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Zápisnica 

Z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sklenom 

ktoré sa konalo dňa 15.1.2015 o 17.00 hod 

v zasadačke Obecného úradu v Sklenom 

 

Starostka obce  

Erika Lahutová 

 

Hlavný kontrolór 

Mgr. Eva Špirková 

 

Prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva 

Poslanci : Helena Bulíková, Martina Frnová, Katarína Hammerová, 

Júlia Lahutová, Ing. Ján Novák, Jaroslav Pagáč, Ing. Branislav Roháčik 

Neprítomní:        ---                  

 

K bodu 1: Otvorenie 

 

Starostka obce privítala všetkých prítomných a skontrolovala účasť poslancov 

a skonštatovala, ţe je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, preto je OZ uznášania 

schopné.  

Zapisovateľka – Z. Schniererová  

Overovatelia zápisnice –Helena Bulíková, Katarína Hammerová 

Návrhová komisia – Júlia Lahutová, Ing. Branislav Roháčik 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 7 Proti:    0  Zdrţal sa: 0 

 

Starostka obce Erika Lahutová prečítala program zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktorý 

bol nasledovný: 

 

Návrh programu: 

                            1. Otvorenie 

                            2. Zloţenie komisií pri obecnom úrade v Sklenom 

                            3. Zástupca starostu obce  

                            4  Vedenie obecného auta  

                            5. Rada základnej školy 

                            6. Rada materskej školy 

                            7. Návrh poslanca na vykonávanie občiansko-právnych úkonov 

                            8. Poverenie poslanca OZ dozorom DHZ Sklené 

                            9. Určenie volebných obvodov 

                          10. Havarijný stav – obecný dom  

                                                            budova základnej a materskej školy 

                                                            dom smútku 

                                                            budova na futbalovom ihrisku  

                          11. Úprava rozpočtu na rok 2015 

                          12. Diskusia 

                          13. Uznesenie 

                          14. Záver 
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Ing. Novák – ja by som mal návrh na doplnenie programu ak je moţné, aby sa doplnilo t.j. 

vedenie obecného auta, aby sa tam doplnil bod aj vedenie obecného traktora ak je to moţné 

Starostka obce – nie, je poverený p. Moncman a on je zamestnancom, nemôţe byť poverená 

druhá osoba, pretoţe 

Ing. Novák – ale osobné auto 

Starostka obce – ty myslíš osobné auto? 

Ing. Novák – ja myslím ešte aj traktor, chcem to zdôvodniť tým, ţe pre potreby poţiarneho 

zboru v prípade, ţe by nemohol p. Moncman previezť techniku z hasičskej zbrojnice na 

ihrisko alebo naspäť aby to bolo umoţnené jednej osobe, konkrétnej, ktorá by tieţ podpísala 

hmotnú zodpovednosť spomedzi hasičov 

Ing. Habţanská – technika sa preváţa na aute 

Starostka obce – traktor ani nemôţe preváţať 

Ing. Novák – to je prvý bod a druhý bod by som dal ešte rôzne pred diskusiou  

 

Doplnený program: 

                            1. Otvorenie 

                            2. Zloţenie komisií pri obecnom úrade v Sklenom 

                            3. Zástupca starostu obce  

                            4  Vedenie obecného auta  

                            5. Rada základnej školy 

                            6. Rada materskej školy 

                            7. Návrh poslanca na vykonávanie občiansko-právnych úkonov 

                            8. Poverenie poslanca OZ dozorom DHZ Sklené 

                            9. Určenie volebných obvodov 

                          10. Havarijný stav – obecný dom  

                                                            budova základnej a materskej školy 

                                                            dom smútku 

                                                            budova na futbalovom ihrisku  

                          11. Úprava rozpočtu na rok 2015 

                          12. Rôzne 

                          13. Diskusia 

                          14. Uznesenie 

                          15. Záver 

                             

Hlasovanie za doplnený  program: 

Prítomní: 7 Za: 7 Proti:    0  Zdrţal sa: 0 

 

 

K bodu 2: Zloženie komisií pri obecnom úrade v Sklenom 

 

Starostka obce prečítala návrh zloţenia komisií pri obecnom úrade v Sklenom.  

Komisie OZ – zloţenie  

-----------------------------   

  1. Komisia finančná a poriadková 

                                         1. Lahutová  Júlia – predseda   

                                                                    2. Bulíková  Helena  -  člen komisie  

                                                                    3. Schniererová  Zdenka – člen komisie 

                                                                    4. Ing. Habţanská Šefranková -  člen komisie  

                                2.   Komisia ţivotného prostredia       

                                                                    1. Pagáč Jaroslav - predseda 
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                                                                    2. Ing. Roháčik Branislav – člen  

                                                                    3. Ing. Silvia Maruškinová – člen 

                                                                    4. Moncman  Ján – člen  

                                3.   Komisia kultúry a športu                

                                                                    1. Ing. Ján Novák – predseda  

                                                                    2. Frnová  Martina - člen  

                                                                    3. Hammerová Katarína - člen  

Zároveň navrhla aby komisia ţivotného prostredia bola aj výberovou komisiou: 

 

Ing. Novák – p. starostka, môţeme hlasovať o kaţdej komisii? Dávam návrh, aby sa hlasovalo 

o kaţdej komisii samostatne 

Starostka – z akého dôvodu? 

Ing. Novák – aby sa kaţdý mohol vyjadriť ku komisiám, aby to nebolo en bloc 

Starostka – tak poďme hlasovať za kaţdú komisiu zvlášť 

 

 

Uznesenie č. 1/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

a) Zriaďuje komisie pri obecnom úrade v Sklenom 

 

1. Komisia finančná a poriadková 

2. Komisia životného prostredia  

3. Komisia kultúry a športu 

4. Výberová komisia       

 

 

b) Volí predsedu a členov komisií 

1. Komisia finančná a poriadková 

                                         1. Lahutová  Júlia – predseda   

                                                                    2. Bulíková  Helena  -  člen komisie  

                                                                    3. Schniererová  Zdenka – člen komisie 

                                                                    4. Ing. Habžanská-Šefranková -  člen komisie  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7  Za: 6 Proti:    0  Zdrţal sa: 1  

 

 

 

                                2.   Komisia životného prostredia       

                                                                    1. Pagáč Jaroslav - predseda 

                                                                    2. Ing. Roháčik Branislav – člen  

                                                                    3. Ing. Silvia Maruškinová – člen 

                                                                    4. Moncman  Ján – člen  

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 7 Proti:    0  Zdrţal sa: 0 
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                                3.   Komisia kultúry a športu                

                                                                    1. Ing. Ján Novák – predseda  

                                                                    2. Frnová  Martina - člen  

                                                                    3. Hammerová Katarína - člen  

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 6 Proti:     0 Zdrţal sa: 1 

 

 

 

                                4. Výberová komisia 

                                                          1. Pagáč Jaroslav - predseda 

                                                                    2. Ing. Roháčik Branislav – člen  

                                                                    3. Ing. Silvia Maruškinová – člen 

                                                                    4. Moncman  Ján – člen  

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom  

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 7 Proti:    0  Zdrţal sa: 0 

 

 

K bodu 3: Zástupca starostu obce Sklené 

 

Starostka obce poverila za zástupcu starostu obce Sklené : p. Ing. Branislava Roháčika  

 

Uznesenie č. 2/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie, že starostka obce poverila za zástupcu starostu obce Sklené p. Ing. 

Branislava Roháčika  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 7 Proti:    0  Zdrţal sa: 0 

 

 

K bodu 4: Vedenie obecného auta 

 

Starostka obce navrhla, aby obecné auto mohli viesť títo poslanci: 

1. Pagáč Jaroslav 

      2. Ing. Novák Ján 

 

Zároveň navrhla, aby obecné auto mohli aj naďalej viesť aj zamestnanci obce Sklené : 

      3. Ing. Jana Habţanská Šefranková 

      4. Ján Moncman 

 

Ing. Novák – p. starostka, mám návrh, aby do počtu týchto ľudí boli doplnení minimálne 

dvaja zástupcovia a to z DHZ, buď veliteľ alebo... ja by som navrhoval p. Rišiaňa a p. 

