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Zápisnica 

Z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sklenom 

ktoré sa konalo dňa 15.7.2015 o 17.00 hod 

v zasadačke Obecného domu v Sklenom 

 

Starostka obce  

Erika Lahutová 

 

Prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva 

Poslanci :Helena Bulíková, Martina Frnová, Katarína Hammerová, 

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

Neprítomní:  

Hlavný kontrolór 

Mgr. Eva Špirková 

Poslanci : 

Júlia Lahutová 

 

K bodu 1: Otvorenie 

 

Starostka obce privítala všetkých prítomných a skontrolovala účasť poslancov 

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

schopné.  

 

Starostka obce Erika Lahutová prečítala program zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktorý 

bol nasledovný: 

 

Návrh programu: 

                        1. Otvorenie 

                        2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

                        3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ 

                        4. Prenájom pozemkov vo vlastníctve obce Sklené : 

                            a) pozemok CKN 57/1 o výmere 20 m2 vedenom na LV 501  

                            b) pozemok CKN 992 o výmere 596 m2 vedenom na LV 362 

                            c) pozemok CKN 9325 o výmere 15m2 vedenom na LV 501 

                        5. Žiadosť p. Ľudovíta Šveca, bytom Pezinok o prehodnotenie ceny pozemku 

                            CKN 1287 trvalé trávnaté porasty o výmere 752 m2, ktorého predaj bol  

                            schválený OZ dňa 30.10.2014 uznesením 43/2014                            

                        6. Dodatok ku Smernici pre odmeňovanie účinkujúcich na občianskych  

                            obradoch a slávnostiach v obci Sklené č. 3/2010 zo dňa 8.2.2010 

                        7. Správa komisie na preberanie majetkových priznaní vedúcich zamestnancov   

                            pri výkone práce vo verejnom záujme 

                        8. Dodatok ku Zásadám hospodárenia s majetkom obce Sklené  

                        9. Zapojenie obce Sklené do prístupu LEADER/CLLD pre čerpanie  

                            eurofondov v programovom období 2014-2020 

                10. Rôzne 

                      11. Diskusia 

                      12. Záver 

 

Návrhy poslancov : 
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Poslanci nemali ku navrhnutému programu doplňujúce body. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Sklené schvaľuje program rokovania ako bol navrhnutý.  

 

Hlasovanie: 

Prítomní:   6       Za: 6 Proti:    0  Zdržal sa:  0  

 

 

K bodu 2: Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

 

Overovatelia zápisnice – Martina Frnová,  Ing.Branislav Roháčik 

Návrhová komisia – Ing. Ján Novák, Helena Bulíková 

Zapisovateľka – Z. Schniererová 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 6 Proti:    0  Zdržal sa: 0  

 

 

 

K bodu 3: Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ 

 

Kontrolu uznesení z predchádzajúceho OZ  urobí HKO pre čerpanie dovolenky na 

budúcom OZ.  

 

Uznesenie č. 29/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie informáciu, že kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ bude 

vykonaná na budúcom OZ 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 6 Proti:    0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 4: Prenájom pozemkov vo vlastníctve obce Sklené : 

 

 a) pozemok CKN 57/1 o výmere 20 m2 vedenom na LV 501  

 žiadosť Matúš Lihan, bytom Sklené 137 a Marika Bulíková, bytom Sklené 8 

 

- Žiadosť Matúša Lihana, bytom Sklené 137 a Mariky Bulíkovej, bytom Sklené 8 

prečítala starostka obce.  

- Jaroslav Pagáč – tak my sme sa boli pozrieť na ten pozemok, na ktorý má žiadosť p. 

Lihan, tak komisia dáva taký návrh, že nedať mu to zatiaľ , lebo ešteza bývalého 

starostu sa tam robil ten  prechod na tú cestu k tým bytovkám a teraz treba, tam je na 

kraji toho prechodu je šachta a z tej šachty treba prekopať odvodnenie až smerom ku 

žumpám materskej školy. To znamená, že keby sme mu to dali do prenájmu, tak sme 

nahratí, tadiaľ sa kopať skrátka nebude môcť a druhá vec je aj tá, že s týmito 

bytovkami sú problémy dlhšiu dobu, že aj bytovky aj tie ich pivnice stoja na pozemku 

obecného úradu, tak komisia doporučuje to, že pokiaľ sa to nevysporiada všetko, tak 

nedávať do prenájmu nikomu ani meter štvorcový, lebo budeme mať potom s tým 
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problémy. To sa hovorilo na tej komisii, že dať to zamerať všetko, rozdeliť tie 

bytovky na dve časti , aby sa ten pozemok rozdelil aj na číslo domu 130 a 129, lebo 

dodnes sú tam problémy aj s tým, že, hovorili mi,  že tam zavolali ľudí z obecného 

úradu, neviem, tam tá druhá bytovka. Kto to tam Tibis volal – volala p. Kostolníková 

– platiť alebo neplatiť, tak vidíte, je to pozemok obecného úradu a my im budeme 

teraz to kosiť rok po roku a tí naši občania v dedine potom každé kosenie si zaplatia 

a za to, že je to pozemok obecného úradu, my im ho budeme musieť udržiavať dotiaľ, 

kým sa to nevysporiada. Takže komisia nedoporučuje  zatiaľ. To sme ešte hovorili na 

tej komisii, že tieto tri garáže, čo stoja vedľa tej cesty – sa na ne pozrite, v akom stave 

sú. Ľudia tam chodia do škôlky, na ihrisko, tam chodí kopu ľudí, tak žeby si to – keď 

sa vysporiadajú tie pozemky, že by si tie garáže umiestnili tak ako má tá druhá 

bytovka – 130, že ich majú vedľa bytovky. Tu pri tej 129 je tiež pľac  na tie garáže, 

lebo ak on tam postaví tú garáž, teraz bude zimná údržba ciest, pôjde ten traktor tam, 

on to nahrnie na tú garáž a budeme mať zase len problémy, nedajbože že zlomí tam 

dvere alebo ktovie čo, keď je väčší sneh, veď viete, aké kalamity tu bývajú. Takže 

komisia má takýto návrh   

 

 

Uznesenie č. 30/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Neschvaľuje prenájom pozemku CKN 57/1 o výmere 20m2 vedenom na LV 501 Matúšovi 

Lihanovi, bytom Sklené 137 a Marike Bulíkovej, bytom Sklené 8 

. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 4 Proti:    0  Zdržal sa: 2(Bulíková, Frnová) 

 

 

 b) pozemok CKN 992 o výmere 596 m2 vedenom na LV 362 

 žiadosť Miroslav Bulík a Monika Bulíková, bytom Sklené 8 

  

- Starostka obce prečítala žiadosť Miroslava Bulíka a Moniky Bulíkovej, bytom Sklené 

8 

- Ing. Novák – ja som práve chcel, že k tomuto by mala dať vyjadrenie komisia , lebo 

z tohto podkladu nie je možné sa rozhodnúť, že čo a ako  

- Jaroslav Pagáč – vyjadríme sa, boli sme aj tam pozrieť, na tom pozemku tam nie je 

žiadny problém v obci, že dlhé roky to obhospodarujú. Ešte sme debatovali v komisii, 

že prečo si to neodkúpia hneď, viete že tak ako na tých Fínskych domkoch a majú 

s tým pokoj a takto ten prenájom, veď to už je na nich. Dali si žiadosť, že chcú 

prenájom, tak komisia súhlasí s prenájmom, tam nie je žiadny problém, nezasahuje to 

ani do cesty moc, tam môže odhŕňať traktor, majú to oplotené, záleží len na nich, či si 

to kúpia, alebo si to zoberú do prenájmu, ale komisia odporúča. 

- Starostka obce prečítala stanovisko komisie finančnej a verejného poriadku k cene za 

prenájom uvedeného pozemku. Komisia navrhla schváliť prenájom uvedeného 

pozemku podľa ustanovenia 8 ods. b) pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve 

nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí 

neoddeliteľný celok so stavbou za cenu 53,64 € na rok (podľa znaleckého posudku 

0,365€/m2 vo výške 25percent t.j. 0,09€/m2) Miroslavovi Bulíkovi a Monike 

Bulíkovej, bytom Sklené 8 
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. 

