
1 

 

Zápisnica 

zo 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sklenom 

ktoré sa konalo dňa 19.6.2014 o 17.00 hod 

v zasadačke Obecného úradu v Sklenom 

 

Starosta obce  

Ján Gutten 

 

Prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva 

Poslanci : Erika Lahutová, zástupkyňa starostu obce,  

Jaroslava Antoniová, Jaroslav Bulík, Helena Bulíková 

Bc. Adam Kajan   

Neprítomní:    
Ing. Lívia Kajanová, Jaroslav Pagáč  

Bc. Eva Špirková, HKO   

 

                       

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 – všetkých 5 prítomných poslancov 

za 

Overovatelia zápisnice – Jaroslav Bulík, Bc. Adam Kajan–  

všetkých 5 prítomných poslancov za 

Návrhová komisia –Jaroslava Antoniová, Helena Bulíková – všetkých 

5 prítomných poslancov za 

 

 

Návrh programu: 

 
           1. Otvorenie 

         2. Kontrola uznesení z predchádzajúcich OZ 

         3. VZN obce Sklené číslo 1/2014 o niektorých podmienkach držania  

              psov v obci Sklené 

        4. Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 563/3 o výmere 1471 m2  

            záhrada vedenom na LV 501 

        5. Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 64 záhrady vedenom na LV  
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            501 

        6. Zrušenie zámeru predaja pozemku parc. č. KNC 533 o výmere 3407  

            m2 trvalé trávnaté porasty vedenom na LV 362 

        7. Diskusia 

        8. Uznesenie 

        9. Záver 

 

    Návrh programu vyvesený na úradnej tabuli a internetovej stránke 

obce dňa 16.6.2014.   

 

 Hlasovanie za navrhnutý program: 

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

 

 

K bodu 2: Kontrola uznesení z predchádzajúcih OZ 
 

Hlavná kontrolórka  Mgr. Eva Špirková kontrolu vykoná po nástupe 

z materskej dovolenky. 

 

K bodu 3: Návrh VZN obce Sklené číslo 1/2014 o niektorých 

podmienkach držania psov v obci Sklené  

 

O návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Sklené č. 1/2014 

o niektorých podmienkach držania psov v obci Sklené informovala 

Zdenka Schniererová 

Návrh VZN bol zverejnený na stránke obce a vývesnej tabuli dňa 

3.6.2014. VZN nadobudne právoplatnosť od jeho vyvesenia na 

úradnej tabuli obce Sklené. 

 

Uznesenie č. 18 /2014 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje VZN obce Sklené číslo 1/2014 o niektorých podmienkach 

držania psov v obci Sklené  

 

Hlasovanie: 

Za:   5 Proti:   0 Zdržali sa:   0 Prítomní: 5 
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K bodu 4: Zámer predaja pozemku parc. č. KNE 563 o výmere 

1471 m2 záhrada vedenom na LV 501 

 

Starosta prečítal žiadosť Milana Frna s manželkou Renátou, rod. 

Drozdovou, bytom Sklené 220 o kúpu pozemku parc. č. KNC 563/3 

o výmere 1471 m2 vedenom ako záhrada v katastrálnom území 

Sklené, vedenom na LV 501. Jedná sa o parcelu oproti domu, kde 

býva p. Frno s manželkou, ak nie sú pripomienky, tak  

 

Uznesenie č. 19a /2014 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Prerokovalo žiadosť p. Milana Frna s manželkou Renátou rod. 

Drozdovou, bytom Sklené220 o odkúpenie pozemku parc. č. KNC 

563/3 o výmere 1471 m2, záhrada v k.ú. Sklené  vedenom na LV 501 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

Uznesenie č. 19b /2014 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

 

Schvaľuje zámer predaja pozemku parc. č. KNC 563/3 o výmere 

1471m2 záhrady, v k.ú. Sklené,  vedenom na LV 501 priamym 

predajom, najmenej za cenu vo výške znaleckého posudku, ktorý obec 

dá vypracovať. Cenu znaleckého posudku a geometrického plánu 

hradí kupujúci. 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

 

K bodu 5:  Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 64  
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Starosta prečítal žiadosť Tibora Frna s manželkou Martinou, rod. 

Chovancovou, bytom Sklené 133 o kúpu pozemku parc. č. KNC 64 

vedenom ako záhrada v katastrálnom území Sklené, vedenom na LV 

501 

 

Uznesenie č. 20 /2014 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Prerokovalo žiadosť p. Tibora Frna s manželkou Martinou rod. 