Micheleho 

Ing. Rišiaň – tak sme sa bavili o tom, neviem, čo sa stalo zase. Tak sme sa dohodli na tom 

našom zastupiteľstve keď sme boli Horná Štubňa, Turček a Sklené, tak to povedali, však, 

Dušan. Neviem, čo sa stalo, ja do toho nejdem zasahovať, keď nás nedáte, nedáte, ale auto 
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nemáme ţiadne, ako pôjdeme súťaţiť? Som povedal, ţe na svojom nepôjdem, takţe nejako to 

treba vyriešiť, je to na vás. 

Starostka – my sme dali prípravné, tak ja som tebe, Janko povedala, ţe majú mať hasiči 

schôdzu do 15.3. a ţe tam sa dohodneme potom presne, kto bude viesť to motorové vozidlo, 

ale môţeme to doplniť, ja nemám problém 

Ing. Novák – takto mne bolo prezentované, bolo mi oznámené, ţe bude takéto stretnutie 

a vzhľadom na to, ţe je to aţ po tejto schôdzi, preto dávam tento návrh, aby dvaja členovia 

minimálne ak obecné zastupiteľstvo... ale mali by byť dvaja, jeden má sluţbu, druhý nemá, 

aby mohli pracovať 

Starostka – dobre, ja ich dopíšem, dám hlasovať, ešte raz Rišiaň, Michele 

Pagáč – Erika, môţem ešte ja niečo? Ja nemám proti tomu nič, aby títo dvaja kerovali toto 

auto, len to uţ je tam šesť ľudí teraz, ešte bude chcieť predseda ŠK, lebo tí chodia tieţ na 

okres a ja si myslím, ţe nebude dobré, keď to bude mať osem šoférov, to bude katastrofa 

Ing. Rišiaň – netrvám na tom, ţe tam musím byť dopísaný, ale starostka vie, aká je situácia 

s tým autom, takţe ja, keď príde niekto z poslancov 

Pagáč – je dosť ľudí aj alebo tí predsedovia komisií ak pôjdu do dediny, tí musia mať auto 

a teraz tamtí ďalší to je osem ľudí, to je moc, to pôjde z ruky do ruky 

Ing. Habţanská Šefranková – nikdy nebol problém s tým, ţe keď sa malo ísť voľakde 

s hasičmi, len bol problém s tým, ţe keď sa malo ísť s hasičmi, len bol problém s tým, ţe dali 

neskoro vedieť, nemá problém nikto z tých navrhnutých ísť s nimi 

Ing. Rišiaň – nebol problém doteraz vieš, prečo? Lebo som chodil so svojim autom 

Ing. Habţanská Šefranková – a kto s vami chodil na súťaţe? 

Ing. Rišiaň – ja vravím o ihrisku, o súťaţi je to automatická vec hádam, nie? Tak ma 

vyčiarknite a bude chodiť poslanec, ja som za, nie je problém, kto má na starosti z tých 

poslancov nech sadne do auta napr. p. Pagáč, môţe ísť a budú všetci spokojní 

Ing. Habţanská Šefranková – akonáhle je to cudzia vec, tak podľa mňa človek sa k tomu autu 

nebude chovať ako ku svojmu autu a potom ako to auto bude vyzerať 

Starostka – ale je tam ešte moţno aj z toho dôvodu, moţno aj preto sme to nepísali, bude 

schválené, ţe môţete viesť motorové vozidlo, musíte ísť na preškolenie, lebo ak by sa niečo 

stalo, nemáme ţiadny doklad a to sú ďalšie peniaze, takţe moţno aj z toho dôvodu si myslím, 

ţe tí štyria by stačili na to 

Ing. Rišiaň – ste sa ma pýtali na tej schôdzi, či to mám, aby ste vedeli, ţe ho mám to školenie, 

ja to nechcem, ak ma vyčiarknete, pôjde  hociktorý poslanec z tých štyroch 

Ing. Novák – dávam teda doplňujúci návrh, aby teda pouţitie auta týmito osobami bolo iba 

výlučne na cvičenia, ktoré budú prebiehať na Sklenom, aby si to mohli zabezpečiť v tom čase, 

ako to oni potrebujú, aby sa hlasovalo o dvoch návrhoch – o mojom a o návrhu p. Pagáča, ţe 

má zostať štyri t. zn., aby sme hlasovali prvý krát za to, aby boli šiesti nech sa kaţdý poslanec 

vyjadrí a druhý krát nech sa kaţdý vyjadrí, aby zostali štyria 

Ing. Roháčik – ak by som mohol aj ja povedať, za chvíľu bude tá schôdza, myslím si, ţe sa 

nič  nestane, aby sme sa potom v marci k tomu vrátili 

Ing. Rišiaň – dobre, odsúhlasíte to, čo uznáte za vhodné 

Starostka – ja dám hlasovať za ten prvý návrh, kde boli štyria, dám hlasovať za tých prvých 

štyroch, čo som čítala : p. Pagáč, Ing. Novák, Ing. Habţanská Šefranková, Moncman       

 

Starostka obce dala hlasovať za uznesenie : 

  

Uznesenie č. 3/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje vodičov, ktorí môžu viesť obecné vozidlo: 



6 

 

1. Pagáč Jaroslav 

      2. Ing. Novák Ján 

      3. Ing. Jana Habžanská Šefranková 

      4. Ján Moncman 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 6 Proti:    0  Zdrţal sa: 1 

 

Ing. Novák – jedna sa zdrţala 

Starostka – čiţe je to schválené tí štyria 

Ing. Novák – ale ešte aj o tom druhom treba 

Starostka – ja nemôţem o jednej a tej istej veci dať hlasovať dva krát, bolo to aj v správach, 

o jednej veci nemôţem dať hlasovať dva krát 

Hammerová – tak to preberieme ešte 

Kontrolórka obce – tak ste sa dohodli, ţe nabudúce sa to ešte preberie 

Pagáč – ešte Erika k tým poţiarnikom, moţno sa vybaví aj to auto 

Starostka – áno, je to poslané 

Pagáč – ja si myslím, ţe ak to auto bude, tak.. 

Ing. Rišiaň – to počúvam štyri roky, ţe sa vybavuje auto 

Bulíková – nie je to také jednoduché to auto 

Starostka – všetky veci okolo auta, či dotácie, ţiadosť napísala som, poslala som, povedala 

som, ţe to ešte ide cez vyšší územný celok. Je to poslané a je tam rozpísané, z akého dôvodu 

to potrebujeme 

Ing. Rišiaň – nehádam sa s vami   

 

K bodu 5: Rada základnej školy 

 

Starostka obce navrhla do rady základnej školy poslankyňu : Martinu Frnovú 

 

Uznesenie č. 4/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje  do rady základnej školy poslankyňu Martinu Frnovú 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 7 Proti:    0  Zdrţal sa:   0  

 

 

K bodu 6: Rada materskej školy 

 

Starostka obce navrhla do rady materskej školy poslankyňu : Katarínu Hammerovú 

 

Uznesenie č. 5/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje  do rady materskej školy poslankyňu Katarínu Hammerovú 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 7 Proti:    0  Zdrţal sa: 0 
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K bodu 7: Návrh poslanca na vykonávanie občiansko-právnych úkonov  

 

Starostka obce navrhla aby sobáš, uvítanie do ţivota, pietny akt, účasť na kultúrnych akciách 

v obci vykonával poslanec : Ing. Branislav Roháčik 

 

Uznesenie č. 6/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie Ing. Branislava Roháčika na vykonávanie sobášov, uvítaní do života, 

pietnych aktov, účasť na kultúrnych akciách v obci 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 7 Proti:    0  Zdrţal sa:   0  

 

 

K bodu 8: Poverenie poslanca OZ dozorom DHZ Sklené 

 

Starostka obce poverila poslanca OZ Ing. Jána Nováka dozorom DHZ Sklené 

 

Ing. Novák – ja by som ešte chcel poţiadať OZ, aby stanovilo nejakú náplň, alebo určilo, čo 

mám ako poslanec vykonávať pri tom dozore, lebo ako dozor terminus technicus sa mi 

nepozdáva, lebo predsa len je to dobrovoľné zdruţenie hasičov, sú tam dospelí ľudia, 

svojprávni a skôr by som povedal nie dozor, ale spolupráca, neuvádzať tam slovo dozor do 

uznesenia, zmenu uznesenia a plus náplň činnosti 

Starostka obce – dobre, tak náplň budeš mať na budúcom OZ, tak nebudeš dozorom, ako to 

tam napísať? Spolupracovať ? 