- Ing. Novák – ja by som sa ešte chcel opýtať, chcel by som podporiť návrh kolegu Jara 

Pagáča, že by bolo najlepšie, keby si to rovno odkúpili aby teda nebola zase situácia, 

ktorá bude nasledovať a to, že o nejakú chvíľu požiadajú o odkúpenie a potom neviem 

ako budeme stanovovať ceny, ako sa bude postupovať, takže ja by som bol za to, aby 

si to odkúpili a potom by som ešte chcel poprosiť o informáciu, teda finančná komisia 

navrhuje túto cenu, že ako prebehlo hlasovanie, že kto bol za a kto bol proti 

- Starostka obce – hlasovanie 4 boli za, nikto nebol proti ani sa nezdržal 

- Ing. Novák – ďakujem 

- Monika Bulíková – chcela by som vedieť, že keby som si to chcela odkúpiť aká by 

bola cena za m2 

- Starostka obce – môže sa pozemok predávať podľa osobitného zreteľa 

- Ing. Habžanská Šefranková – podľa toho § 9 

- Starostka – podľa toho, čo som čítala a čo sa predávalo na FD, urobila sa priemerná 

cena, čo sa predávali pozemky obec Sklené – vyšla na 1,50€, preto sa na FD predával 

m2 za 1,50 €. Mne je to ťažko povedať, je na rozhodnutí poslancov, ja bez nich 

nemôžem predať žiadnu nehnuteľnosť 

- Helena Bulíková – ja myslím že sme sa už na tých cenách dohodli tých pozemkov, 

nebudeme to meniť a zase nemôžeme im to my vnucovať, keď to nechcú, chceli 

prenájom, tak si to zoberú, keď to budú chcieť za dva roky, tak si to kúpia za dva roky 

za tú cenu aká cena bude zase vtedy. Takže nebudeme nikomu vnucovať, aby si to 

kúpili. 

- Starostka obce – ročný prenájom je tam tých 53,64€        

 

Uznesenie č. 31/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje prenájom pozemku CKN 992 o výmere 596m2 vedenom na LV 362 za cenu 

53,64 € na rok (podľa znaleckého posudku 0,365€/m2 vo výške 25percent t.j. 0,09€/m2) 

Miroslavovi Bulíkovi a Monike Bulíkovej, bytom Sklené 8 

podľa ustanovenia 8 ods. b) pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa 

vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok 

so stavbou. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 5 Proti:  1(Ing.Novák)    Zdržal sa: 0  

 

 

 c) pozemok CKN 9325 o výmere 15m2 vedenom na LV 501 

 žiadosť Martina Frnová a Tibor Frno, bytom Sklené 133 

 

        - Starostka obce prečítala žiadosť Martiny Frnovej a Tibora Frna, bytom Sklené 133 

        - J. Pagáč – aj tam sme boli, tam nie je žiadny problém o prenájom, rozprávali sme  

          s Tiborom tiež o odkúpenie. Pri odkúpení majú oni zase iný problém a komisia súhlasí    

          s prenájmom tak isto ako.    

        - Starostka obce prečítala stanovisko komisie finančnej a verejného poriadku k cene za   

          prenájom uvedeného pozemku. Komisia navrhla schváliť prenájom uvedeného   

          pozemku za cenu podľa znaleckého posudku 0,60€/m2 vo výške 25percent t.j.   

          0,15€/m2 Martine Frnovej a Tiborovi Frnovi, bytom Sklené 133 podľa ustanovenia 8    

          ods. b)) pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve  nadobúdateľa vrátane priľahlej   
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         plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. 

         Za boli všetci 4 členovia, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal 

 

Uznesenie č. 32/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje prenájom pozemku EKN 9325 o výmere 15m2 vedenom na LV 501 za cenu 

podľa znaleckého posudku 0,60€/m2 vo výške 25percent t.j. 0,15€/m2 Martine Frnovej 

a Tiborovi Frnovi, bytom Sklené 133 podľa ustanovenia 8 ods. b) pozemku zastavaného 

stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením 

a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 4 Proti:     0 Zdržal sa: 2(Ing.Novák, Frnová) 

 

- Starostka skonštatovala, že pri hlasovaní boli 4 za 

- J. Pagáč – piati boli za 

- K. Hammerová – dobre, 4 boli za a Maťka nehlasovala 

- Ing. Novák – ja som nebol proti, ja som sa zdržal, lebo tiež si myslím, že by bolo lepšie,     

  keby sme im ten pozemok rovno predali 

- Starostka – nemôžeme, poslanec nemôže kúpiť obecný majetok 

- Ing. Novák – no tak 

- H. Bulíková – nemôže si ho kúpiť 

- Ing. Novák – tak budeš mať na seba iba 15 metrov 

- T. Frno – keby som si mohol kúpiť, tak si ho kúpim 

- Starostka – poslanec, ani rodinný príslušník  nemôže  

- Ing. Novák – vlastne, to je ten konflikt záujmov 

 

 

K bodu 5: Žiadosť p. Ľudovíta Šveca, bytom Pezinok o prehodnotenie ceny pozemku 

                  CKN 1287 trvalé trávnaté porasty o výmere 752 m2, ktorého predaj bol  

                  schválený OZ dňa 30.10.2014 uznesením 43/2014                            
  

Starostka obce prečítala Žiadosť p. Ľudovíta Šveca, bytom Pezinok o prehodnotenie ceny 

pozemku CKN 1287 trvalé trávnaté porasty o výmere 752 m2, ktorého predaj bol  

schválený OZ dňa 30.10.2014 uznesením 43/2014  a informovala, že na tomto zastupiteľstve 

bol schválený odpredaj majetku KNC 1287 o výmere 752 m2 trvalé trávnaté porasty, v k. ú. 

Sklené zapísané na LV 501 kupujúcim Ľudovítovi Švecovi s manželkou, bytom Kupeckého 

69, Pezinok, za kúpnu cenu 1128.- EUR (stanovená poslancami obecného zastupiteľstva, kde 

sa poslanci dohodli na cene 1,50 € za m2, spolu za 752 m2 )  z dôvodov hodných osobitného 

zreteľa, ktoré sú dané tým, že: 

parcely prislúchajú k pozemkom, ktoré majú p. Švec s manželkou oplotené, má na nich 

postavené hospodárske budovy a uložené drevo  a dlhodobo ich udržiavajú. 

Návrh na vklad hradí kupujúci, zároveň uhradia obci poplatok za zameranie pozemku 80.- €. 

P. Švecovi sa táto cena zdala neprimerane vysoká, preto žiadal o prehodnotenie ceny 

pozemku.      

- Starostka – neviem, by som sa k tomu vyjadrila, občania FD kupovali pozemky po 1,50€, 

nevidím dôvod, prečo by sme mu mali predať, alebo teda znížiť tú cenu, lebo nemal ani 

nájomnú zmluvu, nemal ani v trvalom užívaní, tak nevidím dôvod, prečo by sme mu tú cenu 

mali znížiť ohľadom na cenu ktorú kupovali naši občania. Nevidím dôvod.      
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- J. Pagáč – my sme tam boli ešte raz s komisiou , komisia tiež prišla k tomu záveru ako 

povedala p. starostka, že tú cenu neznížime, lebo by sme znevýhodnili našich občanov, takže 

komisia doporučuje nechať tú sumu ako je.              

  

Uznesenie č. 33/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Neschvaľuje zmenu Uznesenia č. 43 /2014 zo dňa 30.10.2014  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 6 Proti:    0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 6: Dodatok ku Smernici pre odmeňovanie účinkujúcich na občianskych  

                   obradoch a slávnostiach v obci Sklené č. 3/2010 zo dňa 8.2.2010 

 

- Starostka obce navrhla doplniť dodatok č. 1/2015 do Smernice pre odmeňovanie 

účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach v Obci Sklené č. 3/2010 zo dňa 

8.2.2010 v článku V. odmeňovanie poslancov OZ bod 2.Zapisovateľ a) odmena za 

zápisnicu z OZ 20.- €, ktorý je prílohou tejto zápisnice, dala slovo poslancom, aby sa 

vyjadrili k tej smernici, ešte doplnila : 

            neviem, čo sme zisťovali v iných obciach každá zapisovateľka alebo zapisovateľ má    

            za každú zápisnicu 20.- eur, pripomínam, že je to fakt problém písať tú zápisnicu,   

            môžete sa vyjadriť. 

