
  

                                                            Z á p i s n i c a 

Zo 3. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Sklenom zo dňa 6.augusta 2012 

 

Prítomní: starosta obce: Ján Gutten 

                Poslanci OZ :                                    

                                         Erika Lahutová,  

                                         Jaroslav Pagáč,  

                                         Ján Moncman                                         

                                         Bc. Adam Kajan 

                                         Ing. Lívia Kajanová 

 

                 

   Neprítomní :  Poslanci OZ :  Jaroslav Bulík 

                                                  Helena Bulíková                                       

                                      

                                   

                                                   R o k o v a n i e  

     Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce, Ján Gutten. Privítal 

prítomných a konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina členov OZ, preto je schopné 

právoplatne sa uznášať. 

 

       Za overovateľov zápisnice boli schválení :  Jaroslav Pagáč 

                                                                             Bc. Adam Kajan 

       Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí a zvolení:                                                                                                                                                          

                                                                            Ján Moncman                                                                        

                                                                            Erika Lahutová 

                                                                            Ing. Lívia Kajanová 

                                                                                                                                                                              

       Za zapisovateľku určil p. Zdenku Schniererovú 

 

        Starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia OZ. 

 

P r o g r a m :  

1/    Otvorenie  

2/    Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ  

3/    Sľub poslanca 

4/    Voľba kontrolóra obce 

5/    Správy komisií - rôzne 

6/    Návrh na uznesenie 

7/    Záver 

 

 

2/ Kontrolu uznesenia z predchádzajúceho OZ urobil starosta obce. Uznesenie  prečítala   

    zapisovateľka a starosta konštatoval, že bolo splnené. 
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3/ Sľub poslanca obecného zastupiteľstva 

- Starosta informoval o odstúpení poslankyne Júlie Mäsiarovej 

-  boli vyzvaní ďalší  kandidáti, podľa počtu hlasov získaných vo voľbách na poslanca do 

obecného zastupiteľstva, aby si prevzali mandát poslancanca : 

1 Erik Žiaček, ktorý  neprevzal mandát poslanca pre pracovné povinnosti    

2 Jaroslav Antoni, ktorý neprevzal mandát poslanca taktiež pre pracovné povinnosti 

3 Helena Bulíková, ktorá neodmietla prevziať mandát poslanca, ale tohto zastupiteľstva 

sa nemohla zúčastniť, preto sľub poslanca zloží na budúcom zastupiteľstve 

 

 

4/ Voľba hlavného kontrolóra obce Sklené 

     

Členovia komisie : Erika Lahutová, Jaroslav Pagáč, Bc. Adam Kajan  

Za hlasovali všetci prítomní poslanci 

Zapisovateľka : Zdenka Schniererová 

Za hlasovali všetci prítomní poslanci  

 

Počet vydaných hlasovacích lístkov     5 

Počet vrátených hlasovacích lístkov     5 

Počet platných hlasovacích lístkov       5 

Počet neplatných hlasovacích lístkov   0 

 

Počet hlasov, ktoré získala jediná kandidátka na kontrolórku obce Sklené 

 

Mgr. Eva Špirková, Turček 148            Za hlasovali       3 poslanci 

                                                               Proti hlasovali   2 poslanci 

 

Mgr. Eva Špirková, Turček 148  nebola  zvolená nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov 

obecného zastupiteľstva. 

 

    

5/ Správy komisií 

    a/ Žiadosť p.  o odkúpenie časti pozemku p.č. E 1083/1, Ing. Vojtech Lampert, Bratislava 

- komisia súhlasí s predajom  

- bude sa 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  

      Za hlasovali všetci prítomní poslanci 
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    b/ Obhliadka – odstránenie hnojiska, ktoré robí p. Viliam Steinhúbl na obecnom pozemku 

         po pohovore na mieste s p. Steinhúblom komisia nariaďuje odstrániť hnojisko do konca  

         októbra 2012  

     

     c/ Obhliadka – pri p. Matiašovskom je spleť káblov, nahlo stĺp a tento ohrozuje majetok aj  