Ing. Novák – určený pre spoluprácu s DHZ 

 

Uznesenie č. 7/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie poverenie poslanca Ing. Jána Nováka spoluprácou s  DHZ Sklené 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 7 Proti:    0  Zdrţal sa:  0  

 

 

K bodu 9: Určenie volebných obvodov 

 

Starostka obce navrhla poslancov a ich volebné obvody  

 

 

Obecné  zastupiteľstvo  volebné obvody                                            číslo domu 

-----------------------------------------------------  

  

1. Ing. Roháčik  Branislav                                                             211 – 279   

2. Ing. Ján Novák                                                                           335 -  387 

3. Jaroslav  Pagáč                                                                           60 – 109, 391,392 

4. Katarína  Hammerová                                                                1- 59, 475,476 

5. Júlia  Lahutová                                                                           110 – 166,473 
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6. Martina  Frnová                                                                          167 – 210  

7. Helena  Bulíková                                                                        280 - 334       

 

Uznesenie č. 8/2015 

 

   Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie volebné obvody 

        

1. Ing. Roháčik  Branislav                                                               211 – 279   

2. Ing. Ján Novák                                                                            335 -  387 

3. Jaroslav  Pagáč                                                                           60 – 109, 391,392 

4. Katarína  Hammerová                                                                1- 59, 475,476 

5. Júlia  Lahutová                                                                           110 – 166,473 

6. Martina  Frnová                                                                         167 – 210  

7. Helena  Bulíková                                                                        280 - 334       

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 7 Proti:     0 Zdrţal sa: 0 

 

 

K bodu 10: Havarijný stav – obecný dom, budova základnej a materskej školy, dom 

smútku, budova na futbalovom ihrisku 

 

Starostka obce informovala poslancov o havarijnom stave budov v majetku obce : 

 

Obecný dom – strecha je v havarijnom stave, zateká do budovy a uţ opravené časti budovy sú 

znehodnocované, ak sa nebude urýchlene riešiť tento stav dôjde k väčším škodám na majetku. 

 

Budova základnej a materskej školy – ústredné kúrenie je havarijnom stave, sú tam dve pece 

a aby bola vyhriata celá budova, je tam potrebné obehové čerpadlo a spotreba elektriny na 

čerpadlo tvorí mesačne okolo 200 eur, bojler ktorý je v budove je starý a nedostatočne 

vyhrieva vodu a je napojený priamo na spotrebu elektrickej elektriny, tieţ treba opraviť 

elektrinu v kotolni, hrozí úraz pracovníka, nakoľko je neodborne zapojená, okná zo severnej 

strany sú staré a uniká teplo, aby bolo v miestnostiach teplo sú zapnuté ohrievače a zaťaţuje 

rozpočet školy 

 

Dom smútku – strecha je v havarijnom stave, zateká do budovy, treba tieţ zabezpečiť statika 

– aby posúdil statiku budovy a navrhol riešenie v čo najkratšom čase, lebo steny aj okná 

praskajú a z nášho pohľadu hrozí, ţe sa budova môţe zrútiť  

 

Budova na futbalovom ihrisku – elektrické vedenie je v havarijnom stave a hrozí úraz 

futbalistov a osôb ktoré zabezpečujú údrţbu ihriska a tieţ môţe vzniknúť poţiar budovy 

 

 

Uznesenie č. 9/2015 
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Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie havarijný stav v budovách obce 

Obecný dom – strecha je v havarijnom stave, zateká do budovy a už opravené časti budovy sú 

znehodnocované, ak sa nebude urýchlene riešiť tento stav dôjde k väčším škodám na majetku. 

 

Budova základnej a materskej školy – ústredné kúrenie je havarijnom stave, sú tam dve pece 

a aby bola vyhriata celá budova, je tam potrebné obehové čerpadlo a spotreba elektriny na 

čerpadlo tvorí mesačne okolo 200 eur, bojler ktorý je v budove je starý a nedostatočne 

vyhrieva vodu a je napojený priamo na spotrebu elektrickej elektriny, tiež treba opraviť 

elektrinu v kotolni, hrozí úraz pracovníka, nakoľko je neodborne zapojená, okná zo severnej 

strany sú staré a uniká teplo, aby bolo v miestnostiach teplo sú zapnuté ohrievače a zaťažuje 

rozpočet školy 

 

Dom smútku – strecha je v havarijnom stave, zateká do budovy, treba tiež zabezpečiť statika – 

aby posúdil statiku budovy a navrhol riešenie v čo najkratšom čase, lebo steny aj okná 

praskajú a z nášho pohľadu hrozí, že sa budova môže zrútiť  

 

Budova na futbalovom ihrisku – elektrické vedenie je v havarijnom stave a hrozí úraz 

futbalistov a osôb ktoré zabezpečujú údržbu ihriska a tiež môže vzniknúť požiar budovy 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 7 Proti:    0  Zdrţal sa: 0 

 

 

K bodu 11: Úprava rozpočtu na rok 2015 

 

Ing. Jana Habţanská Šefranková informovala o úprave rozpočtu na rok 2015: 

Z dôvodu neuverejnenia Výnosu podielových daní na rok 2015 pre obce pred schvaľovaním 

rozpočtu na rok 2015 sme museli pri tvorbe a schvaľovaní vychádzať z informácií 

zverejnených Ministerstvom financií pre rok 2014. Z tohto dôvodu po zverejnení výnosu pre 

rok 2015 sme zistili, ţe beţné príjmy môţeme upraviť o 12.797€ t.j. na 170.268 € a taktieţ 

následne môţeme zvýšiť beţné výdavky na opravu a údrţbu budov a ich častí o 10000€, 

nakoľko sa predpokladá v roku 2015 s opravou niekoľkých budov v majetku obce Sklené. 

Týmto pádom bude Rozpočet obce Sklené na rok 2015 po úprave prebytkový o 2.797€, ktoré 

máme počas roka vyuţiť na krytie mimoriadnych výdavkov, ktoré sa vyskytnú počas roka 

2015. 

tabuľka s úpravou rozpočtu je prílohou tejto zápisnice. 

 

  

Uznesenie č. 10/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2015 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 7 Proti:    0  Zdrţal sa:  0  
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K bodu 12: Rôzne  

 

a) Ing. Novák – chcem poďakovať starostke obce, ţe nás pri poslednom stretnutí 

upozornila, ţe si máme prečítať všetky VZN, ktoré boli prijaté obcou, rokovací 

poriadok obce, štatút obce a teda na základe toho som si to preštudoval, preto aj 

niektoré moje reakcie. A chcel by som upozorniť na jednu vec, ţe v materiáli – zásady 

hospodárenia s majetkom obce Sklené je č. 3 účel zásad, kde sú body k- vedenie 

účtovníctva a l – rozpočet obce, ktoré nie sú súčasťou tohto materiálu, aspoň som ich 

tu nenašiel, moţno to tam je, uţ sa mi stalo, ţe som niečo hľadal na stránke obecného 

zastupiteľstva a našiel som po upozornení – ďakujem pracovníkov obecného úradu 

som to nakoniec našiel, takţe chcel by som upozorniť, ţe toto by bolo potrebné 

dopracovať. 

 

K bodu 12: Diskusia 

 

Do diskusie sa ako prvá prihlásila starostka obce aby oboznámila prítomných s došlou  

poštou : 

a) Upozornenie prokurátora – 7.1.2015 bolo na OCÚ Sklené  prijaté upozornenie 

prokurátora podľa § 28 zák. č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre.  

 

Upozornenie prokurátora pre porušenie ustanovenia § 36 ods. 7 písm. c/ zákona č. 