       -    Ing. Novák – ja by som chcel akurát povedať jednu vec, neviem, či poslanci ostatní    

            dostali dáku smernicu k naštudovaniu alebo nie, ja mám iba poslednú stranu, kde síce    

            je ten článok V. o odmeňovaní poslancov OZ ale znova mi chýba predná strana, hej,  

            takže je dosť ťažko sa vyjadriť k tejto smernici pokiaľ ju nemám ako celok, chcem sa  

            opýtať, že keď teda sa ideme zrovnávať s ostatnými, alebo sa porovnávame  

            s ostatnými obcami, či ostatné obce majú taký istý rozpočet ako my, hej, alebo na to  

            majú, lebo ja neviem, či na to máme v rozpočte peniaze, no takže neviem tých 20 eur  

            sa mi zdá ako veľa a už aj tak vonkoncom návrh 

- H. Bulíková – ja jedine takú, je to raz za tri mesiace tých 20 €, takže a aby som ja sa 

bavila so zápisnicou tri dni ako to už ženy spomínali, tak ja si myslím, že 10€ na 

mesiac keď to tak vyrátame, takže to by nás asi z biedy nevytiahlo  a môže si to teda 

vyskúšať hociktorý, že koľko je s tým roboty, ja k tomu len toľko 

- Ing. Roháčik – pokiaľ ide o kolegu Nováka, myslím, že má pravdu, aspoň my noví 

nevieme o tých smerniciach  o odmeňovaní, je to ešte čas, aby sme sa k tomu vrátili 

a posúdili si to pokiaľ ide o ten prípad, keď tá zápisnica má viac ako 20 strán, ja 

hovorím, že to nie je žiadna extra suma 20€, čiže ja si myslím, že keď bohom nám je 

peniaz a všetcia robíme pre koruny tak je to normálne, tak je to môj názor   

 

Hlasovanie za schvaľuje: 

 

Uznesenie č. 34/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje dodatok č. 1/2015 do Smernice pre odmeňovanie účinkujúcich na občianskych 

obradoch a slávnostiach v Obci Sklené č. 3/2010 zo dňa 8.2.2010 v článku V. odmeňovanie 

poslancov OZ bod 2.Zapisovateľ a) odmena za zápisnicu z OZ 20.- € 
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Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 3  Proti:    1(Ing.Novák) Zdržal sa: 2 (Pagáč,Hammerová) 

 

 

Starostka obce prečítala uznesenie, ktoré bolo OZ Schválené  

 

Uznesenie č. 34/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Neschvaľuje dodatok č. 1/2015 do Smernice pre odmeňovanie účinkujúcich na občianskych 

obradoch a slávnostiach v Obci Sklené č. 3/2010 zo dňa 8.2.2010 v článku V. odmeňovanie 

poslancov OZ bod 2.Zapisovateľ a) odmena za zápisnicu z OZ 20.- € 

 

 

K bodu 7: Správa komisie na preberanie majetkových priznaní vedúcich zamestnancov   

                  pri výkone práce vo verejnom záujme 

 

Predseda komisie na preberanie majetkových priznaní vedúcich zamestnancov pri výkone 

práce vo verejnom záujme Ing. Branislav Roháčik prečítal zápisnicu z kontroly majetkových 

priznaní pre rok 2014 a skonštatoval, že pri kontrole majetkových priznaní neboli zistené 

žiadne nedostatky ani odchýlky od zákonom stanovených noriem. 

  

Uznesenie č. 35/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie správu komisie na preberanie majetkových priznaní vedúcich 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme pre rok 2014 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 6 Proti:  0    Zdržal sa: 0  

 

 

K bodu 8: Dodatok ku Zásadám hospodárenia s majetkom obce Sklené 

 

Starostka obce predložila návrh na dodatok č. 1/2015 ku Zásadám hospodárenia s majetkom 

obce Sklené zo dňa 14.12.2011 a odôvodnenie, prečo by sa mal tento dodatok schváliť, ktorý 

je prílohou tejto zápisnice. Informovala, že im to bolo na porade aj na školení oznámené, že 

tento bol nemáme dodržaný a nezmení sa čerpanie rozpočtu, je to len presun medzi 

jednotlivými položkami a ten rozpočet, ktorý je schválený bude dodržaný,  len ide tam napr. 

ako teraz, že chceme kúpiť požiarne auto pred3 mesiacmi, museli sme to tam dať – nie auto, 

ale zastávku, musí to byť celé cez OZ. 

- Ing. Roháčik – doteraz si bola do akej výšky oprávnená p. starostka? 

- Starostka – do tisíc. Nič sa tam nezmení, tá výška rozpočtu ako je schválená – príjmy, 

výdavky sa nebudú meniť, len ako som prečítala v dôvodovej správe, niekedy fakt 

treba presunúť položky, ak si myslíte, že nie, tak nie, budeme sa stretávať, aj tak raz za 

tri mesiace 

- Ing. Novák – ja som tiež za to aby sa dodržalo to, čo bolo schválené v Zásadách 

hospodárenia s majetkom obce Sklené, aby tá suma bola tých tisíc eur 
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- Ing. Roháčik – ja si myslím, tieto zásady boli schválené v roku 2009, vtedy bolo tých 

tisíc eur trochu iná hodnota ako je teraz, čiže aj toto treba brať do úvahy    

 

Uznesenie č. 36a/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie zapracovanie kompetencie starostu k vykonávaniu rozpočtových opatrení – 

rozpočtový presun výdavkov v rámci schváleného rozpočtu v priebehu kalendárneho roka - 

mesačne do výšky maximálne 2000.- € 

 

Uznesenie č. 36b/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje dodatok č. 1/2015 k Zásadám hospodárenia s majetkom obce Sklené zo dňa 

14.12.2011 s účinnosťou od 16.7.2015 tak, ako bol predložený 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 4 Proti:   1(Ing.Novák)   Zdržal sa: 1(Pagáč)   

 

 

K bodu 9: Zapojenie obce Sklené do prístupu LEADER/CLLD pre čerpanie  

                  eurofondov v programovom období 2014-2020 

 

O prístupe LEADER/CLLD pre čerpanie eurofondov v programovom období 2014-2020 

predloženom Partnerstvom Horného Turca informoval Mgr. Rastislav Tarhaj z Regionálnej 

rozvojovej agentúry Turiec: chcel by som vás informovať o jednej možnosti, ktorá môže 

priniesť nielen obci Sklené ale celému okresu Turčianske Teplice finančné prostriedky 

z fondov Európskej únie, vzhľadom na to, že prebieha, alebo práve sa naštartovalo nové 

čerpanie európskych fondov a budete o tom počúvať z rádia, televízie nonstop ako sa môžu  

a nečerpajú finančné prostriedky, tak EÚ  vymyslela nástroj, ako na menších územiach, ktoré 

sú typické vidiecke čerpať eurofondy. Dala tam samozrejme, aby to nebolo také jednoduché 

niekoľko administratívnych a byrokratických podmienok ako sa uchádzať o tieto peniaze 

a ako ich získať a načo ich použiť. Vzhľadom na to, že takýto mechanizmus, ktorý sa nazýva 

leader, je to vlastne zoskupenie verejného a súkromného sektora, ktorý by mal spolupracovať 

pri čerpaní financií. Stanovila EÚ, že je možné získať približne 2 – 2,6 milióna eur na určité 

územie pokiaľ a teraz stanovila tie podmienky- pokiaľ sa minimálne sedem obcí dá 

dohromady a má súvislý kataster, to znamená katastrálne hranice – to je prvá podmienka. 

Druhá podmienka je že poskytne financie ak na tomto území žije minimálne desaťtisíc 

obyvateľov. Tretia podmienka je, že práve hustota obyvateľstva na km2 nesmie presiahnuť 

150 občanov na km2. Všetky tieto podmienky tento región a okres spĺňa, preto sme založili 

toto účelové občianske združenie, do ktorého k dnešnému dňu vstúpilo 20 samospráv vrátane 

Turčianskych Teplíc. To znamená, že obce a mesto, ktoré sú tvorené týmto katastrom dnes 

majú – je tam aj obec Sklené 13 740 obyvateľov , ktorí by mohli využiť a participovať na 

tomto Prístupe Leader, podmienkou je samozrejme, aby sme predložili žiadosť, t.zn. aby sa 

obec prihlásila že má záujem prostredníctvom takéhoto spoločenstva sa uchádzať o finančné 

prostriedky. V tom ďalšom kroku obec spolu s vami členmi zastupiteľstva sa bude podieľať 

na príprave tejto stratégie, ktorá bude presne hovoriť o tom, načo ak budú schválené. To 

znamená, že je to možno tak trochu aj malý rébus, aby sme si potom povedali, že teoreticky 

máme 2,5mil eur, ale ako ich zmysluplne využiť a rozložiť tak, aby v tomto regióne priniesli 
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nové pracovné miesta, boli opravené cesty , kultúrne domy a ďalšie záležitosti. V rámci 

celého tohto procesu ako prvý krok musíme spolupracovať a preto aj ostatné obce do 

združenia vstúpili a 27 musíme podať žiadosť na ministerstvo aby nám ministerstvo pridelilo 

dotáciu práve na spracovanie tejto veľkej stratégie rozvoja tohto územia, regiónu. Táto 

stratégia ministerstvo a Brusel povedal tiež nie je jednoduchá a povedali že oni zaplatia aj 

náklady na spracovanie tejto stratégie maximálne do výšky 15 tis. eur, ale systémom 

refundácie. To znamená, že najprv sa my – členovia musíme poskladať, ale potom oni 

zároveň garantujú, že nám preplatia a vrátia tieto financie. Preto sme navrhli taký finančný 

mechanizmus, aby to bolo spravodlivé a navrhli sme aby ak obec a mesto vstúpia do tohto 

združenia, tak zaplatia takzvané zálohové členské, to znamená v prepočte na obyvateľa 70 

centov, ktoré práve po schválení tohto mechanizmu budú sa môcť vrátiť do vašej pokladne. 