Chovancovou, bytom Sklené 133 o odkúpenie pozemku parc. č. KNC 

64 vedenom ako záhrada v k.ú. Sklené  vedenom na LV 501 

 

Hlasovanie: 

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

 

Po preskúmaní vlastníctva pozemku na katastri v Turčianskych 

Tepliciach sa zistilo, že vlastníkom je Slovenský pozemkový fond, LV 

502. 

 

 

K bodu 6: Zrušenie zámeru predaja pozemku parc. č. KNC 533 

o výmere 3407 m2 trvalé trávnaté porasty vedenom na LV 362 

 

Starosta prečítal žiadosť Petra Popoviča, bytom Sklené 272 o zrušenie 

kúpy pozemku parc. č. KNC 533 o výmere 3407 m2 trvalé trávnaté 

porasty vedenom na LV 362 

 

Uznesenie č. 21 /2014 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Ruší uznesenie č. 17b/2014 kde bol schválený zámer predaja pozemku 

parc. č. KNC 533 o výmere 3407 m2 trvalé trávnaté porasty vedenom 

na LV 362 priamym predajom najmenej za cenu vo výške znaleckého 

posudku, ktorý obec dá vypracovať. Cenu znaleckého posudku hradí 

kupujúci. 

 

Hlasovanie: 

Za:   5 Proti:   0  Zdržali sa:   0  Prítomní:  5 
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K bodu 7: Diskusia 

 

a) J. Antoniová - ja by som sa chcela spýtať, keď sme schvaľovali 

to uznesenie, my máme, že zakazuje sa vodiť psov takto a keď 

psi behajú len po dedine, čo s tým my môžeme robiť 

- Ing. J. Habžanská Šefranková – je tam možné vybrať pokutu sa 

mi zdá 50 eur, ak sa zistí majiteľ 

-  J. Antoniová – dobre, Miro Bobek chodí hore do bufetu a ten   

     jeho pes je hladný, Aďo nemôže ísť na cestu, čo s tým ideme  

     robiť? 

- Starosta – treba nahlásiť na OCÚ, kde sa pohybuje 

     -  A. Maruškinová – J. Mesiarkin keď ide do obchodu, má so sebou   

        aj 4 psov, dokonca keď sa mu hára zavrie psa do kotolne, volala  

         som aj policajtov v noci, lebo ten pes tam búcha a ja som   

         myslela, že im idú vykradnúť samoobsluhu 

- starosta – je prijaté VZN – nahláste kto bude mať problém so  

    psom, dajú sa urobiť tabule - zákaz, tam, kde nemajú psi čo robiť   

   (do škôlky, na ihrisko) na verejné miesta, kde sa pohybujú deti aj  

   dospelí,  dnes je aj taká možnosť, že psov môžu odfotiť, podľa  

   toho je  ľahšia identifikácia majiteľa a budú sa vyvodzovať  

   dôsledky, je to pravda, že s tými psami je to neúnosné 

 

b)  A. Maruškinová – boli sme opekať na futbalovom ihrisku, tie     

a. lavice aj stoly sú v dezolátnom stave  

- Starosta – vieme o tom, do turnaja sa urobia, teraz bola iná 

robota  

- A. Maruškinová – chýba sieťka na okne na kuchynke v obecnom 

dome  

- Starosta – zavolám do Slovaktualu 

 

c) H. Bulíková – chcela by som sa spýtať ohľadom VPP, čo nám 

kosili okolo potokov a tú trávu zhrabali do potoka, nech nepríde 

veľká voda, budeme tam, kde dva či tri roky dozadu, všimla som 

si to pri p. Langsfeldovej, tak zhrabali všetku trávu do potoka, 

keď to robia, nech to robia poriadne 

- Starosta – pôjdem to pozrieť, ak je tráva v potoku, tak sa vrátia 

- Bulíková – dosť biedne sú tie potoky 

- Starosta – keď vidíte, ako robia, tak ich upozornite 
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- Maruškinová – aj cestári kosia jarky a ako to vyzerá, nechajú to 

tak 

- Bulíková – s týmito potokmi sa nedá nič robiť s VPP? regulovať 

ich trošku? 