442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení 

zákona č. 276/2001 o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších zmien 

a predpisov, prokuratúra navrhla  

                  - prejednať upozornenie prokurátora na najbliţšom zasadnutí OZ  

-vydať všeobecne záväzné nariadenie v zmysle ustanovenia § 36 ods. 7 písm. 

c) zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 

a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových 

odvetviach , upozorneniu sme vyhoveli, bude pripravené  VZN a na zasadnutí 

OZ v marci 2015 bude podaný návrh na prijatie tohto VZN 

 

b) Predaj pozemku – 12.1.2015 bola na OCÚ doručená ţiadosť o odpredaj pozemku 

parcely č. C KN 841/1 o výmere 199 m2, starostka obce túto ţiadosť dáva na 

posúdenie výberovej komisii, aby navrhli postup predaja 

 

c) Návrh plánu kontrolnej činnosti č. 1/2015 – 12.1.2015 kontrolórka obce Sklené 

doručila na OCÚ návrh plánu kontrolnej činnosti, nakoľko tento nebol zverejnený 

počas zákonom stanovenej lehoty, bude sa o ňom rokovať na budúcom OZ, poslanci 

OZ  

d) Ing. Novák – ja chcem ešte niečo, v podstate, asi som urobil chybu, mal som to dať do 

rôzneho, ale vieme, aké je zloţenie komisií, vieme, kto tam má pracovať, ale kvôli 

nejakej kontrolnej činnosti mi tam chýba náplň práce komisií, tak ako som obdrţal 

informáciu z obecného úradu, niečo takéto nemá ţiadna komisia, takţe dávam návrh, 

aby si kaţdá komisia vypracovala nejaký takýto reglement, ktorý by sme potom 

prerokovali a dohodli sa, či to tak bude, alebo nie, lebo podľa zákona o obecnom 

zastupiteľstve by mala kaţdá komisia mať náplň svojej činnosti, takţe toto dávam ako 

aby sa to uskutočnilo, to je jedna vec, druhá   

e) mal som stretnutie s poţiarnikmi mimo starostky, ospravedlňujem sa,  lebo sme sa 

chystali na toto zastupiteľstvo s tým, ţe som bol toho názoru, ţe na začiatku si treba 

povedať, ako ideme robiť, čo ideme robiť, aby sa to neťahalo pol roka – rok, 
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poprípade celé volebné obdobie, takţe na základe toho stretnutia s hasičmi, na základe 

vytvorenia komisie kultúry a športu, školstva chcem poţiadam OZ o našu dotáciu na 

činnosť pre hasičov, pre futbalistov, pre školstvo, ktoré by bolo pod dohľadom našej 

komisie, o výške by sme mali rozhodnúť, či to bude vo výške, ktorá je daná 

v rozpočte, alebo to bude v inej výške, to je ako do diskusie, ţe toto by sme si mali 

prebrať 

- Ing. Habţanská Šefranková – keď sa schvaľuje rozpočet – schvaľovanie rozpočtu 

má určitý harmonogram, kaţdý rok tento harmonogram visí na obecnej stránke, je 

zverejnený  aj na obecnej tabuli a vlastne do toho konca októbra, je väčšinou 

termín, kedy občania, poslanci, komisie, alebo hocikto má dávať návrhy na to, čo 

do toho rozpočtu dať, takţe toto je k tomu, ţe koľko peňazí, čo ste teraz hovoril 

- Ing. Novák – sme sa nepochopili, ja ţiadam o dotáciu z tých peňazí, ktoré sú 

v rozpočte 

- Ing. Habţanská Šefranková – ale na školu nemôţete ţiadať peniaze 

- Ing. Novák – bol som, na školu – ja som dal návrh na diskusiu, keď na školu 

nemôţem ţiadať peniaze, to je v poriadku 

- Ing. Habţanská Šefranková – futbalisti majú svoju pokladňu, sami si vedú 

účtovníctvo a hasiči, čo potrebujú, to sa im kúpi, keď povedia 

- Ing. Novák – dal som takýto návrh, neviem, p. kontrolórka, či môţe naša komisia 

dostať takúto dotáciu 

- Kontrolórka – komisia si nemôţe ţiadať o dotáciu, ale môţu si poţiadať napríklad 

nejaké právnické osoby, ak majú hasiči zdruţenia a rozhodne o tom zastupiteľstvo, 

to sú úpravy rozpočtu, tam nejde o to, ţe to neţiadali minulý rok, ak to schváli 

zastupiteľstvo a budú na to finančné prostriedky, tak áno, vyúčtuje sa to obci, dá sa 

to samozrejme. Musí to byť písomnou formou a musí to byť v súlade so zákonom 

a so stanovami obce o dotáciách obce – VZN 

- Pagáč – môţem ja? Janka, však staré vedenie, starý starosta minulý rok sme 

schvaľovali na tento rok na činnosť 

- Ing. Habţanská Šefranková – veď jasné, dvetisícpäťsto majú športovci 

a tisícsedemsto hasiči 

- Ing. Novák – ale tieto peniaze, keď formou dotácie poţiadajú, budú im pridelené 

s tým, ţe ich budú kontrolovať 

- Pagáč – toto funguje stále 

- Kontrolórka – ak by poţiadali o niečo extra, tak som to myslela, ak to majú 

schválené, nepotrebujú ţiadať  

- Pagáč – športovci majú dvetisícpäťsto 

- Ing. Novák – tu sa jedná 

- Starostka – a poţiarnici tisícsedemsto 

- Ing. Habţanská Šefranková – ale oni majú ešte od štátu plus sedemsto eur, čiţe 

majú tých dvetisícštyristo 

- Frno T. – ale to z toho štátu by sa do toho nemalo 

- Ing. Habţanská Šefranková – ale prečo, keď sa aj na školu zo štátu berú peniaze 

- Frno T. – niekto zo štátu, a zoberie sa mu a niekto nie a má, to je také nepekné 

- Ing. Rišiaň – dobre vravíš, tie dotácie za tie známky sme sa rozprávali včera o tom, 

je to na dlhé trate 1700 eur si treba uvedomiť, ţe tie peniaze idú na revízie 

hasiacich prístrojov, na obecný dom, na školu a na ostatné veci tam nezostáva 

nejaká horibilná suma, ale to je v pohode, netreba navyšovať rozpočet 

- Ing. Novák – tam nejde o navyšovanie rozpočtu, ide o to, aby peniaze, ktoré sú 

určené vám, aby ste si ich spravovali tak, ako sú peniaze určené pre športovcov, 

aby ich spravovali 
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- Ing. Habţanská Šefranková – a ešte sa ozvem, keď bolo zastupiteľstvo 

15.decembra, vtedy sa tieţ hovorilo o tom, ţe,  aj hasičom som hovorila, ţe na čo 

chcú peniaze a povedali mi na čo presne chcú peniaze pouţiť, ja musím teraz do 

20 nahodiť rozpočet na ministerstvo financií do datacentra a zatiaľ za mnou nikto 

nebol, ako mám ja vedieť, ţe kde tie peniaze oni potrebujú? 

- Ing. Rišiaň – robí sa to tak isto 

- Ing. Habţanská Šefranková – chápeš, ale nemôţeš to robiť tak, ako si to robil 

koncom roka, ţe ty zavoláš 23., ţe potrebujete ponorné čerpadlo a 23 teraz rýchlo 

600 € presunúť 

- Ing. Rišiaň – nebolo to 23, bolo to dohodnuté s predchádzajúcim starostom uţ 

- Ing. Habţanská Šefranková – my sme o tom nevedeli 

- Ing. Rišiaň – ja za to nemôţem, ţe viazla a akú ste mali komunikáciu na úrade, ja 

som sa vtedy dohodol, nie ja ale všetci sme sa dohodli, ţe s tých peňazí, čo ostalo 

700€, ţe si kúpime nejaké čerpadlo. Tak  potom on marodil, bola dovolenka, 

starosta povedal, ţe to zistí všetko, ţe zistí cenu na úrade...ako to bola ja uţ 

neviem ako sa dohadovali vy tuná, proste bol to hraničný termín, ale išlo to, nie? 