Aby to zároveň bolo aj kryté, čo sa týka nielen financií, ale aj dohľadom nad celým týmto 

mechanizmom navrhujeme, aby do tohto združenia obec nominovala minimálne jedného 

zástupcu, ktorý bude v predstavenstve, ktorý bude dohliadať na celé tieto finančné toky ale aj 

po tej obsahovej stránke. Celý tento mechanizmus by sa mal spustiť v novom roku, t. zn. 

teoreticky v novom roku by sa mali tieto financie mali vám vrátiť na účty. Potom nastane ten 

ďalší krok, kde obce a mestá spoločne pripravenú stratégiu, ktorá rozhoduje o tom, ako 

rozdeliť tieto financie a čerpať ich po dobu 7 rokov, čo má veľký význam a v čom je to iné 

ako pri iných projektoch je, že už v tej stratégii bude jeden zvláštny mechanizmus a ten 

mechanizmus, že už práve v Turčianskych Tepliciach – v tomto okrese bude sa rozhodovať 

o tom, ktoré projekty sa podporia t. zn., že vy budete mať možnosť byť priamo vo výberových 

komisiách pre žiadosti, ktoré bude napr. susedná obec  predkladať a rozhodovať o podpore 

alebo nepodpore rozhodovať práve v tomto regióne. Následne to občianske združenie pošle 

celú tú dokumentáciu do Bratislavy na Ministerstvo pôdohospodárstva , ktoré bude povinné 

samozrejme to formálne skontrolovať ale následne uzatvoriť zmluvu priamo s tým 

žiadateľom, t. zn. s tou obcou, ktorá si požiadala o renováciu cesty, autobusových zastávok 

a pod. - to znamená, že my tie milióny v úvodzovkách nebudeme mať na účte, ani nám ich 

nepridelia, ale budú to virtuálne peniaze, ktoré budú v Bratislave a Bratislava bude rozpúšťať 

práve pre jednotlivé regióny alebo pre podnikateľov v tomto regióne. Následne my ich 

samozrejme budeme kontrolovať, budeme ich monitorovať či robia a stavajú tak, ako o to 

požiadali. Je to naozaj zložitý mechanizmus, ale myslím si, že je dobré skúsiť takéto niečo, 

pretože momentálne v úvodzovkách si to aj ostatné obce vyhodnotili tak, že v tejto etape nie 

je čo stratiť, naopak môžeme sa len niekde posunúť, niečo získať. Bude to samozrejme aj taký 

test spolupráce. Ako vieme spoločne spolupracovať, komunikovať aj možno ako jeden 

druhému doprajeme, pretože zrazu zistíme, že tých peňazí nie je až tak veľa, ale tých potrieb 

je ďaleko, ďaleko viac. Zároveň to nebude brániť obci, aby predkladala aj individuálne rôzne 

druhy projektov, t. zn., že toto je taký bonus, ktorý ešte obec môže získať a zároveň okrem 

toho, že obec bude môcť byť žiadateľom, žiadateľom budú môcť byť aj podnikatelia, ktorí sú 

priamo v obci – poľnohospodári, lesníci, tak isto na rôzne typy dotácii budú môcť 

prostredníctvom tohto systému žiadať. Určite na prvý krát tých informácií je veľa, ale práve 

tým, že budete môcť nominovať svojich zástupcov, vaši zástupcovia vhupnú do tej reality, do 

tých jednotlivých krokov a budú hájiť vaše záujmy. 

- Ing. Šefranka – povedali ste, že bude pridelených 2,5 mil., ale keď si to tak prerátam, 

tak sem príde veľmi málo peňazí a každá tá obec pre potreby, keď rátam tých 20 obcí, 

či bude aspoň nejaká záruka, že z toho 2,5 mil. nejaké peniažky obec dostane, 

nevychádza to veľa, mechanizmus rozdeľovania sa mi nepáči 

- Mgr. Tarhaj – bude to rozdeľované podľa kvality, to proste z Bruselu je také 

nariadenie, že kvalita by mala byť na prvom mieste, ale keď realitu beriete, vy ste tak 

stredne veľká obec, sú od vás ešte oveľa menšie obce, ktoré do toho išli a tí možno ani 

nebudú žiadať, lebo tu je 70 občanov, 80 -90 a majú naozaj problém nejakú žiadosť 
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pripraviť, čiže vy máte naozaj oveľa väčšie možnosti a nebojím sa, že by obec sa 

niekde stratila práve preto, že o tých žiadostiach sa bude rozhodovať tu v okrese 

a doslova tak vy budete môcť nominovať svojich zástupcov do výberových, 

kontrolných orgánov, t. zn. že budete mať určité páky a možnosti ako usmerniť všetky 

tieto záležitosti, aby peniaze sem prišli  

- Z. Šefranková – ja sa chcem spýtať, či už máte vypracované nejaké stanovy, a poslali 

ste už aj p. starostke, aby si ich prečítala? 

- Mgr. Tarhaj – naše stanovy sú zverejnené na stránke, kde sme založili. O tento druh 

podpory sme sa už usilovali aj pred 7 rokmi, čiže už vtedy sme komunikovali, bola 

vtedy ešte p. Izraelová p. starostka, vtedy sme prvý krát skúšali, ale vtedy sme 

neuspeli  

- Z. Šefranková – chcem sa spýtať, máte v stanovách určené, to máte ročný poplatok? 

Či máte iba prvý vklad, ktorý sa vráti, viem, že v takýchto členstvách sú poplatky, 

ktoré sú ročné – tých 70 centov na osobu, to máte ročný poplatok, či jednorázový 

vklad 

- Mgr. Tarhaj – to je jednorázový vklad, potom už administratívu bude financovať 

priamo ten Brusel, t. zn. že na chod tej organizácie už sa obec nebude musieť skladať, 

nebudú ďalšie náklady, ale v rámci toho operačného systému už automaticky prídu 

financie 

- Z. Šefranková – a to členské? Ja sa pýtam na ročné členské aké budete požadovať od 

obce 

- Mgr. Tarhaj – členské – zatiaľ je len zálohové 

- Z. Šefranková – ja sa pýtam na ročné členské  

- Mgr. Tarhaj – ročné členské budú rozhodovať zástupcovia všetkých obcí, t. zn. oni 

sami sa dohodnú, ak to bude symbolické jedno euro, tak to bude jedno euro, ak to 

nebude žiadne, tak nebude, ale ja ani naša riaditeľka o tom rozhodovať nebudú, budú 

o tom rozhodovať zástupcovia obcí a miest, ale nepredpokladáme, že by sme mali žiť 

v úvodzovkách a vyberať členské poplatky ďalej, to nie 

- Monika Bulíková – ja sa chcem tiež opýtať, ste povedali, že to bude treba spracovávať 

nejaké projekty, vy máte na to nejakých ľudí, alebo to bude vypracovávať obec, ktorá 

bude žiadať o tie peniaze 

- Mgr. Tarhaj – obec môže spolupracovať s nami , ale môže si to dať vypracovať aj 

inému, to je čisto na obci, ako sa ona rozhodne   

- Monika Bulíková – potom bude ťažké nájsť niekoho, kto sa takým veciam rozumie 

- Mgr. Tarhaj – my to musíme tak trošku, poviem to na rovinu zase tým, že my by sme 

boli, alebo konkrétne ja by som bol aj v tej rozhodovacej komisii a zároveň by som 

vám aj vypracovával projekt, dostal by som sa do konfliktu záujmov. Niekto by to 

mohol oznámiť na ministerstvo a bol by z toho problém. Takže budeme hľadať 

a myslím si, že aj nájdeme schodnú cestu ako sa vyhnúť týmto konfliktom, pripraviť 

pre obec dobrý projekt aby bol schopný a schválený. Je to trošku – preto hovorím, že 

aj byrokratický – náročné. 