- Starosta – potoky sú majetkom Povodia Váhu, musím ich 

zavolať, bola sťažnosť od p. Mattner, že pred nimi je zanesený 

potok, musím zavolať do Povodia Váhu a spýtať sa, či môžeme 

vykášať, lebo my nesmieme zasahovať do koryta ani do brehov, 

keď nie sme vlastníkom 

- Bulíková – keď sme chodili do školy, tak sme chodili čistiť tie 

potoky, či by sa nedalo urobiť niečo teraz v rámci 

verejnoprospešných prác, je ich dosť 

- Starosta – niekedy nebol problém, teraz sa to nedá, je ich dosť, 

len my do toho nemôžeme zasahovať, poznačil som si to, dala 

tam aj p. Mattner žiadosť, budem volať z Povodia Váhu sem, či 

sú nám schopní aspoň zopár kameňov doniesť, lebo tu pri moste 

sa tie skaly tiež zosúvajú, to bude treba spevniť, je tam most aj 

cesta., potoky zase zanáša, uvidím, možno že aspoň na dáky deň 

prečistiť kritické miesta, kde hrozí, že by sa tá voda mohla 

nahromadiť, ale musím počkať, ako sa vyjadria. Ale viem, ako 

sa vyjadria, lebo zatiaľ vždy oni po povodni urobili, vyčistili 

všetko, čo bolo treba. Na Slovensku je strašne veľa povodní 

a oni na tieto veci peniaze nemajú., to je väčšinou taká odpoveď, 

ale my by sme to vyčistili aj na vlastné náklady, tam nebudú také 

strašné náklady, len potrebujem povolenie, viem aj o tomto 

a budem sa tým zaoberať 

 

d) Antoniová – chcela by som sa spýtať, p. Valková tam 

nahlasovala, že u susedov ako býva Adela a p. Furindová, tam sú 

tie osy na tej chate, čo sme s tým spravili 

- Starosta – boli sme tam pozrieť, tie osy sú na povale, nie osy, sú 

to včely, bol tam aj p. Harag, nedá sa mu ten roj odtiaľ zobrať, 

jedine keď príde majiteľ tej chaty a pustí ho na povalu, a dá tam 

dáky úľ 

- Antoniová – ale ten majiteľ tam bol včera či predvčerom 

- Starosta – ja som tam bol a sused povedal, že tam majiteľ chodí 

tak raz za mesiac 
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- Antoniová – dobre, a keď ten majiteľ príde za mesiac, tak tam 

budú tie osy mesiac? 

- Starosta – to sú včely, nie osy 

- Antoniová – ide o tom, že išla Martina s kočíkom a ten roj na ňu 

skoro vyletel a malého skoro poštípal 

- Starosta – ale nevyletel 

- Antoniová – ale tam sú ľudia, Martina tam býva, Adela, ide len 

o to, že dva tri týždne si prišiel za mnou, že v plechovej búde za 

obchodom máme osy, že p. Neuschl sa sťažoval., po 1. Deti sa 

nemajú čo hrať za obchodom, budova je majetkom Jednoty, je to 

na obecnom pozemku. My sme to zariadili, prišiel Fedorex, 

nastriekal a všetko je v poriadku, takže keď my sa môžeme 

postarať, tak by sa mal aj ten majiteľ 

- Starosta – majiteľa upozorníme 

- Antoniová – si povedal, že keď príde za mesiac, tak za mesiac 

- Starosta – ja som tam bol, tie včely nie sú agresívne, to máš ako 

keď má niekto úle pri ceste a včely sú 5 metrov od cesty 

- Bulíková – a včera v správach dávali, že mal úle na streche, 

ľudia sa sťažovali 

- Starosta – prišiel som za tebou, či Jednota nemôže niečo urobiť 

- Antoniová – v poriadku, my sme spravili 

- Starosta – aj toto sa vyrieši, príde majiteľ alebo sa upozorní, 

nemôžem nikomu ísť na povalu 

- Antoniová – ja rozumiem, len či my, ako obec nemáme nejaké 

také oné, že by sme ich trochu vedeli pohnúť 

- Starosta – nemáme 

- Antoniová  - nemáme, takže keď niekomu predáme pozemok, 

nemusí nás zaujímať, že sa o to nestará, všetko je tam zarastené 

- Schniererová – to nie je pravda, pretože, keď nekosia, na to je 

zákon, ale keď sa jedná o včely, tak to neupravuje zákon, že 

koľko metrov musí byť od obydlí 

- Antoniová – dobre a keď sa Veronika sťažuje hore, že p. 

Miazdra alebo kto to je nemá pokosené 

- Ing. Habžanská Šefranková – rozprávali sme sa, že dobre by 

bolo, aby poslanci prešli svoj úsek a tie záhrady, ktoré nie sú 

pokosené nahlásili, aby sme to mohli rozposlať, lebo zo zákona 

je, že dva krát do roka treba kosiť, aby sa tie buriny 

nerozširovali., ak by to neodstránili, môže sa nahlásiť 
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automaticky Obvodnému úradu, a ten môže dať tomu človeku 

pokutu 330 eur 

- Antoniová – viem, keď bola p. Izraelová mali sme problém s p. 