- Ing. Habţanská Šefranková- tak ale vieš, nemôţeš od nás chcieť, my máme 

koncom roka dovolenky, ţe my teraz kvôli hasičom a čerpadlu, ideme na úrad lebo 

treba robiť objednávku a treba vyplatiť faktúru 

- Ing. Rišiaň- ja ťa chápem 

- Ing. Habţanská Šefranková- na to ste mali celý rok 

- Ing. Rišiaň- ale my sme sa dohadovali, bol tam Jaro Bulík, ešte niekto ďalší, ţe 

kúpime čerpadlo, ja som to povedal Janovi, aká bola komunikácia ďalej ja za to 

nemôţem 

- Ing. Habţanská Šefranková- ale keď si videl jeho prístup mal si prísť na úrad a my 

by sme to hned objednali, tak isto ako bola poţiadavka teraz zo školskej jedálne, 

ţe potrebujú nový sporák, lebo sa im pokazil, nebol problém objednať ho a budúci 

týţdeň im ho donesú, takto isto by to fungovalo aj s Vami  kebyţe prídete na úrad 

- Ing. Rišiaň- to uţ bolo tretí raz čo som prišiel za Janom 

- Starostka- nechajme to uţ tak 

- J. Pagáč- Tibor nevyhovárajme sa na minulého starostu, lebo vieme veľmi dobre 

ako tí hasiči fungovali, peniaze sme Vám navrhli tak ako sme Vám navrhli, 

schválilo to 7 poslancov a neni problém podľa mňa v tomto volebnom období, ak 

tá činnosť poţiarnej ochrany bude fungovať tak ako má, tak nie je problém tam 

navýšiť tie koruny, nie ţe zo štátu dotácie, na to je tu tých 7 ľudí, ak schválime, tak 

sa Vám rozpočet zvýši, vstúp si sám do svedomia, nešlo to tam u Vás tak ako to 

malo ísť 

- Ing. Rišiaň- prečo to nešlo ako to malo ísť? 

- J. Pagáč- no tak napríklad, ja neviem, keď ste chodili na súťaţe s tými deťmi a na 

druhý týţdeň ste mali ísť s nimi na súťaţ a nešli ste, a vieš tie deti chodili, aj moja 

dcéra tam chodila a hovorí: „Ocino, ako to tam robíte, keď...“  je to malé decko... 

- Ing. Rišiaň- Tibor Frno by mohol rozprávať 

- Frno Tibor- s tými deťmi to je ťaţké, dospelí sa nevedia dohodnúť... 

- J. Pagáč- vidíš Tibor nefungovalo to tam dobre, tak preto sme spoločne so 

starostkou navrhli aby to tá komisia mala kúsok pod dohľadom a aj tie peniaze 

vedela navrhnúť pred tým rozdeľovaním a tak. Ja nejdem obraňovať starostu, ale 

keď marodil, mal zástupkyňu mal si ísť za ňou, alebo tu za dievkami na úrad a uţ 

by sa vedelo o tom. Ja som bol na všetkých zastupiteľstvách ako poslanec, ale ani 

na jednom nebolo ţe by sme schvaľovali peniaze na kúpu čerpadla. To si 

nepamätám. 
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- Ing. Rišiaň- schvaľovali ste rozpočet na poţiarnikov nie na kúpu čerpadla 

- J. Pagáč- my sme schvaľovali sumu na činnosť, 1700€, ale na čerpadlo sme 

neschvaľovali ţiadne peniaze, a neviem či sa malo kúpiť z tých peňazí z tých 

1700... 

- Starostka- keď ste mali tú schôdzu, povedali Vám tí z okresu, ţe tie dotačné 

peniaze, by bolo dobré vyuţiť buď na takéto čerpadlo a tak, zato som aj bola proti, 

aby sa to bolo zaplatilo s tých Vašich peňazí, ţe ste si to mali kúpiť z tých peňazí 

čo ste dostali. On to doslovne tak povedal a tých 1700€ čo dostávate od obce ste 

mali pouţiť na Vašu beţnú prevádzku. Ale my sme nakoniec to čerpadlo kúpili 

z tých peňazí, čo ste mali naplánované v rozpočte na rok 2014, aby bolo jasno. Pri 

tom som ja bola. 

- Ing. Rišiaň- na tom sme sa dohodli 

- J. Pagáč- môţem sa spýtať? A pouţili ste všetkých tých 1700€, všetky ste ich 

minuli? 

- Ing. Rišiaň- ja neviem rozpočet tam robí 

- J. Pagáč- a koho tam máte pokladníka? Minuli ich všetky ktoré mali? 

- Ing. Habţanská Šefranková- ešte nie je uzavretý rok... 

- H.Bulíková- mohla by som ohľadne týchto financií, lebo to je kruh, stále 

dokolečka, nemáme peniaze, musíme ich chodiť pýtať. Nedalo by sa to spraviť tou 

formou ţe by hasiči mali vlastné peniaze, tak ako futbalisti svoje peniaze? A na 

konci roka sa robí to vyúčtovanie? Nebolo by moţné takouto formou to robiť? 

- Kontrolórka- u hasičov sa to nedá, telovýchova to môţe u hasičov sa to nedá 

- J.Pagáč- ţe by sa im tie peniaze poukázali na účet 

- H.Bulíková- áno a nech si s nimi hospodária 

- Ing. Habţanská Šefranková – vedenie účtu to je minimálne 70€ na poplatkoch 

- H.Bulíková- aj tak majú peniaze, tam v banke, vieš aj tak platia poplatok, lebo oni 

účet majú, čo im chodia tie dotácie. To je večný kolobeh, prídu na úrad, 

potrebujeme tam, teraz kým sa dajú tie peniaze, tí futbalisti im skončí zápas, teraz 

nemá na vyplácanie, ja neviem však dochádzajú tí chlapci- cestovného, dať sa im 

tie peniaze čo majú a nech si s nimi robia... a na konci roka vyúčtujú 

a zdokladujú... 

- Kontrolórka- ale u hasičov sa to nedá 

- H. Bulíková-. Ale hovoríš ţe u futbalistov sa to dá 

- Schniererová- Hela ale u futbalistov je to trochu iné, tam to nemal kto, pretoţe 

oni... 

- H. Bulíková- teraz bude schôdza, tam sa budú musieť dohodnúť ako 

- Schniererová- oni sa budú musieť dohodnúť ako budú fungovať, nie vedieť len to 

ako peniaze dostať 

- H.Bulíková- teraz budú poslanci, tak dozrú na to a svätý pokoj s týmto. Aby sa furt 

neriešilo alebo počúvaš oni idú a nemajú peniaze a na to nemajú 

- Schniererová- oni si musia vypísať cesťák a to je problém, peniaze skôr nedostanú 

ako nemajú cesťák, tak  o tom je to 

- H. Bulíková- však ja rozumiem 

- Ing. Jana Habţanská Šefranková- nie ako to bolo minulý rok ţe bločky nám nosili 

dva mesiace a zálohu mali zobratú 

- Kontrolórka- veď aj keby mali peniaze tak cesťák si musia vypísať tak či tak 

- Schniererová- príde na úrad, vypíše sa cesťák a peniaze dostanú to nie je problém 

- Kontrolórka- veď vy im dáte peniaze keď sú na to peniaze 
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- Schniererová- peniaze sú vţdy len je to o tom, ţe tí ľudia neprídu, keď donesie 

Adam alebo kto cesťák ja mám peniaze, vyplatím, zapíšem a je to. Ale musí 

doniesť cesťák 

- H.Bulíková- teraz tam budú poslanci, budú na to dozerať a nech si hospodária aby 

neboli takéto caviky. 

- Kontrolórka- účtovníčka alebo pokladníčka nemôţe dať peniaze ak ich nebudú 

mať vyúčtované 

- H. Bulíková- no veď ako ako si s nimi budú hospodáriť, budú tam poslanci, ako aj 

teraz sa hovorilo ţe majú zápasy a nemá im kto vypísať zápisnicu a čo, lebo 

predseda ide hrať a nemá im to kto robiť, na to tam bude tá komisia aby im aspoň 

toto urobila a bude mať dozor aspoň nad týmito peniazmi, si myslím 

- Starostka- a ste zamestnaní 

- Ing. Novák- Erika ja nechcem aby ste ma zuamestnávali, ja sa zamestnávam sám 

a to je jedna vec, ďalšia vec je to ţe, stále tu počúvam ako sa nedá nič robiť, ale 

podľa tohto keď to oni nerobili, tak im to nikto nenavrhol, ţe ako to majú robiť. 