- J. Pagáč – môžem sa niečo aj ja spýtať? Hovorili ste, že pred 7 rokmi ste tiež – lebo ja 

si na to pamätám, robil som poslanca, keď to tu viedla p. Izraelová, teraz neviem 

presne, koľko nás to vtedy stálo. Zdenka, nepamätáš si zhruba, dalo by sa to zistiť, 

koľko sme tam dali peňazí do toho a vidíte, 7 rokov   ubehlo a nezískali sme ani 

korunu, nedostali sme nič a určite viem, že voľáky poplatok z obce tam išiel 

- Mgr. Tarhaj – môžem vám garantovať, že žiadny poplatok z obce tam nešiel, pretože 

náklady na to sme vtedy dostali ako samostatnú dotáciu a vybavoval to p. Ing. Litva 

z vyššieho územného celku. T. zn., že vtedy VÚC platila tieto náklady a obec do toho 

nemusela nič vložiť. Teraz VUC na to nedáva nič, takže museli sme dávať iný systém. 
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- J. Pagáč – ale to niktorá z tých dedín, ani z tých miest nedostala ani korunu       

- Mgr. Tarhaj – vtedy nám neschválili túto žiadosť, pretože nebolo tam toľko tých 

financií na ministerstve a v rámci celého Žilinského kraja podporili len dve takéto 

občianske združenia – v Terchovej a na Hornom Liptove, hoci podľa odborníkov sme 

mali proste šancu. Dnes je situácia trošku iná a ministerstvo, je to aj oficiálne 

zverejnené na internetovej stránke má oveľa viac peňazí, a povedalo, že na celý tento 

systém chce podporiť na Slovensku 50 takýchto združení, čo znamená, že je to 3krát 

toľko ako pred tými 7 rokmi, čo v praxi znamená, že povedalo ešte ďalšiu vec, že chce 

aby tá pomoc bola v rámci krajov rovnomerne rozložená a garantuje, že na každý kraj 

vyberie 4 takéto združenia. Ostatné do tých 50 budú podľa klasických bodových 

systémov  vybrané, čiže dneska je situácia priaznivejšia čo sa týka finančných 

možností, máme trochu viac skúseností , takže preto si trúfame ísť do tejto 

celoslovenskej súťaže a naozaj aj z hľadiska tých podmienok – vidieckosť, veľkosť 

alebo výška nezamestnanosti to sú faktory, ktoré ovplyvňujú celý ten bodový systém. 

Niekedy naozaj nemajú šancu prebiť bodovo ja neviem Revúcu alebo Rimavskú 

Sobotu v týchto bodoch, vždy dostanú viacej bodov ako my, takže v niektorých 

ukazovateľoch sme slabší ale v niektorých sme zase silnejší ako konkurencia. 

- Ing. Roháčik – ak by som mohol aj ja prispieť do tejto debaty – pred tými 7 rokmi som 

bol za podnikateľskú sféru, keď sa to zakladalo, nič sme nedostali, ale ani sme nič 

nedali, tak treba povedať, ale je to málo 2 mil., súhlasím s vami, ale každú šancu treba 

využiť, lebo nie všade uspejeme. Bol som na pár stretnutiach s p. starostkou za toho 

pol roka, viete, nie všade nás čakajú a všade majú pre nás porichtovaný mešec peňazí, 

Sklené bolo najväčšie v Turci ale začiatkom 19.storočia. Viete, teraz sme v tejto dobe, 

ale musíme sa pasovať, a myslím si, že nesmieme nevyužiť ani jednu príležitosť, ktorá 

tu je, lebo ten potôčik aby skončil niekde v Turci najprv začína tu na hornom konci 

tými pár kvapkami, No, tých 75 centov, ako povedal p. Tarhaj, že sa tam dajú tie 

peniaze vrátiť, keď nič nebudeme robiť, viete, ušlo nám 25 rokov. Neviem presne, ale 

vy, domáci - pôvodní viete koľko ľudí tu bolo pred 25 rokmi, koľko nás je dneska, 

a koľkí odchádzajú – a prečo odchádzajú. A ak my niečo nespravíme, bude to 

pokračovať a preto sme asi dostali vašu dôveru, aby sme spravili nie zázraky, ale to, 

čo sa dá, aby sme tomu zabránili. 

- H. Bulíková – ja som si to tak zhruba vyrátala, že by to bolo nejakých 550 eur, tak si 

myslím, že to nie je až taká závratná suma, a keď sa vráti, ak sa vráti. Ale keď sa vráti, 

bude to dobre a presne ako p. Roháčik hovoril, musíme sa chytať každej slamky, nikto 

nepríde a nikto nám tu nedá ani korunu, ani cent, takže neviem. Mne ako ten projekt 

by sa mi páčilo a ešte ak by sa nám niečo ušlo, tak by to bolo ešte lepšie, lebo akože 

roboty je tu dosť, je tu čo robiť a proste my ako obec nemáme toľko peňazí  aby sme. 

V prvom rade nás tlačí tá kanalizácia, bolo by ozaj dobré, keby sa nám niečo také 

trafilo a dalo by sa to urobiť. Takže ja som za, aby sme sa chytili tejto šance a dali sme 

sa na to.         

                     

Uznesenie č. 37a/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie dôvodovú správu o prístupe LEADER/CLLD predložená Partnerstvom 

Horného Turca 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 6 Proti:    0  Zdržal sa:  0  
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Uznesenie č. 37b/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje vstup obce Sklené do občianskeho združenia Partnerstva Horného Turca 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 6 Proti:    0  Zdržal sa:   0 

 

Mgr. Tarhaj – chcem vás poprosiť, aby ste v rámci uznesenia nominovali zástupcu do tohto 

združenia, môžu to byť aj viacerí, je to o občanoch, ak majú záujem, kľudne, môžete sa 

prihlásiť. 

Starostka navrhla Ing. Branislava Roháčika a spýtala sa p. Šefrankovej, či pôjde do tejto 

komisie za občanov. 

Z. Šefranková – som chalupárka 

Starostka – nevadí – necháme teda iba p. Roháčika a rozlúčila sa s p. Mgr. Tarhajom     

 

Uznesenie č. 37c/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje nominanta za obec Sklené do občianskeho združenia Partnerstva Horného Turca  

Ing. Branislava Roháčika 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 6 Proti:    0  Zdržal sa:   0 

 

 

K bodu 10: Rôzne 

 

a) Z. Šefranková – p. starostka, môžem byť potom nápomocná pri projektoch, lebo som 

ich robila, tak keď budete potom potrebovať moju pomoc, nemám problém. 

Starostka – ďakujem pekne za ponuku, budem sa tešiť, máte skúsenosti, ja som sa 

s tým nejako nestýkala. 

 

 

K bodu 11: Diskusia 
 

a) Monika Bulíková – ja by som sa chcela spýtať ohľadom tých pozemkov, my čo sme si 

dali žiadosť, nám ste určili cenu za m2, a niektorí si žiadosti nepodali a majú 

v prenájme pozemok. 

Starostka -  Monika, takto, všetky postupne zisťujeme, p. Zdenka robí daňové 

priznania, každé jedno vyberá cez kataster a všetky tieto prípady, ktoré sa zisťujú tak 

bude na ďalšom zastupiteľstve a bude sa to riešiť, nie ste sama. Je veľa toho, musíme 

nachystať, aby to bolo pre poslancov. 

Monika Bulíková – chcem sa opýtať, prenájom na užívanie, alebo na užívanie dreva 

a parkovacie miesta to sú rôzne ceny? 
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Starostka – Monika, prenájom pozemku sme vychádzali - máme vypracované 

ocenenie pozemkov a je to podľa listu vlastníctva, vychádzalo sa z tej ceny ako som to 

čítala a dodržanie toho zákona, ale čo je užívanie pozemkov, to bolo schválené 

predchádzajúcim zastupiteľstvom, že kde majú skládku dreva alebo auto, tak sú 

určené presne ceny, len na tento prenájom pozemkov nebolo určené  

Monika Bulíková – nebolo, však už to platím 20 rokov a bola jednotná cena každý rok  

Starostka – nie, toto je niečo iné ako je užívanie pozemkov a prenájom, to sú dve 

rozličné veci  

Monika Bulíková – zatiaľ som to mala iba v užívaní 

Starostka – keď to prepočítate, to užívanie je drahšie 

Ing. Novák – ja by som sa ešte chcel k tejto otázke, ktorá bola, že tam im treba ešte aj 

v uznesení upraviť, že od kedy je ten nájom, lebo my máme síce uznesenie ako, 

nehnevajte sa, že čo budete platiť od zajtra, ale malo by to platiť a tam byť zakotvené, 

že od kedy to platí, lebo nie je to v uznesení 

Starostka – dáme to týmto dátumom?  

