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Zápisnica 

zo mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sklenom 

ktoré sa konalo dňa 18.8.2014 o 18.00 hod 

v zasadačke Obecného úradu v Sklenom 

 

Starosta obce  

Ján Gutten 

 

Hlavný kontrolór 

Mgr. Eva Špirková 

 

Prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva 

Poslanci : Erika Lahutová, zástupkyňa starostu obce 

Jaroslav Bulík, Helena Bulíková , 

Jaroslav Pagáč 

Neprítomní:                          
Ing. Lívia Kajanová, Jaroslava Antoniová, Bc. Adam Kajan   

 

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 – všetci za 

Overovatelia zápisnice – Helena Bulíková, Jaroslav Pagáč - všetci za 

Návrhová komisia – Erika Lahutová, Jaroslav Bulík – všetci za 

 

 

Návrh programu: 

 
           1. Otvorenie 

         2. Úväzok starostu na volebné obdobie 2014 - 2018 

         3. Počet poslancov na volebné obdobie 2014 - 2018 

         4. Diskusia 

         5. Uznesenie 

         6. Záver 
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 Hlasovanie za navrhnutý program: 

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

 

 

K bodu 2: Úväzok starostu na volebné obdobie 2014 – 2018 

 
V tomto bode rokovania starosta obce predložil návrh rozsahu výkonu 

funkcie starostu v novom volebnom období 2014 – 2014. V súlade s § 

11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov navrhol výkon funkcie starostu obce Sklené 

v rozsahu 1,00, t.j. v plnom  rozsahu. 

 

Uznesenie č.  22 /2014 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje  úväzok starostu na volebné obdobie 2014 – 2018  - 1.00 

úväzku t.j. v plnom rozsahu 

 

Hlasovanie : 

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

 

 

K bodu 3: Počet poslancov na volebné obdobie 2014 - 2018 

 

V tomto bode rokovania starosta obce predložil návrh počtu poslancov 

v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov, v novom volebnom období navrhol 

ponechať počet poslancov 7. 

 

Jaroslav Bulík – škoda, že tu nie je viac občanov, aby sa vyjadrili aj 

oni k počtu poslancov 

 

Uznesenie č. 23 /2014 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje  počet 7 poslancov na volebné obdobie 2014 – 2018  
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Hlasovanie : 

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

 

 

 

K bodu 4: Diskusia 

 

a) Tibor Rišiaň - spýtal sa, či sa ide opravovať cesta na vily 

-  starosta – cesta na vily od mosta od Turca je Vojenských 

lesov 

- Tibor Rišiaň – prečo potom odhŕňal cestu 

- starosta – aby ste sa tam dostali na vilu 

- Tibor Rišiaň – to je takýto stav toľko rokov a nič sa s tým 

nerobí? 

- starosta – robí sa s tým niečo je teraz jednanie s Vojenskými 

lesmi, aj cesta k lesnej správe je v ich majetku, aj ohľadom 

tohto úseku po zástavku, mám s p. Machajdíkom naplánované 

stretnutie ohľadom ciest, tak sa to bude riešiť, len neviem, či, 

tú jednu cestu popred správu sa nám podarilo, tú sme dostali 

od Ministerstva obrany, ale možno túto budeme musieť 

odkúpiť a to je na obecnom zastupiteľstve ako sa rozhodne 

- Jaroslav Pagáč – ono to nie je problém odkúpiť, obec to môže 

odkúpiť, len potom sa postaviť, keď oni si tam budú voziť tie 

ťažké náklady  

- Tibor Rišiaň – treba ísť za nimi na lesnú správu, Jano, ty vieš, 

kde to je a povedať im, pokazili ste cestu, takýto bol skutkový 

stav, aby cestu dali do poriadku, dnes tie Tatry nie sú desať 

kubíkov, všetci ich preťažujú, a keď náhodou praskne most, 

čo budeme robiť? 

- Jaroslav Pagáč – Erika, už zo dva krát sa tam dával asfalt 

- Tibor Rišiaň – to bolo iba také plátanie 

- Jaroslav Pagáč – aj celá cesta sa robila 

- Erika Lahutová – robila sa aj za p. Izraelovej 

- Zdenka Schniererová – tá cesta pri vilách sa robila 

z eurofondov 

- Jaroslav Pagáč – nemyslím túto, myslel som cestu od Dudíka, 

to sa robilo celé 
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- Erika Lahutová – Milka tam niečo vyrovnávala aj za p. 