Tak ja sa vynasnaţím, aby sa dostali do takého nejakého systému, ja mám záujem 

aby sa táto dedina dostala dopredu, aby tu nastala zmena a aby sa nerobilo po 

starom, ako sme si povedali uţ pri prvom zasadnutí, ţe chceme to tu zmeniť, takţe 

ja sa pokúsim s hasičmi niečo urobiť, uvidíme čo sa podarí s futbalistami, a potom 

pôjdeme ďalej.  Budeme pomaličky meniť, ak sa to nebude dať, no tak skrátka 

budeme 4 roky tam, kde sme boli a po 4 rokoch sa znovu stretneme, budú nové 

voľby a zase budeme hovoriť, ţe to treba zmeniť a ďalšie 4 roky to bude 

pokračovať. 

- K. Hammerová- tak ale je to o ľuďoch, musíme si všetci vstúpiť do svedomia, aj 

poţiarnici, aj futbalisti, ţe ak chceme niečo urobiť, tak určite to pôjde. 

- Ing. Novák- ako ja som preto s tým súhlasil ţe budem s nimi spolupracovať, lebo 

som kedysi robil mladého hasiča, otec robil pokladníka hasičov, takţe ţijem aj 

s hasičským zborom, no a sú tam normálni ľudia 

- H.Bulíková- tam musí byť prístup z obidvoch strán, nie ţe sa budú snaţiť a oni 

nie, tam musí byť iný prístup aj z ich strany ako bol doteraz. Ja som to tieţ videla, 

ja s tým ţijem tieţ doma takţe akoţe katastrofa. Jedna katastrofa.  Či futbal či 

hasiči a keď uţ títo tu nebudú fungovať v dedine tak nemáme tu nič. Takţe drţme 

si aspoň toto, ale hovorím tam ide o prístup aj z jednej strany aj z druhej. Trošku si 

vstúpiť do svedomia, nebudem som hasič, ale čo som hasič. Ale musíme niečo 

vykázať aj snaţiť sa trošku.  

- Ing. Novák- chcem sa opýtať aby sme sa dlho nezdrţiavali, prejednávali sme na 

stretnutí pred týmto zastupiteľstvom akcie na rok 2015, akou formou  oboznámime 

občanov, ţe budú tieto akcie. Lebo Katka Hammerová navrhla na tom stretnutí, ţe 

by sme mohli mať nejaký bulletin alebo formou časopisu, ţe kde by sa dávali 

informácie. To je ako jedna  vec ale to čo je najpodstatnejšie, to odsúhlasenie tých 

akcií kedy budeme robiť. 

- Starostka- tie akcie my nemôţeme odsúhlasiť, to je len preto aby ste vedeli počas 

roka 2015, ţe môţeme tieto akcie robiť... toto sa neschvaľuje, to bola z mojej 

strany ako iniciatíva, ţe som Vám to urobila, aby ste mali prehľad, lebo chcem aby 

sme spolupracovali. 

- Ing. Novák- lebo ja by som mal k tým akciám, zopár námetov, a to je... takţe akou 

formou sa to bude prezentovať, cez... 

- Starostka- bývajú plagáty, býva to na našej stránke obce, vyhlasuje sa to 

- H. Bulíková- toto by bolo v takej inakšej forme 
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- K.Hammerová.- ono by Vám to prišlo, kaţdému to príde domov, toto je len taký 

návrh 

- Starostka- bývajú plagáty aj na webovej stránke obce, plagát, ţe robí sa v tom čase 

to a to. Všetko je tam vymenované. 

- Ing. Novák- lebo sme si preberali niektoré akcie, sme sa bavili o tom ţe 

veľkonočné vajce, ako ten strelecký turnaj by sa mal premenovať, aby to nebolo 

o to veľkonočné vajce... 

- K.Hammerová- to je strašne biedne ináč 

- Ing. Novák- o to nejde, ale veľká noc je o niečom inom 

- J. Veselková- tie deti tam uţ nebaví chodiť, ţe ich to nebaví, ja uţ mám síce veľké 

deti, ale keď sa tam človek ide pozrieť tak tam nie sú deti. A minulý rok to bolo 

tak ţe, o štvrtej tam išli a uţ išli ţeny domov lebo im tam nik neprišiel. 

- K.Hammerová- ja som teraz navrhla aby uţ nebola streľba o veľkonočné vajce, 

lebo veľká noc nie je o streľbe, ale je o niečom inom, ţe by sme hľadali 

veľkonočné vajíčka, tak niečo vymyslíme niečo nové, tak to bol môj nápad, no 

však ale ty si viac tých akcií vymyslel, ako volejbalový turnaj... 

- Ing. Novák- ešte ja by som mal takúto, tieţ nejak si prejednať- turnaj futbalový 

o pohár starostu obce Sklené, podľa mňa by to mal byť iba turnaj o pohár obce 

Sklené, ja si takto myslím, len to treba predebatovať. To bol môj taký návrh 

a názor. Ďalej kedysi sa tu hrával stolný tenis, moţno deti chytiť na toto, na hranie 

stolného tenisu 

- J. Veselková- ale to sa im musí niekto venovať, nie aby to bolo len na začiatku ale 

potom nech to celý rok funguje 

- Ing. Novák- jednoznačne 

- J.Veselková- lebo tie deti sa na niečo navnadia a potom to niekde zlyhá 

- Ing. Novák- dobre, takţe to je len pár vecí. Ja by som ešte navrhol by sme sa mali 

postarať ako obec, obecné zastupiteľstvo a obec sa má starať o svojich občanov, 

ktorí platia dane, odvádzajú, ja by som ešte navrhol jednu vec- pre škôlkarov, pre 

škôlkarov asi nie ale pre školákov ktorí sú v obci, zabezpečiť dáky plavecký 

výcvik, lebo som sa stretol s takým názorom ţe naše deti, teda deti ktoré vy tu 

máte, obecné teda, deti v obci, ospravedlňujem sa ţe by mal byť, ţe by sa im malo 

umoţniť nejaký plavecký kurz. 

- K.Hammerová- vieš to toto neviem či bude moţné toto, pretoţe to oni v škole 

majú plavecké výcviky a to musí byť poverená osoba 

- J.Pagáč- a to je od určitého veku 

- K.Hammerová- ja by som si toto nezobrala, ja sama by som si to na triko 

nezobrala 

- J.Pagáč- v piatom ročníku to majú 

- K.Hammerová-. to je veľká zodpovednosť 

- Ing. Novák-. Na Hornej Štubni nie je plaváreň a tieţ len tak nejak sa dostanú 

k tomu plávaniu, na strednej škole takţe... 

- K.Hammerová- nie uţ na základnej škole sa dostanú, chodia dokonca dvakrát 

- J.Pagáč- plavecké výcviky majú Janko deti v školách, tam je nejaká veková 

hranica 

- K.Hammerová – 5-9.ročník, toto by bolo ťaţké určite 

- H.Bulíková- to by si nikto nezobral na triko 

- J. Pagáč- to aby si toto obec zobrala na starosť to je 

- K.Hammerová- môţeme vymyslieť nejaké športové akcie, ale toto to sa nedá toto 

- J.Veselková- a keď sme pri tých školákoch, to cestovné sa nejako nedá poriešiť 
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- Starostka- no Janka, zajtra o jednej máme v Tepliciach poradu starostov, dnes 

Jarko Pagáč doniesol nejaké podklady, predtým Gitka mi doniesla, takţe zajtra 

idem tam, pôjdem za Ing. Litvom, ja som tam uţ síce za nim bola , ale obvod je 

určený pre Sklené a Turček Horná Štubňa, takţe keby chodia po Hornú Štubňu dá 

sa to platiť, ale to ţe chodia naše deti do Teplic to nie. Ale idem zajtra a budeme to 

riešiť a budeme písať aj na VUC. Lenţe podľa výkladu toho zákona, my sme to 

všetko prešli, tie deti skutočne nemajú nárok na to cestovné ale chceme to nejako 

doriešiť. 