Ing. Novák – dobre, ale ako sa to bude účtovať 

Starostka – dajme to teda od 16, dnes zasadáte a zajtra to bude, alebo so spiatočnou? 

Ing. Novák – nie, to určite nie 

Starostka – dobre od 16.7. 

Ing. Novák – ja by som dal od 1.8., teda navrhol by som od 1.8  

Frnová – to budeš platiť asi iba vtedy keď budeš vyplácať dane na úrade  

Ing. Novák – ale toto nie sú dane 

Frnová – či to nebude platiť pri tom 

Ing. Novák – ale tam to treba aj doplniť na návrh p. Frnovej, že to bude vyplácať pri 

daňovom  

Frnová – či ako to chceš, to budeš mať lepšie, keď všetko tak pri tom naraz 

Ing. Novák – aby nemusela, čo ja viem chodiť  

 

Uznesenie č. 38/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje platenie nájomného k uzneseniam č. 31/2015 a 32/2015 od 1.8.2015 spolu 

s platením DZN. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 5 Proti:    0  Zdržal sa:   1(Frnová) 

 

b) - Z. Šefranková – nechcem veľa rozprávať, ale chcela by som tu prvý krát na  

zastupiteľstve  a chcela by som povedať poslancom kvôli tým zapisovateľkám, že 

robila som tiež v komisiách a my sme to riešili tak, potom, že viete, lebo je 

prenesených veľa výkonov na miestne samosprávy, takže  tie dievčence majú sa čo 

oháňať, ešte keď sú nejaké akcie, sponzorské, takže majú čo robiť a tie nestránkové 

dni, uzávierky, takže o tej odmene 20 eur . To nie je taká vysoká odmena, si zoberte, 

že ako poslanci, tak aj oni tu sedia s tým, že za to nemajú asi ani nadčasy, lebo nemal 

byť kto v robote, tak to je jedna vec. My sme to potom riešili tak, že zápisnica sa 

písala na zastupiteľstve, presne, ale neboli zase dlhé, že poslanci nemohli žiadať od 

zapisovateľky aby písala konkrétne každý čo povie presne, písali sa len dôležité veci 

a bolo to aj dobre, lebo zápisnica sa hneď vystavila na druhý deň aj na internet aj na 

stránky, je to na vás na poslancoch. Lebo keď to takto píše, niekedy si pozriem tie 

zápisnice  sú strašne dlhé, takže je to náročné. Obce majú buď to píšu na obecnom 
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zastupiteľstve, tam počkajú overovatelia zápisnice, napíše sa, podpíše alebo ako máte 

vy. Tak do budúcnosti keď budete niečo takéto rozhodovať tiež poslanci by sa mali 

trošku zamyslieť, lebo to sú pracovníčky , ktoré nemajú len toto, ale majú veľa 

prenesených kompetencií a tej práce je tu dosť.  

c) - H. Bulíková – ja som chcela ešte ohľadom týchto akcií, čo sa robia v dedine, ale čo 

človek môže, keď tu príde 10 ľudí. Akože ma trápi, keď sa tu robí nejaká akcia, tak je 

to veľká bieda, kto bol na jednej akcii, na druhej – žiadna sláva, keby tu neboli 

chalupári, no tak neviem, koľko by tam domácich bolo. Keď sa niečo spraví, neprídu, 

keď sa niečo neurobí, tak je zle, že sa nič nerobí, takže. Hovorím, je nás tu málo, tak je 

to zbytočné rozprávať, takže ak poviete tomu alebo tomu. Veľmi ma to mrzí, že je tu 

taký záujem tej obce a klesá záujem ľudí veškerý o hocičo, proste tu keď sa ide niečo 

robiť, dosť mi je ťažko z tohto všetkého. Teraz naposledy keď bol turnaj, ostal tam 

jeden prístrešok, dolámali ho, tyčky dokrútil - ja som to tam zbierala večer, no čo vám 

poviem bolo mi z toho do revu. 

- B. Matiašovská Hoghová – niektorí ľudia nech tam ani nechodia, ja sa tiež nemienim 

dívať na tie ksichty ožraté, ktorí doslova rýpu 

- H. Bulíková – keby sme si všímali týchto mladých, čo dorábajú, to je neskutočné 

a nebáť sa ozvať, ja viem, že dnes poviete takému fafrnkovi – vám nadá alebo vás 

pošle niekde, treba im ukázať, že je tu niekto nad nimi, že niekto chodí, čo rozhoduje 

a že všetko stojí peniaze, veď dnes nikto viete sami doma, dnes vám nedá nik nič za 

darmo, proste za všetko sa musí platiť a tu si vyhadzujeme peniaze – popísal sa úrad, 

to sa rozbilo, to sa znehodnotilo to sú neskutočné peniaze za ten rok, ktoré sa 

vynaložia na takéto veci, čo by mohli byť a nie sú. Toto mi je veľmi ťažko, keby sa to 

nieslo po tej dedine, rozšírilo  a aby sme boli trošku všímaví voči okoliu nielen na svoj 

majetok, pozerať na svoje aby mne niekto niečo neurobil, ale pozerali sa aj na to 

ostatné, lebo ak budeme takíto sebci, nebudeme mať nikdy nič. 

d) - Starostka, ak sa môžem k tomu futbalu vyjadriť, ja som komunikovala s p. Zelencom 

nejeden krát, bolo mi povedané, že zo strany ani mladých chlapcov nie je záujem hrať 

futbal, nebolo koho zaregistrovať, čo mu povedali možno 8 – 9, z toho chodia na 

trojsmenné prevádzky do roboty, čiže je problém, aby sa oni na tej turnaj stretli o tých 

výsledkoch, prvý krát bolo 8:0, druhý krát bolo 4:0, posledný zápas skončili 12:0, tak 

isto som ho vytočila toto isté, čo povedal mne, povedal všetkým poslancom do 

telefónu, toto, čo povedal mne a v sobotu keď bol turnaj, keď bola prestávka bola som 

za nimi, boli v hromade, možno 4-5 cudzí hrali lebo domáci neboli schopní ani zahrať 

turnaj pre obec Sklené a keď som mala s nimi debatu na túto tému, tak mi povedali, 

áno, my nemáme – nie, že nechceme, ja chodím do bane,  robím na trojsmennú 

prevádzku, ja robím tam, ďalší išiel do Bratislavy, proste ten počet, ktorý by mal byť 

sa nezišiel, ešte sme napriek tomu trvali na tom, že aby sme požiadali o zmenu turnaja, 

pretože v sobotu že im to nevychádza aby sme požiadali SFZ, aby boli tie turnaje 

v nedeľu aj to bolo splnené, ale vám vravím, nebolo toľko hráčov, ktorí by mohli hrať 

za tú obec, takže nie je to chyba starostkina, ani poslancov, neviem si to predstaviť, 

aby som ja so všetkými poslancami chodila z domu do domu a prosila tých mladých – 

viete čo, prosím vás, poďte hrať, pokiaľ sami nechcú, myslím si, že je to trápne, 

všetky možnosti, všetko, čo potrebovali mali poskytnuté 

- Monika Bulíková – tam je aj predseda toho futbalového klubu, aby hráčov motivoval 

- Starostka – nechceli, povedal, že sa mu 8 alebo 9 hráčov prihlásilo, nebolo koho 

zaregistrovať 

- Monika Bulíková – lenže niekedy tie výsledky, ale ako deň predtým tí hráči 

vyzerajú, nevládzu hrať, aj to je to 

- M. Frnová – ale zase je to len o tých futbalistoch  
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- Starostka – futbal nie je zrušený, je len pozastavený na jednu sezónu, dohodli sme sa 

tak, vravím, opakujem sa povedala som, aby si zvolali členskú schôdzu, všetci nech 

tam prídu , zavolajú aj mladých, hral tam napríklad mladý Milan Frno, Jakub, čiže 

zvolať aj týchto mladých a nech oni si povedia, chceme hrať ďalej, máme nejakú 

možnosť, robilo sa všetko pre nich, aby mohli ďalej hrať, kým z ich strany nie je 

záujem, neviem, ako ich donútime, hádam my pôjdeme, no čo 

- Tibor Frno – chlapec mal tri roky, či štyri registračku a nevedia doteraz kde je, 

chlapec chce hrať a registračka sa vyparila,  ani na Štubni ani na Sklenom nie je,  

nikde nie je, tak ako čo tam majú za bodrel, žiadny záujem, mladí chlapci chcú hrať 

- Starostka – tak to potom nie je chyba nás tu 

- J. Pagáč -  ten ŠK Sklené, keď si volili ten výbor, ktorí ľudia tam robili? V tom 

výbore 

- Starostka – bol tam Zelenec, Tomáš Ďurdík, bol tam Majo Kríž, Masaryk a že 

s Adamom budú komunikovať, aby im na začiatok pomohol, rozprávali sme sa s T. 

