helena Bulíková 

 

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 – Ing. Jana Habžanská Šefranková – všetci za 

Overovatelia zápisnice – Ing. Lívia Kajanová, Jaroslav Pagáč - všetci za 

Návrhová komisia – Bc.Adam Kajan, Jaroslava Antoniová– všetci za 

 

Návrh programu: 

 
         1. Otvorenie 

        2. Kontrola uznesení z predchádzajúcich OZ 

        3. Úprava rozpočtu- prenesené kompetencie 

        4. Účtovná závierka 

       5. Predaj pozemku parc. č. C KN 29/3 orná pôda o výmere   

             2732 m2 v katastrálnom území Sklené zapísaného na LV č. 501  

             z dôvodov hodných osobitného zreteľa do výlučného vlastníctva Ing.  

   Marcele Priadkovej a Ing. Jozefovi Priadkovi 

        6. Diskusia 

        7. Uznesenie 

        8. Záver 
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Po prečítaní programu ktorý bol zverejnený dňa 11.3.2014 Starosta Ján Gutten 

povedal, že o bode programu č.5 - Predaj pozemku parc. č. C KN 29/3 orná 

pôda o výmere  2732 m2 v katastrálnom území Sklené zapísaného na LV č. 501 

z dôvodov hodných osobitného zreteľa do výlučného vlastníctva Ing. Marcele 

Priadkovej a Ing. Jozefovi Priadkovi sa bude pojednávať na nasledujúcom 

zastupiteľstve, keď budú prítomní všetci poslanci. 

 

    Návrh vyvesený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce dňa 

11.3.2014.   

 

 Hlasovanie za zmenený program: 

Prítomní: 5 Za: 5 Proti:     0 Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 2: Kontrola uznesení z predchádzajúcih OZ 
 

Hlavná kontrolórka  Mgr. Eva Špirková kontrolu uznesení vykoná 

dodatočne po nástupe z materskej dovolenky. 

 

 

 

K bodu 3: Úprava rozpočtu- prenesené kompetencie 
O úprave rozpočtu prenesených kompetencií za prvý kvartál na rok 

2014 informovala Ing. Jana Habžanská Šefranková. Úprava rozpočtu 

je prílohou tejto zápisnice. 

 

 

Uznesenie č. 11/2014 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie úpravu rozpočtu prenesených kompetencií za 

prvý kvartál na rok 2014. 

 

Hlasovanie : 

Prítomní: 5 Za: 5 Proti:     0 Zdržal sa: 0 
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K bodu 4: Účtovná závierka 2013 
O účtovnej závierke za rok 2013 informovala Ing. Jana Habžanská 

Šefranková. Záverečný účet, Správa nezávislého audítora k účtovnej 

závierke a Správa HKO k záverečnému účtu sú prílohou zápisnice. 

 

Uznesenie č. 12a/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

 

OZ berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Sklené  

Mgr. Evy Špirkovej k návrhu záverečného účtu obce Sklené za rok  

2013. 

 

Hlasovanie : 

Prítomní: 5 Za: 5 Proti:     0 Zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 12b/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

 

OZ berie na vedomie Stanovisko nezávislého audítora obce Sklené  

Ing. Daniely Cibulovej k účtovnej závierke a Dodatok správy  

audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou  

obce Sklené za rok 2013. 

 

Hlasovanie : 

Prítomní: 5 Za: 5 Proti:     0 Zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 12c/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje celoročné hospodárenie obce 

Sklené  za rok 2013 bez výhrad.  
 

 

Hlasovanie : 

Prítomní: 5 Za: 5 Proti:    0  Zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 12d/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet, pričom schodok 

rozpočtu v sume – 50 350,11 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 

písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. 

p. bol v priebehu rozpočtového roka vysporiadaný zostatkom 

finančných prostriedkov z minulých rokov. Z tohto titulu obec nie je 

povinná tvoriť rezervný fond.  

Celkové rozpočtové hospodárenie Obce Sklené za rok 2013 je 

prebytok vo výške 155 370,54€.  

Výsledok hospodárenia za rok 2013 v sume -42 116,11€ bude 

zúčtovaný na ťarchu účtu  428- nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia minulých rokov . 

 

Hlasovanie : 

Prítomní: 5 Za: 5 Proti:     0 Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 5: Predaj pozemku parc. č. C KN 29/3 orná pôda 

o výmere 2732 m2 v katastrálnom území Sklené 

zapísaného na LV č. 501 z dôvodov hodných osobitného 

zreteľa do výlučného vlastníctva Ing. Marcele Priadkovej 

a Ing. Jozefovi Priadkovi 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom 

 

NEROKOVALO SA 

 

 

K bodu 6: Diskusia 

 

- Peter Popovič- záujem o odkúpenie pozemku vedľa ich 

nehnuteľnosti 

- Starosta- treba prísť na Obecný úrad a spísať žiadosť 
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- Marcela Kovalčíková- pochvala OZ a OcU Sklené za čistotu 

obce 

 

 

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 .18:25. hod. 

 

 

V Sklenom  14.3.2014 

 

 

HLASOVÝ ZÁZNAM Z OZ JE ARCHIVOVANÝ NA OcÚ V SKLENOM 

 

Zaslané na overenie, dňa  27.3. 2014 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

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

 Ing. Lívia Kajanová     Jaroslav Pagáč                            

 

 

 

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

    Zapísala: Ing.Jana Šefranková                      Ján Gutten 
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Návrh uznesenia OZ konaného dňa 14.3.2014 
 

 

Uznesenie č. 11/2014 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie úpravu rozpočtu prenesených kompetencií za 

prvý kvartál na rok 2014. 

 

 

Uznesenie č. 12a/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

 

OZ berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Sklené 

Mgr. Evy Špirkovej k návrhu záverečného účtu obce Sklené za rok 

2013. 

 

 

Uznesenie č. 12b/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

 

OZ berie na vedomie Stanovisko nezávislého audítora obce Sklené  

Ing. Daniely Cibulovej k účtovnej závierke a Dodatok správy 

audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou obce 

Sklené za rok 2013. 

 

 

Uznesenie č. 12c/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje celoročné hospodárenie obce 

Sklené  za rok 2013 bez výhrad/ s výhradami.  
 

 

 

Uznesenie č. 12d/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet, pričom schodok 

rozpočtu v sume – 50 350,11 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 

písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. 

p. bol v priebehu rozpočtového roka vysporiadaný zostatkom 

finančných prostriedkov z minulých rokov. Z tohto titulu obec nie je 

povinná tvoriť rezervný fond.  

Celkové rozpočtové hospodárenie Obce Sklené za rok 2013 je 

prebytok vo výške 155 370,54€.  

Výsledok hospodárenia za rok 2013 v sume -42 116,11€ bude 

zúčtovaný na ťarchu účtu  428- nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia minulých rokov . 

 

 