Balačinom , dala to zmulčovať Borisovi, on to zaplatil a bolo 

vybavené 

- Schniererová – ale teraz nesmieš ísť na pozemok 

- Ing. Habžanská Šefranková – vy ako poslanci nemáte čo robiť na 

cudzom pozemku, kým vás ten majiteľ nezavolá, to je 

protizákonné., keby sme kontaktovali majiteľa tých pozemkov 

a povedia, že môžeme im to my zmulčovať, ale ak povedia nie, 

čo budeme robiť? Pôjdeme tam tak či tak a zaplatíme to 

z obecného? 

- Bulík – my sme prešli minulý týždeň komisia po obci     

- Starosta – necháme to do konca júna a potom sa začnú 

upozorňovať 

- Ing. Habžanská Šefranková – prvý termín bol do konca mája zo 

zákona, potom sa mi zdá je to august 

- Antoniová – chcela by som sa spýtať, nerozumiem tej vete : 

kontrolórka vykoná kontrolu až po nástupe z materskej 

dovolenky, koľko bude na MD? A to za ½ roka ona nemusí nič 

skontrolovať? To ju nikto nezastupuje? 

- Schniererová – kontrolórku nezastupuje nikto 

- Antoniová – a to akože ona kontroluje nejaké faktúry a to potom 

nikto nekontroluje? 

- Schniererová – v tomto roku išla na materskú dovolenku 

a v tomto roku nastúpi. Keď nastúpi, ta skontroluje všetko, čo 

treba. 

- Ing. Habžanská Šefranková – a kontrolou finančnou je starosta, 

kontrolórka si môže všetko pozrieť a povedať, či je to dobre 

alebo nie, ale čo sa týka fyzickej kontroly, na to je tu starosta 

- Antoniová – takže potom starosta zodpovedá, keď už tak 

- Ing. Habžanská Šefranková – nie, starosta je finančná kontrola 

 

e) Antoniová – a ešte by som chcela, že keď chceme niečo robiť, či 

to bolo Veľkonočné vajce alebo MDD, či to bolo toto plénum, či 

by sme skôr nemohli dávať ľuďom vedieť, že sa niečo deje 

v dedine, lebo neviem, ja nepočujem rozhlas do obchodu., 

o veľkonočnom vajci som sa dozvedela v sobotu o 13 a bolo 
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o 15, a neviem, koľko detičiek tam bolo. O MDD som sa 

dozvedela, lebo Adam mi volal v stredu, ale deti v škole 

nevedeli, že je MDD, pretože prišlo 5 školákov, z MŠ boli, lebo 

tam bola Dominika Pagáčová, boli tam s kočíkmi, ale zo školy 

bolo veľmi málo detí a aj toto plénum v pondelok sme dostali 

pozvánky, vyhlasovalo sa v stredu, mne to príde dosť neskoro, 

viem, že z dolného konca ľudia nevedeli, ja som dala na obchod 

moju pozvánku aj tak im to nevyhovovalo, mne to príde, že 

niečo robíme pre ľudí a nedáme im to vedieť, tak jasné, že 

potom neprídu, či na MDD bolo málo ľudí, či na Veľkonočné 

vajce. Ja som ani nevedela, Hela išla po veľkonočnom vajci, tiež 

nevedela a to sme poslankyne, takže keď my nevieme, že sa 

niečo robí, to ozaj nemusíme robiť nič, ja som v robote, som 

s ľuďmi a príde kedy bolo toto, prečo o tom nevieme, hovorím 

ani ja o tom neviem, tak potom kto to robí? Načo to robíme? 

- Bulík – vaša komisia to robí 

- Antoniová – ale o veľkonočnom vajci som nevedela, Adam na 

mňa zabudol, že som v komisii, v stredu mi volal, to je pravda, 

ja som sa spýtala, čo treba, ako treba, povedal, že v piatok 

zavolá, ja som mala dovolenku, dole som deťom nemohla 

povedať, že je MDD, hovorím dali ste do školy vedieť? Dali 

a dnes som sa pýtala , škôlkari vedeli, školáci nevedeli 

- Starosta – bol som v škole aj učiteľke v ZŠ som povedal 

- Bc. Kajan – divné sedia v jednej škole, jeden to vie, druhý nie, to 

je jedna vec a druhá vec, zabudol som, človek zabúda 

- Antoniová – ja ti to nevyčítam, keď chceme niečo robiť, tak buď 

to robme riadne, alebo to nerobme vôbec 

- Starosta – neviem, rozhlas ide všade a vyhlasovalo sa 

- Schwarzová – ľudia sú takí, že počujú a von nevyjdú 

- Bulík – myslím, že je to trochu aj vaša chyba, keď sa niečo koná, 

či sa jedná o fašiangy alebo, tak sme si vždy sadli, predebatili to, 

tak neviem, keď robíte akciu, či nesedíte pred tým 

- Antoniová – nesedíme, mali sme prvú akciu, Adam mi zavolal 

vtedy a vtedy, tam a tam, hovorím, nič viac odo mňa 

nepotrebuješ? Nie nič nepotrebujem, tak som prišla 

 