Ďurdíkom, čo nám povedal? 

- Schniererová – Tomáš povedal, že on si zahrá futbal, že s výborom nechce mať nič 

- J. Pagáč – viete čo, ešte ja chcem, ja si myslím inakšie Erika ako rozprávaš ty ja si 

myslím, že na vine je zastupiteľstvo so starostkou 

- Starostka – a prečo? Čo som mala urobiť? 

- J. Pagáč – tam sa nejedná o to, že, toto je taká dlhodobá záležitosť a my sme mali 

všetko urobiť pre to a zvolať aj tých 4 chlapcov z toho výboru keď aj ten Ďurdík 

nechcel a mali sme si sadnúť pred tým vylosovaním, lebo sme vedeli, ktorý dátum je 

posledný na vylosovanie, mali sme to zvolať, nás ľudia volili na to, aby tá dedina tu sa 

rozmáhala a nie že zavrieme to na jeden rok. Dobre, aj keď to zavrieme na jeden rok 

a my povedzte, kde budú tí 8 futbalisti hrať, sú voľáko zazmluvnení, že išli na 

hosťovanie trebárz na Dubové alebo na Hornú Štubňu a za akú sumu, rozumiete 

tomu? Ja som tiež robil pri tom futbale a keď som púšťal chlapa niekde hrať, tak 

pekne sme sa dohodli s druhou stranou, spravila sa hosťovačka, toľko a toľko a fajka 

zhasla. Teraz po roku prídu ďalšie problémy, že už nebudeme mať ani tých 8 našich 

a kde teraz zoberieme tých chlapcov ako ten Tibor Frno, odkiaľ zoberieme peniaze, 

aby sme my toho chlapca keď je registrovaný na Hornej Štubni zobrali na Sklené, tak 

nerozprávajme si tu bájky, že je to prerušené na jeden rok alebo na dva roky, figa 

borová, keď sa to zrušilo, tak aspoň títo 8  sme ich mali zazmluvniť, ak to nevie 

spraviť ten výbor, tak sme to mali spraviť my, lebo to sú naše peniaze a vám hovorím, 

ako tu je to nahraté, že na rok ten futbal prerušený nebude , lebo zase budeme mať 

tých 8 a tých ďalších odkiaľ? Takže my sme mali zvolať ten výbor pred tou 

uzávierkou poslednou a keď nepríde ten Tomáš bohužiaľ, tak nepríde a keď nepríde 

ani Jano Zelenec ani Peťo, či ktorí sú tam, na to sme tu my, je to organizácia, ktorá 

patrí pod obec tak sme mali chytiť a zvoliť nový výbor 

- Ing. Šefranka – to je veľmi nesprávny názor, čo si teraz povedal, lebo keď ja 

prepáčte mi - 38 rokov som niekde robil - chytím žiaka za školou, tak to áno, 

zodpovedný je riaditeľ, ale ten žiak, to má určitú postupnosť, ale kde je športová 

komisia, keď vedela, že je málo hráčov, prečo nepovedala starostke – upozorní ju, ona 

nemôže mať všetko na hlave, kto je v športovej komisii predseda – prečo ste 

nepredpokladali túto situáciu a starostku ste neupozornili na to? 

- Ing. Novák – ďakujem za vašu pravdu, tak za prvé, nechcem sa vyhovárať, robím iba 

pol roka v tejto komisii plus ďalší dvaja členovia. Ďalej chcem povedať to, že 

prebiehali rokovania medzi p. starostkou a výborom, kde sme neboli prizvaní ako 

športová komisia. Informácie vždy postupovali len na zastupiteľstve alebo 

sprostredkovane pri osobných stretnutiach s p. starostkou. Termín prihlásenia do 
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súťaže som nevedel aký je, to hovorím ako otvorene a tým pádom, prepáčte mi, keď 

som nevedel aký je termín, tak - mohol som sa spýtať, hej, ale zase tak poviem, že 

nevedel som, ani ma to nenapadlo, mal ma niekto usmerniť – možno – a potom by 

som to urobil, takže sa ako vyhováram, hej, že prečo sme to neurobili 

- M. Frnová – ale na každom tom zasadnutí od januára sme sa pýtali, kedy budú mať 

výročnú schôdzu futbalisti, kedy sa majú stretnúť presne tak, ako sa stretli vtedy 

hasiči, presne tak sa mal stretnú výbor ŠK na ktorom sme mali byť všetci pozvaní, čo 

sa nestalo doteraz, my sme predsa – ja nechodím na futbal – tak nemôžem vedieť ako 

oni hrajú alebo nehrajú a takéto veci  

- Z. Šefranková – môžem ja ešte, chcela by som k tomu ešte niečo povedať, lebo ja 

počúvam, že čo vlastne riešite ale s tým, že ľudia, ste poslanci vy máte riešiť kultúru 

a šport na obci a nie športové kluby, vy ste pripravili akciu, pekné boli, bola som sa 

tam len pozrieť a odišla som, ja si myslím, že klobúk dole to, čo robíte v obci, lebo 

niektorí starostovia robia iba pre seba, aby sa prezentovali, ale vy robíte pre obec a 

s tým, že kultúrna športová komisia je aj taká, že dobre, mala by sa venovať mládeži, 

ale vy sa nemusíte starať, že či tu funguje športový klub, je to na nich, máte ihrisko, 

tak máte tam nejakých športovcov, futbalistov, tak zoberte mládež, tu je toľko 

mladých ľudí, ktorí sú po krčmách, ja by som povedala, to treba podchytiť mladých 

ale nemusí byť športový klub, tak rok sa nebude hrať, tak si vychovajte mládež tí, čo 

boli futbalisti a prečo sa hádže vina na zastupiteľstvo alebo na starostku, tak ja si 

myslím, že je to chyba predsedu, lebo keď chcú peniaze, tak si ich prídu pýtať, či 

hasiči, či futbalisti. To je o vás, že keď ste im ich dali, by som si ich zavolala, vráťte 

ich naspäť. Ale nie o to, že oni sa neprihlásili, veď pre boha,  oni tam mali svoj výbor, 

vy čo máte s výborom, keby to patrilo pod obec, nepoviem, ale to je sama súkromná – 

to je športový klub áno, aj dobrovoľný hasiči. Vy im len im dávate peniaze, dávate im 

dotácie, tak tie dotácie mali na niečo použiť, keď ich nedostali v poriadku, takže 

vyriešte to teraz tak ŠK alebo čo máte poslanci, nech sa mládež tam na ihrisku teraz 

v lete – nech chodia hrať futbal, staráte sa o to, kosíte to,  tak nech sa to využije, to že 

tam nebudú hrať a ešte k tomu druhé obce keď nemajú svojich futbalistov napr. 

v Hronseku, ale chodili tam z druhých obcí hrávať, majú krásne ihrisko. Takže sú len 

8 tak majú kamarátov medzi sebou, tak príde hrať za nás, tak rok budú mať pauzu, 

nech trénujú aby boli dobrí.  

- H. Bulíková – domácich bolo možno 5, ostatní boli, čo dochádzali, takže ono je to 

taká doba aká je, ale ten prístup, ja keď niečo chcem robiť, tak to budem robiť, je 

rozdiel, keď ja som v robote, že sa mi nedá. Syn robí v Bratislave, jasné, že sem 

nepríde kvôli tomu futbalu, lebo musí byť v robote, ale keby mohol príde, zase on je 

taký, ale toto je taká činnosť, že to budem robiť preto, lebo to chcem robiť a nie preto, 

že to musím robiť. My sa tu môžeme aj pokrájať a my ich nedáme dokopy jednoducho 

hrať nebudú. 

- Z. Šefranková – to je ŠK, to nepatrí pod zastupiteľstvo a ešte k tomu, sú centrá 

voľného času že napríklad my sme dávali tak peniaze, že dobre ako fiktívne že si ich 

zobrali pod palec a dali sme im peniaze ako centrum voľného času cez inú obec, 

môžete to aj tak riešiť,  dostanú dotácie, že budú učiť mladých chlapcov a tak isto, ten 

istý princíp mali hasiči a tiež si ich zobrali mladých hasičov, dostali dotácie na nové 

hadice a to treba obec -  takto podporovať, že si podchytíte mládež, lebo fakt keď 

vidím, to len chodia a fajčia, hádžu mi tam – cigaretové krabice zbieram, veď to je 

strašné niečo. 