- J.Veselková- ja som sa rozprávala s pani tajomníčkou, doteraz si to oni brali na 

triko, ţe to vlastne preplácali, ale koľko obcí je takých, napríklad. Obec Budiš má 

bliţšie Slovenské Pravno a chodia deti do T.Teplíc a majú to preplácané a ja si 

myslím ţe dnes viacero detí chodí na školu do T.Teplíc ako na H.Štubňu, tým 

pádom, kebyţe bola spádová škola v Turčianskych Tepliciach, tak by museli 

preplácať cestovné aj pre deti ktoré chodia na školu v  H.Štubni 

- Starostka- ale pre Sklené je určené H.Štubňa Janka 

- J.Veselková- ale podľa mňa by sa mohlo dať spraviť to ţe keď viacej detí je 

v T.Tepliciach aby to bola spádová škola 

- Starostka- ale to nezáleţí od nás 

- J.Veselková- ţe od obce 

- Starostka- to nezáleţí od obce, toľko zákonov sme prebrali,sme to prekúskovali, 

sme sa radili, obec nemôţe rozhodnúť, ţe skolský obvod bude Teplice. To nemôţe 

urobiť ţiadna obec 

- J.Veselková- a kto nám určil Štubňu? 

- M.Frnová- veď predsa tvoje dieťa keď išlo odtiaľto do školy,ty si si povedala kde 

dáš dieťa do školy 

- J.Veselková- nie ja myslím to, ţe kto určil pre Sklené spádovú obec 

- J.Pagáč- starostovia obcí 

- M.Frnová- automaticky prvá nasledujúca obec ktorá funguje 

- J.Veselková-veď hovorím ţe deti z Budiša chodia do T.Teplíc 

- Schniererová- deti z Budiša sa ťaţko do S.Pravna dostanú,to je moţno aj o tom 

vieš 

- J.Veselková- prejdeš kopec a si tam 

- Schniererová- tie autobusy inak chodia 

- J.Veselková- ja som sa rozprávala so starostkou Budiša ţe majú spoj 

- Schniererová- Budiš odjakţiva patril pod Teplice 

- Starostka- Janka túto debatu je zajtra tam, idem zajtra tam, dám aj písomný dotaz, 

aj ústny a na ďalšom zastupiteľstve, alebo teda keď sa stretneme Vám poviem, 

nechcem o tom rozprávať keď neviem čo všetko sa predtým udialo. Budem 

múdrejšia po zajtrajšku. Nechcem okolo toho debatovať, keď je tá debata 

k ničomu, dokým nedostanem výklad budem tu rozprávať čo neviem a poviem 

niečo zlé.  

- K.Hammerová- tak keď tam idete zajtra, tak skúste to aby nám aspoň po H.Štubňu 

preplácajú 

- Starostka- no to by mali lebo spádová škola je H.Štubňa 

- K.Hammerová- áno a to ţe sme ich dali do Teplíc to je uţ na nás ale aspoň na 

Štubňu 

- E.Lahutová- Katka ako oni môţu preplácať lístok, ktorý ma Sklené- Teplice po 

Štubňu. 

- J.Veselková- ale to prepláca štát 

- E.Lahutová- ale na základe toho lístku 
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- K.Hammerová- ale ţevraj uţ lístky nedávajú 

- E.Lahutová- Ako ţeby nie, na začiatku školského roka dávajú lístok, a podľa toho 

akú majú dochádzku sa to prepláca 

- J.Veselková- mali by sme apelovať na to ţe chodia na kadejaké športy do Teplíc, 

ţe je to výhodnejšie 

- Starostka- dneska mi doniesol Jarko Pagáč niečo uţ mám a zajtra to prejednáme 

a pôjdem aj za Ing. Litvom a píšem aj na VUC, pretoţe to treba riešiť 

- J.Veselková- a teraz ich deti nezoberú a dajú ich na H.Štubňu lebo nám 

Tepličanom to robilo dosť 200€ ročne. 

- J.Pagáč- môţem ešte ja niečo k tomu, ja som tam bol v pondelok na tom 

sekretariáte za pani Moravcovou, ţe zákon hovorí ţe štát je povinný preplácať 

náklady pokiaľ obec nemá školu ako my sme- 9-ročenku, tak zákon tam píše ţe je 

štát povinný preplácať cestovné deťom na základné vzdelanie, ktoré chodia na 

základnú školu. To znamená, ţe platí to aj pre naše deti. Ale nakoľko nám škola 

H.Štubňa nevytvorila podmienky pre  matematickú triedu alebo základné 

gymnázium, tak by boli povinný nám preplatiť cestovné aţ do T.Teplic. 

- J.Veselková- pán Pagáč, veď Dávid chodí na gymnázium do Teplíc a tam sa 

s nami ani nerozprávali. 

- J.Pagáč- Je to základné vzdelanie? 

- J.Veselková- Áno, od 5.ročníka 

- J.Pagáč- v tomto štáte sú dva zákony, jeden hovorí ţe je povinný zo zákona 

všetkým deťom preplácať a títo nám to teraz zatrhli- VUCka a parlament to 

schvaľoval. A ešte chcem toto povedať, k týmto zákonom sa vyjadrovali aj 

starostovia obcí, to znamená ţe starostka z Turčeka nemala ţiadny dotaz a neviem 

ktorý starosta zo Skleného, lebo za posledných 12 rokov sa traja starostovia 

vymenili a Erika skús prečítať ten papier, čo mi dala tá pani 

- Starostka: S poľutovaním Vám oznamujeme, ţe Vašu ţiadosť na úhradu 

cestovného pre ţiakov Základná a MŠ, ulica Školská 447/2 v meste Turčianske 

Teplice, ktorí dochádzajú z obcí Sklené a Turček zamietame nakoľko sa VZN 

určilo školský obvod  pre obce Sklené a Turček obec H.Štubňa 

- J.Pagáč- no a tu sa mali vyjadriť tí starostovia a keby sa tu vyjadrili, bol by 

dodatok toho zákona a tým pádom by sme dostali peniaze. Tam je aj dátum kedy 

to bolo schvaľované 

- Starostka- smernica z 29.6.2009 v zmysle §8 ods. 6 a 7 zákona Národnej rady 

o štátnej správe, školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 

v znp a smernice č. 9/2009 z 29.6. 2009 33 /2012 v ktorom sa mení a dopĺňa 

smernica 9/2009 v ktorej sa určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu 

ţiakov základnej školy a základnej školy pre ţiakov so špeciálnymi 

výchovnovzdelávacími potrebami, ţiaci ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku  

ZŠ a MŠ ul.Školská 447/2 v meste T.Teplice s trvalým bydliskom v obciach 

Sklené a Turček nemajú nárok na vyplatenie príspevku na dopravné prostriedky zo 

štátneho rozpočtu z dôvodu územne bliţšej zriedenej základnej školy v obce 

H.Štubňa . Okresný úrad Ţilina, odbor školstva, Komenského 35, Ţilina. 

14.10.2014 

- Ing. Novák- mohol by som, ja som dostal podnet od p.Hammerovej aby som sa 

pozrel na tento zákon a na tento paragraf ktorý zakazuje toto preplácanie, tak v §8 

čl.4 je napísané ţe dieťa môţe na základe dohody riaditeľov škôl vykonávať 

základnú školskú dochádzku aj mimo obce kde býva. A v tom prípade má nárok 

zákonný zástupca na preplácanie cestovného. Ten bod ktorý je tam spomínaný 
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v tom liste ako som to ja pochopil sa mal týkať špeciálnych tried a pre 

výnimočných. To majú pravdu. Ale podľa článku 4, ktorý je predtým, je umoţnené 

ţe na základe dohody medzi riaditeľmi  a tým pádom ak je takáto dohoda, ţiak 

nastúpi na základnú, môj názor hej, moţno pani kontrolórka dokáţe s pani 

starostkou to nejako posunúť, podľa toho článku všetky deti majú právo študovať 

tam kde ich dá a na základe dohody  riaditeľa školy, medzi školami, zákonný 

zástupca. A tým pádom sa na nich vzťahujú všetky podmienky zákona. Toto 

vyjadrenie, moţno bol zle zadaná otázka. Ale podľa mňa podľa toho článku by to 

malo platiť. 