f) Maruškinová – chcem sa spýtať, máme tú sirénu CO a či máme 

nejaký úkryt CO 
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- starosta – Obecný úrad, Obecný dom, Základná škola, úkryty 

máme, len neviem, ako nám pomôžu 

- Starosta – vrátim sa ešte k bodu e ), k tomu sa môže urobiť 

náprava, budú sa posielať pozvánky, každému členovi sa pošle 

pozvánka osobne 

- Antoniová – ja som tam bola, len deti tam neboli 

- Bc. Kajan – mne sa to zdá také smiešne toto, napr. keď je futbal, 

tak niekto povie, že sa niečo nevyhlásilo a niekto z Bratislavy 

sem príde a zistí si to a nepotrebuje, aby mu to niekto vyhlásil, 

nebol tu celý týždeň a zistí si to, ja si myslím, že tie informácie 

kto chce tak dostane a nie je to len o tom, že sa niečo vyhlási tri 

dni pred akciou, alebo sa to vyhlási tri krát do týždňa 

- Starosta – aj keby sa každému dieťaťu poslala pozvánka osobne, 

tak prídu len tie, čo tam boli 

- Bc. Kajan – myslím, že ten, kto tam bol, bol spokojný 

- Starosta – možno je chyba trochu aj v ľuďoch, pravda je niekde 

uprostred 

- Schniererová – z našich 100 detí tam bolo možno 50, ale bolo 

tam dosť cudzích a tie vedeli 

- Bc. Kajan – to sa mi presne tak zdá, lebo na tej dedine neviem čo 

ešte treba spraviť, myslím, že v tom rozhlase to počuje každý 

alebo keď sa niekde plagát vyvesí a niekedy mi to príde, že je to 

nezáujem tých ľudí 

- Starosta - jeden povie, prečo to robíte o 10, ďalší o 17, jeden má 

robotu, druhý povie, kto pôjde večer o 17 na ihrisko, takže to je 

ťažké potom 

- Bc. Kajan – spraviť nejaký kompromis, aby to každému 

vyhovovalo, to je asi nemysliteľné, nikdy to tak nebude, stým sa 

treba zmieriť, potom bol futbal 

- Starosta – 26. Júla bude futbalový turnaj, tak informujte občanov   

- Bulík – 26? Hovorilo sa 19, nie? 

- Starosta – dajú sa aj plagáty, aj sa bude vyhlasovať, komisie, tí, 

ktorí budú chcieť pomôcť oslovíme včas, budú sa môcť 

angažovať 

- Bulíková – vidíme to sami, že tu keďsa niečo robí, vždy tí istí 

ľudia okolo toho robia, sme sa rozprávali, ako dotiahnuť ľudí, tu 

môže robiť človek čokoľvek a nikdy nebude dobre, pár ľudí si to 

odskáče a toľko rečí sa napočúva, veľmi ťažko je tu niečo robiť 
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- Bulík – ale dá sa tak, keď je nejaká akcia, treba vyhlásiť cez 

víkend týždeň dopredu 

- Schniererová – mne sa už stalo aj to, že sa vyhlasovalo 3-4 krát 

za sebou a ľudia sa pýtajú, čo si vy myslíme, že sme sprostí, že 

sme to na prvý krát nepochopili? 