Kohutku sa robilo na tej ceste 

- Tibor Rišiaň – treba to dať do poriadku  

- Jaroslav Pagáč – lesy tam ešte neasfaltovali nič , však možno 

my tu už nebudeme, budú noví poslanci tak možno sa ten kus 

kúpi a dá sa tam značka dopravná a voziť tadiaľ nebudú 

- Erika Lahutová – podľa zákona každý jeden musí sprístupniť 

cestu na hospodárenie v lese, to nie je také jednoduché 

- Jaroslav Pagáč – starostka na Turčeku má akú výnimku, keď 

si urobili lesy obchvat okolo Turčeka 

- starosta – najprv by to muselo ísť cez lesy 

- Tibor Rišiaň – tak im treba dať podmienku, ak budete chodiť 

preťažení, dáme tam váhu a budeme vás pokutovať každú 

chvíľu 

- Jaroslav Pagáč – ale môže obec zasiahnuť, ak je to majetok 

obce, rozumnejšie by bolo dohodnúť sa, dala by nejaké 

financie obec aj lesy a opraviť cestu 

- Jaroslav Pagáč – chcel som Tiborovi povedať, mali sme 

komisiu 12.8., boli sme sa pozrieť na tú cestu, tu to mám 

poznačené, cesta na vily, opraviť výtlky, tak som chcel dnes 

povedať, aby sa to tam opravilo, obec má o to záujem 

- Tibor Rišiaň – možno by nebolo treba veľké investície, máme 

traktor obecný, máme stavebniny, stačilo by urobiť suchý 

betón, stačilo by opraviť tie výtlky kým sú ešte menšie, keď 

budú väčšie, nebude stáť oprava tisíc eur ale možno desať 

tisíc, treba zaplátať tie najväčšie škody, pri šusterovej chate, 

potom pri Broninom novom dome zatiaľ 

- Jaroslav Bulík – treba sa dohodnúť s lesmi, lebo my ju 

spravíme  

- Starosta – treba na budúci rok pýtať peniaze od 

samosprávneho kraja Žilinského, či nejaké peniaze uvoľnia, 

majú vyjsť teraz od septembra ďalšie výzvy na cesty, takže je 

to všetko v riešení, len doteraz sa čakalo, schvaľoval sa nový 

program, doteraz sa neuvoľňovali žiadne eurofondy na nič, 

len sa plánovalo, teraz výjdu výzvy a teraz sa bude žiadať na 

opravy, p. Tarhaj to sleduje a tie žiadosti sa tam píšu, či 

dostaneme, alebo nedostaneme. Pokiaľ sa nedostanú peniaze, 

musí sa to naplánovať do rozpočtu a tie peniaze na opravy, 
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lebo to nie je jediná cesta, ktorú treba opravovať, musia sa 

naplánovať, schváliť rozpočet a to sa všetko dá do rozpočtu 

na budúci rok a potom sa môže robiť. 

- Tibor Rišiaň – ja ťa rozumiem, ale treba aspoň opraviť tie 

jamy 

- Starosta – nehovorím, že tie menšie jamy sa nedajú tým 

suchým betónom zaliať, to nie je taká strašná položka, ale 

všetko to treba naplánovať do rozpočtu aby tie peniaze tam 

boli 

- Jaroslav Pagáč – zase z fondov tam nemôžeš peniaze použiť, 

keď to nie je naša cesta 

- Jaroslav Bulík – z fondov treba poriešiť tú bytovku, tam sa už 

dvadsať rokov čaká na tú cestu, povedalo sa, že keď prídu 

peniaze z eurofondov, spraví sa cesta okolo bytoviek, projekt 

je spracovaný už osem rokov 

- Starosta – to je cesta, ktorá sa má robiť ako nová, toto sú 

opravy 

- Jaroslav Pagáč – do tej zimy by sa pár eur tam na ten cement 

a piesok mohlo dať a aspoň zabetonovať 

- Starosta – v rámci údržby by sme to mohli urobiť 

- Erika Lahutová – už teraz je tam prečerpaný rozpočet, čo sme 

nemali plánované, koľko to bolo? Cez 400 euro sme 

prekročili rozpočet na cesty na bežnú údržbu, mali sme 

komisiu, tam sme to prebrali 

- Ing. Jana Habžanská Šefranková -           

   

b) Tibor Rišiaň - spýtal sa, ako je to s čistením potokov 

-  starosta – potoky sú povodia Váhu 

c) Erika Lahutová – informovala, že treba spraviť cestu pri Ružene 

Frnovej.  

     dole, kde bol mlyn si majiteľka opravuje kanál, dáva to tak, že   

     môže zatopiť Dudíkovcov a Beluských 

d) Tibor Rišiaň – spýtal sa, či obec neplánuje kúpiť štiepkovač za 

traktor 

- starosta – rozprávali sme sa o štiepkovači, všetko je to o 

financiách 

e) Tibor Rišiaň – spýtal sa, či by nebolo dobré opraviť studne v 

obci  aby to tiež prilákalo ľudí   
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K bodu 5: Návrh uznesení 

 

Uznesenia boli prijaté pri každom bode programu. 

 

 

K bodu 6: Záver 

 

Starosta obce poďakoval občanom, za ich prítomnosť a že majú 

záujem o veci obecné, verejné.  

 

 
 

            Ukončenie zasadnutia o 18.52 hod. 

 

 

V Sklenom  18.8.2014 

 

 

HLASOVÝ ZÁZNAM Z OZ JE ARCHIVOVANÝ NA OcÚ V SKLENOM 

 

Zaslané na overenie, dňa  03.09.2014 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

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

          Helena  Bulíková                               Jaroslav Pagáč 

 

 

 

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

        Zapísala: Zdenka Schniererová                    Ján Gutten 
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Návrh uznesenia OZ konaného dňa 18.8.2014 

 

 

Uznesenie č.  22 /2014 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje  úväzok starostu na volebné obdobie 2014 – 2018  - 1.00 

úväzku t.j. v plnom rozsahu 

 

Uznesenie č. 23 /2014 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje  počet 7 poslancov na volebné obdobie 2014 – 2018  
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Prezenčná listina  

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sklenom konaného 

dňa 18.8.2014  

 

 

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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