- J.Pagáč- zriaďovateľ školy je obec, a nie starosta,či nie riaditeľ, obec je 

zriaďovateľ školy a nie riaditeľ. Riaditelia si nemôţu prehadzovať deti  jeden 

druhému. A to čo čítala v tom VZN starostovia mali keď schvaľovali spádovú 

obec H.Štubňa , tak mali tam uviesť do toho bodu, ţe exitujú tieto 2 špeciálne 

školy- tá matematická a to gymnázium a mali to tam dať do toho VZN a dneska tie 

peniaze máme. 

- H.Bulíková- ale vieš chodia tam aj deti na normálnu základnú nie na tie špeciálne 

- Ing. Habţanská Šefranková- ale špeciálna škola sa v tomto znení zákona berie 

úplne inak,  to sú deti so špeciálnymi potrebami, ako sú napríklad autisti, alebo ak 

majú nejakú inú vadu, nie nadané deti. 

- Ing. Novák- ako podľa toho tá odpoveď bola správna 

- Ing. Habţanská Šefranková- preto tá odpoveď je taká aká je. 

- Starostka- dobre má ešte niekto niečo do diskusie? 

- Ing. Novák- ja by som mal poslednú vec, chcel by som poţiadať pani kontrolórku, 

pretoţe je najvyšší kontrolný orgán, ktorý kontroluje činnosť obce, aby preverila 

stret záujmov, čo sa týka finančnej komisie, nemám nič proti osobám, ale čo robia 

komisie sú zamestnanci obecného úradu, to znamená ţe oni budú kontrolovať samí 

seba. Či tam nie je nejaký stret záujmov. Lebo je napísané aj v zákone, ţe kto 

kontroluje obec, a sú tam vypísaní – je tam hlavný kontrolór obce, plus ďalšie 

orgány a je tam aj finančná komisia. Tak chcel by som poţiadať pani kontrolórku 

aby tento stret záujmov preverila 

- Kontrolórka- áno mám to zapísané 

- Starostka- má ešte niekto niečo.  

             

K bodu 13: Uznesenie 

 

 

Uznesenia boli prijaté pri kaţdom bode programu. 

 

 

K bodu 14: Záver 

 

Starostka obce poďakovala občanom, za ich prítomnosť a ţe majú záujem o veci 

obecné, verejné.  

 

 

          Ukončenie zasadnutia o ........ hod. 

 

V Sklenom  .............2015 
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HLASOVÝ ZÁZNAM Z OZ JE ARCHIVOVANÝ NA OcÚ V SKLENOM 

 

Zaslané na overenie, dňa  ..................... 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

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

         Helena Bulíková                                                  Katarína Hammerová 

 

 

 

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

        Zapísala: Zdenka Schniererová                             Erika Lahutová 
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Návrh uznesenia z ustanovujúceho OZ konaného dňa 15.1.2015 

 
Uznesenie č. 1/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

a) Zriaďuje komisie pri obecnom úrade v Sklenom 

 

1. Komisia finančná a poriadková 

2. Komisia životného prostredia  

3. Komisia kultúry a športu 

4. Výberová komisia       

 

b) Volí predsedu a členov komisií v zložení:  

1. Komisia finančná a poriadková 

                                         1. Lahutová  Júlia – predseda   

                                                                    2. Bulíková  Helena  -  člen komisie  

                                                                    3. Schniererová  Zdenka – člen komisie 

                                                                    4. Ing. Habžanská-Šefranková -  člen komisie  

                                2.   Komisia životného prostredia       

                                                                    1. Pagáč Jaroslav - predseda 

                                                                    2. Ing. Roháčik Branislav – člen  

                                                                    3. Ing. Silvia Maruškinová – člen 

                                                                    4. Moncman  Ján – člen  

                                3.   Komisia kultúry a športu                

                                                                    1. Ing. Ján Novák – predseda  

                                                                    2. Frnová  Martina - člen  

                                                                    3. Hammerová Katarína - člen  

                                4. Výberová komisia 

                                                          1. Pagáč Jaroslav - predseda 

                                                                    2. Ing. Roháčik Branislav – člen  

                                                                    3. Ing. Silvia Maruškinová – člen 

                                                                    4. Moncman  Ján – člen  

 
Uznesenie č. 2/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie, že starostka obce poverila za zástupcu starostu obce Sklené p. Ing. 

Branislava Roháčika  

 

 
Uznesenie č. 3/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje vodičov, ktorí môžu viesť obecné vozidlo: 

1. Pagáč Jaroslav 

      2. Ing. Novák Ján 

      3. Ing. Jana Habžanská Šefranková 

      4. Ján Moncman 
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Uznesenie č. 4/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje  do rady základnej školy poslankyňu Martinu Frnovú 

 
Uznesenie č. 5/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje  do rady materskej školy poslankyňu Katarínu Hammerovú 

 
   Uznesenie č. 6/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie Ing. Branislava Roháčika na vykonávanie sobášov, uvítaní do života, 

pietnych aktov, účasť na kultúrnych akciách v obci 

 
   Uznesenie č. 7/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie povedenie poslanca Ing. Jána Nováka dozorom DHZ Sklené 

 

 

Uznesenie č. 8/2015 

 

   Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie volebné obvody 

        

1. Ing. Roháčik  Branislav                                                               211 – 279   

2. Ing. Ján Novák                                                                            335 -  387 

3. Jaroslav  Pagáč                                                                           60 – 109, 391,392 

4. Katarína  Hammerová                                                                1- 59, 475,476 

5. Júlia  Lahutová                                                                           110 – 166,473 

6. Martina  Frnová                                                                         167 – 210  

7. Helena  Bulíková                                                                        280 - 334       

 

 
Uznesenie č. 9/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje havarijný stav v budovách obce 

Obecný dom – strecha je v havarijnom stave, zateká do budovy a už opravené časti budovy sú 

znehodnocované, ak sa nebude urýchlene riešiť tento stav dôjde k väčším škodám na majetku. 

 

Budova základnej a materskej školy – ústredné kúrenie je havarijnom stave, sú tam dve pece 

a aby bola vyhriata celá budova, je tam potrebné obehové čerpadlo a spotreba elektriny na 

čerpadlo tvorí mesačne okolo 200 eur, bojler ktorý je v budove je starý a nedostatočne 
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vyhrieva vodu a je napojený priamo na spotrebu elektrickej elektriny, tiež treba opraviť 

elektrinu v kotolni, hrozí úraz pracovníka, nakoľko je neodborne zapojená, okná zo severnej 

strany sú staré a uniká teplo, aby bolo v miestnostiach teplo sú zapnuté ohrievače a zaťažuje 

rozpočet školy 

 

Dom smútku – strecha je v havarijnom stave, zateká do budovy, treba tiež zabezpečiť statika – 

aby posúdil statiku budovy a navrhol riešenie v čo najkratšom čase, lebo steny aj okná 

praskajú a z nášho pohľadu hrozí, že sa budova môže zrútiť  

 

Budova na futbalovom ihrisku – elektrické vedenie je v havarijnom stave a hrozí úraz 

futbalistov a osôb ktoré zabezpečujú údržbu ihriska a tiež môže vzniknúť požiar budovy 

 

 

Uznesenie č. 10/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

 

 

 
Prezenčná listina  

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sklenom konaného dňa 

15.1.2015  

 

 

Starostka obce :  Erika Lahutová                                 ...................................... 

 

 

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

 

 

Poslanci OZ :  

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

 

Martina Frnová                                                             .................................... 

 

Katarína Hammerová                                                   ...................................    

 

Júlia Lahutová                                                               ...................................         

     

Ing. Ján Novák                                                               ..................................                                     

 

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

                               

Ing. Branislav Roháčik                                                  ..................................                             

 

 

 

 

Členovia komisií :  

 

 

 

Občania :                             
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