- Starosta – vyhlasuje sa každý deň alebo každý druhý, minimálne 

týždeň dopredu 

- Bulík – ja som chcel povedať, že nemusíte cez týždeň každý deň 

hlásiť, ale ten víkend aspoň jeden deň 

- Schniererová – aj MDD sme vyhlasovali cez víkend, prešli sme 

sem pred 9 a ešte sme to vyhlásili 

- Antoniová – keby som bola v robote, nemôžem prísť 

- Bulík – toto zastupiteľstvo sa koľko krát hlásilo 

- Bc. Kajan – Jarko, ale niekto má aj pracovnú dobu a cez víkend 

nerobia 

d) Lahutová – navrhujem p. starostovi, aby sme sa poslanci niekedy 

na budúci týždeň stretli kvôli škole, pretože bude problém a je 

najvyšší čas, aby sme si sadli ako to ideme riešiť, či ideme zrušiť 

školu alebo čo ideme robiť, som členom rady školy, je tam 15 detí 

– 8 detí teraz odchádza do 1. ročníka, lenže z tých 8 detí niektoré 

odchádzajú možno na Hornú Štubňu alebo do Turčianskych Teplíc, 

bolo by dobre, ak by sa dalo aspoň približne zistiť, koľko detí bude 

v MŠ a ZŠ a musíme si k tomu sadnúť a voľačo s tým robiť 

- starosta – k tomuto som sa zatiaľ nechcel vyjadrovať, lebo p. 

Kubíková ešte napísala žiadosť na Ministerstvo na vyrovnanie 

dotácií, čakáme na reakciu z ministerstva , ako sa vyjadria 

Ministerstvo školstva, podľa toho si potom budeme musieť sadnúť 

a prehodnotiť školu aj MŠ. MŠ v podstate nie, ale aj MŠ, zase tu 

pre 10 detí ťahať celú školu, neviem, je to predčasné. Ja som vlani 

na tom ministerstve bol s riaditeľom, napriek tomu, že nechceli, 

sme ich presvedčili, že nám to dofinancovali, neviem, ako bude 

tento rok, čaká sa do septembra, údajne tento rok je plánovací, 

takže majú sa dostať nejaké peniaze na roky 2014-2020 

z eurofondov, možno že niečo uvoľnia na školstvo, bohužiaľ tento 

rok sme dostali o desať tisíc menej 

- Ing. Habžanská Šefranková – ono sa to tiež bude vyrovnávať do 

toho septembra 
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- Starosta – tento rok by škola mala prežiť, horšie to už bude na 

budúci rok a zase nevieme, ako sa vyvinú dotácie,. Dotácie sa 

vyvinú podľa toho, koľko budeme mať detí, už som rozmýšľal aj 

nad alternatívou, že by sa kúpil tranzit, ten, čo sme hovorili, že by 

ho využívala aj DHZ, poprípade športovci, doviezť nejakých 8 detí 

z Turčeka, aby sme tú školu udržali, ale pochybujem, že niekto 

bude chcieť dať dieťa k nám, keď Štubňa má problém so školou, 

nemá naplnené kapacity, čo sa týka detí, uvidíme, možno zostane 

jeden učiteľ, ale zase nesmú byť 4 ročníky v jednej triede, dáko sa 

týmto malým obciam so školami nedarí, vláda tomu nechce 

pomôcť. K tomu školstvu asi tak, počkáme, čo nám napíšu 

z Ministerstva a potom zaujmeme stanovisko, ďakujem, toto bol 

dobrý návrh, to som chcel aj ja povedať, len bohužiaľ tých detí je 

z roka na rok menej a ešte aj tie, ktoré by mohli chodiť tu, 

odchádzajú do Turčianskych Teplíc, teraz ak zostane 10 detí, tak 

čo, potrebujeme mať aspoň tých 18 detí v jednej triede 

- Lahutová – v MŠ je 15 detí,  na 1- 4 je 17 detí a to sú traja prváci 

 

h) Bulík – keď mse pri škole, čo ideme robiť so starou školou? Či 

sa to nepredáva, strecha ja v zlom stave 

- Starosta – strecha je v zlom stave, ale sme to tam opravili to okno, 

cez strechu zatiaľ netečie 

- Frno – tá hrada tam je jedna odhnitá, napadne sneh a spadne to 

celé 

-  Starosta – tam sú 2 byty, tie sú predané, tak neviem, so školou je 

problém, kvôli tým dvom bytom, ešte aj tak by sa mohlo dať urobiť 

elektriku a dať zvlášť hodiny 

- Antoniová – keby bol nový majiteľ, musel by si ju dať urobiť sám 

- Starosta – čo boli dvaja záujemcovia, tak sa viac neozvali a teraz 

zatiaľ nie je záujemca, aj keď teoreticky jeden záujemca by mohol 

byť, len či kúpi dáke náhradné byty tým dvom, ktorí tam bývajú 

a či budú súhlasiť, že sa presťahujú do náhradných bytov, to je 

všetko predmetom jednania, takže k tej škole zatiaľ tak, možno že 

sa to do konca roka aj pohne, lebo jeden záujemca tam je, zatiaľ 

žiadosť nedal 

 

i) Maruškinová – a ten Štricov dom tá tráva okolo 
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- Schniererová – na zozname ľudí, ktorým budeme posielať 