         životy ľudí  

         komisia doporučuje aby starosta zvolal sedenie s predstaviteľmi telekomunikácií 

  

     d/ Obhliadka – suché stromy pri RD p. Milana Masaryka 

         komisia súhlasí s výrubom 

 

   e/ Odpredaj parcely p.č. 29/3 

       obec dala urobiť znalecký posudok 19/2012, kde cena za m2 je 0,80€ 

       komisia navrhla zvýšiť cenu pozemku za m2 na 1,60 € 

       všetci prítomní poslanci hlasovali za 

 

    f/ Zámenná zmluva Richard Veselka Čadca a manželka Jana Veselková, rodená    

        Ciganiaková, bytom Sklené 129  pozemok p. č. 30/1 orná pôda 20m2 za obecný   

        pozemok p. č. 30/2 orná pôda 182 m2  

        komisia doporučuje výmenu pozemkov  

        manželia Veselkovci zaplatili obci pri kúpe pozemku KN-E 2423/3 (C30/1) 1971m2  

        preto pri podpise zmluvy nepožaduje obec finančné vyrovnanie, touto zmluvou bude  

        manželom upravený vlastnícky stav pozemku odkúpeného od obce v Katastrálnom  

        úrade Žilina, Správe katastra Turčianske Teplice na 1971m2   

        všetci prítomní poslanci hlasovali za 

      

     g/ Žiadosť Richarda Veselku, Čadca o prenájom pozemku p.č. 31  

         komisia navrhuje zatiaľ neprenajať pozemok, pretože tento by obec chcela predať 

  

      h/ Žiadosť p. Mariána Neuschla o kúpu kanalizačných rúr, na odkanalizovanie rigolu pri  

          RD od č. 20   rúry by mala zaplatiť obec a štrk zaplatí p. Neuschl 

          komisia doporučuje nákup rúr, o 700€ navýšiť rozpočet 

          všetci prítomní poslanci hlasovali za 

 

         6/ Diskusia 

a/ p.Neuschl poďakoval, že sa bude riešiť jeho problém 

b/ J. Pagáč – správa o akcii: Majstrovstvá v kosení, túto akciu robila komisia     

    životného prostredia 250.- € nechali na nasledovný rovník, 100€ dali ako   

    sponzorský príspevok na MŠ,  

    E. Lahutová, ak bola akcia urobená pod hlavičkou  

    obce, mali by sa peniaze odviezť do pokladne obce 
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Ing. Kajanová, peniaze odviezť do obce a na budúci rok naplánovať aj na túto akciu 

v rozpočte prostriedky 

c/ Z. Schniererová – správa o akcii: Futbalový turnaj o pohár starostu obce  

                    

 

                   Návrh na uznesenie predniesla p. Erika Lahutová 

             Za uznesenie hlasovali všetci poslanci 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom na svojom zasadnutí 6.augusta 2012 prijalo 

U z n e s e n i e   číslo 3/2012 

 

               Obecné zastupiteľstvo : 

 

               A/  B e r i e    n a   v e d o m i e : 

               1/   Kontrolu uznesení z predchádzajúceho OZ 

               2/   Správu komisie životného prostredia, výstavby a poľnohospodárstva 

              3/   Odstránenie hnojiska z obecného pozemku p. Viliamom Steinhúblom do  

                    31.10.2012   

               

                        

                B/  S c h v a ľ u j e  : 

           1/ Členov návrhovej komisie : Erika Lahutová, Ján Moncman, Ing. Lívia Kajanová 

            2/ Overovateľov zápisnice : Jaroslav Pagáč, Bc. Adam Kajan  

                 3/ Zapisovateľku : Zdenku Schniererovú 

     4/  Volebná komisia na voľbu hlavného kontrolóra obce Sklené : 

          Erika Lahutová, Jaroslav Pagáč, Bc. Adam Kajan 

     5/  Zapisovateľku volebnej komisie : Zdenku Schniererovú 

               6/  Zámenná zmluva Richard Veselka Čadca a manželka Jana Veselková, rodená    

                    Ciganiaková, bytom Sklené 129  pozemok p. č. 30/1 orná pôda 20m2 za obecný   

                    pozemok p. č. 30/2 orná pôda 182 m2   

               7/  Predaj časti pozemku EKN1083/1 CKN 878/1 priamym predajom, podľa  

                    zamerania geometrického plánu budú určené m2  

               8/  Úprava ceny za predaj pozemku p. č. 29/3 na 1,60 €/m2 

               9/  Úprava rozpočtu 700 € na nákup kanalizačných rúr 

 

             

               C/  N e s c h v a ľ u j e  :   

               1/  Hlavného kontrolóra obce  

               2/  Žiadosť o prenájom pozemku p. č. 31 Jany Veselkovej, Sklené 129 
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          D/  D o p o r u č u j e      

          1/ Zvolať zasadnutie s telekomunikáciami 

 

         Po prerokovaní všetkých bodov programu a schválení uznesenia, starosta obce 

poďakoval  prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

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

 

1. overovateľ:  Jaroslav Pagáč                    ............................................. 

 

      2.   overovateľ:  Bc. Adam Kajan                     .............................................. 

 

      Zapísala: Zdenka Schniererová                    ................................................ 

  

 

 

 

      Sklené dňa 8.8.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