upozornenia aspoň tie, čo sme si doteraz napísali my je aj tento 

dom, oni sú v zahraničí, tak cez leto by mali prísť.,  my sme 

s Jankou predbežne napísali zoznam, dúfam, že poslanci ho 

doplnia 

- Starosta – tento rok je kritický, zima skončila o mesiac skôr, ako 

sme predpokladali, väčšinou býva do toho apríla a to už bolo 

treba kosiť, takže tá vegetácia sa začala rozvíjať trochu skôr, 

z toho vyplýva, že trávy sú veľké a husté z toho dažďa 

- Maruškinová – myslela som to tak, prečo sa nahlásia k tomu 

- Schniererová – preinvestovali, čo mali 

- Starosta – upozornia sa všetci, že sú povinní si to udržiavať 

- Bulíková – keď sme pri tom kosení, tá ulica vedľa Tibora Frna, 

treba to vykosiť, lebo je to strašné 

- Starosta – bude sa aj tá kosiť, teraz je prijímanie, snažili sme sa 

porobiť tu, bude sa aj tá cesta kosiť, budúci týždeň pôjdu od 

horného konca spodnú cestu od zástavky, tam sa poriadne 

nebolo, zase prišla zo školy p. Matiašová, že tam je tráva. Všade 

je tráva, to by sme potrebovali desať kosačiek, keby sme chceli 

všetko ako si kto predstavuje, že to musí byť hneď teraz 

- Bulík – a tí nezamestnaní, kedy nastupujú? Tí noví 

- Starosta – tí nastúpia možno piati, od 1.7., tí majú odrobiť 32 

hodín, keď ich budeme potrebovať, Úrad práce sa zase vzdal 

všetkého a dali to na obce, môžeme ich financovať my 

- Maruškinová – nemali by dostať nič, potom by išli robiť 

- Starosta – nemali by dostať, ale viete, to zase nejde 

- M. Frno – najideálnejšie by bolo, keby sa kúpil mulčovač za 

traktorom, tak by sa stíhalo s tým robiť, viem, sú tam peniaze, 

ale určite rýchlejšie a lepšie by sa to urobilo 

- Starosta – rozmýšľali sme nad kosačkou, ale nemáme peniaze, sú aj 

dôležitejšie veci, obecný dom už pomaly hrozilo, že ho dá hygiena 

zatvoriť, škola je v katastrofálnom stave, dom smútku, tento týždeň 

by sa bola garáž dokončila, ale dva dni sme vypomohli pri kostole, 

tam okolo toho kríža, zajtra sa tam ešte dlažba položí, to je druhý 

deň, už len betón natrieť, dá sa žiadosť o kolaudáciu., musí sa 

objednať statik, aj sa ho bojím volať, lebo keď ho zavolám, potom 

zase ľudia povedia čo, všetko nám padá na hlavu 

- J. Facuna – na tvojho zaťa nadávajú 
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- Starosta – Jaro sadni si a buď ticho, môj zať robí do konca júna 

a pôjde preč odtiaľto, navrhlo ho obecné zastupiteľstvo, nie ja 

- Bulík – Jaro, ty keď prídeš na schôdzu, tak príď triezvy 

- Starosta – keď bude nejaká robota alebo spadne dakomu dačo na 

hlavu, dáme verejnú súťaž, nech sa prihlási firma a potom poslanci 

buď schvália alebo neschvália 

- Maruškinová – on iba hovorí, čo počul 

- Starosta – pozrite sa, koľko je hodín a teraz odišiel od rána 

- Bulík – na všetko má niekto pripomienky 

- Maruškinová – bude kosenie na Jána? 

- Starosta – nie, nebude, možno na rok ak bude záujem, má ešte 

niekto príspevok, ale vecne prosím, nie o tom, že kto zakosí kde 

dva metre 

- Bulíková – chcem sa spýtať na VPP, neviem, ako to majú 

rozdelené, viem, že nerobí každý každý deň, kto im rozdeľuje 

robotu, či je tam nejaký dozor nad nimi 

- Starosta – je dozor, rozdeľujeme im robotu každé ráno na Obecnom 

úrade, ja kontrolujem, keď môžem každý deň, bohužiaľ tento 

týždeň bol aký bol, v pondelok sedenie kvôli pozemkom, v utorok 

úrad práce, streda vodárenská, dnes sme boli na nákupy, musel som 

kúpiť farbu a máme uvítanie detí, keď človek vytiahne nohy 

z dediny, už je zle a ja všade byť nemôžem, nie je problém ich 

vyhodiť aj zo dňa na deň, ale dedina bude aká bude, kto tu bude 

robiť? Máte riešenie? Budeme volať firmy? 

- Bulíková – či mám právo ako poslanec keď vidím ako sa robí? 

- Starosta – samozrejme, že máš právo upozorniť, alebo príď 

povedať na Obecný úrad, bol tam opitý. Chodili fúkať 12.30 každý 

deň, jeden týždeň sa to zrušilo a problém, od pondelka budú zase 

chodiť, dnešný deň bol kritický, bol som preč a bola podpora 

- Bulíková – treba ich rozdeliť, alebo im povedať tá škôlka bude 

dnes pokosená, je to 5 – 6  ľudí, je to na smiech, chodili tam kosiť 

dva dni, myslím kontrolu tej roboty 

- Starosta – toto sme si vyjasnili, môže každý poslanec zakročiť, 

alebo mi príde povedať a hneď bude náprava 

- Bulíková – ja viem, ako Janka povedala, že za tie eurá, dobre, ale 

keď ja mám odrobiť 4 hod. tak ich musím fakt odrobiť 

- Schniererová – ale nemáš dve eurá na deň 

- Bulíková  - tak potom nech robia dve hodiny 
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- Starosta –musia odrobiť 20 hodín týždenne, to je 80 hodín mesačne 

a majú za to 61.50  

- Bulíková – ja viem, ja to chápem, ale ty za tých 8 hodín musíš 

niečo vydať, o to ide, tých 60 eur je na hanbu ale je to tak 

- Bc. Kajan – je to smiešne, keď je niekto celý deň na ihrisku 

a spraví tam dva riadky 

- Bulíková – nech robia ako majú, ale nech je za nimi niečo vidieť  

 

K bodu 8: Uznesenie 

 

 

Uznesenia boli prijaté pri každom bode programu. 

 

K bodu 9: Záver 

 

Starosta obce poďakoval občanom, za ich prítomnosť a že majú 

záujem o veci obecné, verejné.  

 

 
 

            Ukončenie zasadnutia o 17.55 hod. 

 

 

V Sklenom  4.7.2014 

 

 

HLASOVÝ ZÁZNAM Z OZ JE ARCHIVOVANÝ NA OcÚ V SKLENOM 

 

Zaslané na overenie, dňa  4.7.2014 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

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

          Jaroslav Bulík                                        Bc. Adam Kajan 

 

 

 

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

        Zapísala: Zdenka Schniererová                          Ján Gutten 
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Návrh uznesenia OZ konaného dňa 19.6.2014 

 

Uznesenie č. 18 /2014 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje VZN obce Sklené číslo 1/2014 o niektorých podmienkach 

držania psov v obci Sklené 

 

Uznesenie č. 19a /2014 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Prerokovalo žiadosť p. Milana Frna s manželkou Renátou rod. 

Drozdovou, bytom Sklené220 o odkúpenie pozemku parc. č. KNC 

563/3 o výmere 1471 m2, záhrada v k.ú. Sklené  vedenom na LV 501 

 

Uznesenie č. 19b /2014 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

 

Schvaľuje zámer predaja pozemku parc. č. KNC 563/3 o výmere 

1471m2 záhrady, v k.ú. Sklené,  vedenom na LV 501 priamym 

predajom, najmenej za cenu vo výške znaleckého posudku, ktorý obec 

dá vypracovať. Cenu znaleckého posudku a geometrického plánu 

hradí kupujúci. 

 

 

Uznesenie č. 20 /2014 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Prerokovalo žiadosť p. Tibora Frna s manželkou Martinou rod. 

Chovancovou, bytom Sklené 133 o odkúpenie pozemku parc. č. KNC 

64 m2 vedenom ako záhrada v k.ú. Sklené  vedenom na LV 501 

 

 

Uznesenie č. 21 /2014 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 
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Ruší uznesenie č. 17b/2014 kde bol schválený zámer predaja pozemku 

parc. č. KNC 533 o výmere 3407 m2 trvalé trávnaté porasty vedenom 

na LV 362 priamym predajom najmenej za cenu vo výške znaleckého 

posudku, ktorý obec dá vypracovať. Cenu znaleckého posudku hradí 

kupujúci. 
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Prezenčná listina  

z 5. Zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sklenom konaného dňa  

19.6.2014  

 

 

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

 

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

 

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

 

 

Poslanci OZ : Jaroslava Antoniová                    ...................................... 

 

                        Jaroslav Bulík                                ..................................... 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

Členovia komisií :  

 

 

 

Občania :                             
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