- Ing. Roháčik – ak by som aj ja mohol sa zapojiť, my nehádžeme zodpovednosť na 

zastupiteľstvo ani na starostku, jednoducho konštatujeme, že kdesi sme spravili chybu 

a nemá nás to dobre, viete my sme riešili pol roka, že nemajú elektrinu, voda, ak ste 



17 

 

tam boli tie šatne sú spravené, všetko, akurát, však oni áno toto – toto a tá športová 

stránka, viete, ja som naháňal loptu, ale to bolo kedysi a pozrite sa na nás asi s tým 

výkonom športovým  

- Ernestína Lahutová – ale určite, povedali, že v ich záujme pomôžu tomu ihrisku, 

budú pomáhať tam robiť, keby mali taký záujem o ten futbal, tak by išli, ale sa 

s prepáčením vys**li na všetko, ale taká je pravda, keby mali záujem, tak        

- Starostka -  ale nič sa nezrušilo, nebola registrácia, ale je pozastavená činnosť na 

jednu sezónu 

- Ernestína Lahutová – ale ja neviem, či vy obecný úrad nemáte inakšie problémy, len 

riešiť jeden futbal?  Teraz ideme čo, lebo futbal tu neni, máte málo problémov? 

- Monika Bulíková – ja som sa len pýtala     

- H. Bulíková – ono je to ťažko, lebo viete, bol tu iba ten futbal, teraz už ani na ten 

futbal 

- Ernerstína Lahutová – ale Elenka, povedz mi, ktorý z tých detí, čo tu fajčí pôjde hrať 

futbal, tak na to ihrisko pôjde, ale polámať lavičky alebo niečo také 

- Ing. Šefranka – ja som tiež bol na niekoľkých takýchto zastupiteľstvách , my chatári 

možno máme iný nadhľad a pozeráme ináč na veci ako vy, vy už ste tu takí obrastení 

a už sa vám ani nechce do niečoho, ak sa niekomu skočí na palec, na kurie oko, už je 

zle, darmo si niekto povie tú reakciu , mňa mrzí jedna vec, vy musíte podľa môjho 

názoru riešiť vy svojou aktivitou, niekoľko krát som bol tu na tej akcii, počúvajte ma, 

mne to bolo tak strašne ľúto že tí školáci, tí škôlkari, tí starí tam vystúpili 

a v obecenstve sedelo pár ľudí a ďalší odchádzali preč, ja si myslím, že treba to 

duševno zmeniť i keď je to najťažšie, čo môže byť, pretože to, čo si futbalisti – to už 

je nezáujem detí, oni boli vychovávaní od mala k tomu, že vidia stále nezáujem. 

- K. Hammerová – ja by som len k tomu toľko povedala, že to je taký určitý prejav 

inteligencie, že hádam kto ide na také niečo, na také vystúpenie, tak že vie už pokiaľ 

je aspoň trošku inteligentný, tak vie, že keď niekto vystupuje, tak že sedím a pozerám 

sa a neodchádzam. Takže to je o tých ľuďoch, to sú, to je ten stupeň ich. 

- Ing. Habžanská Šefranková – napríklad na vianočnom koncerte, keď sme mali 

Filovcov, čo mali vystúpenie s fujarami a s tými píšťalkami, tak vtedy oni boli na 

pódiu a celý školský klub behali po pódiu, brali si veci a odchádzali  

- M. Kovalčíková – aj rodičia, nech sa nehnevá nikto na mňa, ale deti keď vystúpia, 

tak si ich schmatnú a odchádzajú s nimi a keď vystupujú naše speváčky, tam sa 

pobehuje tak, že nikto nič nepočuje 

- Ernestína Lahutová – Marcelka, vieš, v čom je chyba, povie sa, že vystúpenie je o 15 

a tie deti idú sem do kinosály už na obed, tak si uváž, čo tie deti 

- M. Kovalčíková – rodičia by si ich mali vychovať tak, že seďte, tu sa vystupuje 

- K. Hammerová – aj o tomto sme sa rozprávali s p. starostkou, teraz naposledy čo 

mali vystúpenie mali veľmi dlhé vystúpenie, deti boli unavené, tak sme povedali  

v škole, že aby boli kratšie, tie deti majú toho dosť 

- Starostka – bolo to dlhé, ja som sa aj s Jankou Matiašovou rozprávala, že to treba 

skrátiť, aj deti sú ustaté aj rodičia, tak sme sa dohodli, že nejaké dve tri pesničky, 

program bol pekný, ale strašne dlhý 

e) - J. Pagáč – ja by som mal ešte jednu vec stále mne sa zdá, že na toto plénum chodia tí 

istí ľudia, dvaja traja sa objavia noví a mňa to trápi od začiatku, keď aj Jano Gutten 

bol som mu povedal, Jano, predsa nie je možno, aby zamestnanci obecného úradu 

neprišli na verejné plénum, myslím na učiteľky škôlky, vedúca kuchyne alebo trebárz 

aj kuchárka, nech si to tu vypočujú, čo tí ľudia aké názory majú na všetko, jasné, že aj 

tie deti, ktoré behajú po tej sále, tak predsa tá učiteľka by ich mala upozorniť, 

nebehajte, nevyrušujte. Tu príde riaditeľ školy na konci roka, prečíta takýto papier, 
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povie starostke alebo starostovi, viete čo, omlúvam sa musím, mám tam a tam 

jednanie. Pre pána boha ak ťa raz platí táto obec, tak tu budeš dokonca aby tí ľudia, 

ktorí tu sedia mali možnosť sa ťa niečo spýtať. To znamená, že tí tu mali byť do nohy.        

A preto to je potom, ona chodí do tej škôlky, ale tu by si mali vypočuť tých ľudí aj 

tých poslancov, aby sme mali možnosť sa ich tu spýtať. A ešte k tomu, tam pani 

spomenula to kosenie, tí opití podľa mňa to bola akcia dobrá, mali sme tam aj tých 

chlapcov od hasičov, oni robili všetko možné, aby tam neboli tie šarvátky. Bohužiaľ 

nabudúce ak bude tá akcia, budeme musieť to zosiliť a takýchto, ktorí sa tam prišli 

napiť a urážať ľudí jednoducho musíme odtiaľ vyraziť preč, inakšie to tu nespravíme, 

inakšie sa to tu neudrží a to isté aj na tom futbalovom ihrisku. Neni predsa možné, aby 

nám, viete, je to akcia taká, kde sa podáva alkohol, inakší tí ľudia nebudú, ale záleží 

zase od nás, organizátorov, že budeme musieť zosiliť tých chlapcov a ustriehnuť to do 

bodky a zosiliť tých chlapov a dať ho jednoducho odviesť preč a hotovo, lebo niektorí 

ľudia tam naozaj prídu na zábavu, sa prídu zabaviť, zatancovať, zábava je tu raz za rok 

alebo koľko. 

- T. Frno – takých treba dať preč 

- J. Pagáč – takže zase je to len na tom, že budeme musieť zosiliť tú službu, aby to tak 

bolo a toto isté aj pri tom futbale, Zdenka, troška sa ma to tak dotklo, že ŠK nepatrí 

obci – patrí obci. 

- Z. Šefranková – ale nie ste vy za to zodpovední, rozumieš? 

- J. Pagáč – sme zodpovední,  pre boha, oni čerpali naše peniaze – obec je za to 

zodpovedná, tam nemá nikto z nich ani hmotnú zodpovednosť ani výbor, ani nikto, 

jednoducho je to obec za to – a ja nehovorím, že Erika, ale ja celkovo tak, ako p. 

Roháčik povedal, že my sme mali troška na nich prihliadnuť a sadnúť si s tým 

výborom. Ak nechcete, tak buď to dáme komisii kultúry a športu nech to vedie, alebo. 

Viete čo? 70 rokov bol ten futbal tu a my starí športovci, čo sa tu stretávame po obci, 

normálne mi je do plaču bohača jeho aj horšie roky boli s tými futbalistami a udržali 

ho tí starostovia a my sme, však Jaro ty si jeden z nich, ktorý tam sedíš a vy rozpustíte 

ten futbal. Ja som ho nerozpustil ani sám, ani z poslancov nikto, ale ja hovorím, že 

mali sme ich troška pritiahnuť k sebe ako tí požiarnici, boli na spadnutie, dúfam, že sa 

to troška pohne aj sa to asi pohlo. 

f) - Starostka -   o tých požiarnikoch by som tiež povedala – 3 dni sa vyhlasovala 

brigáda, že od nás berú z obce peniaze a aspoň nejakou formou aby sa nám tie peniaze 

vrátili, tak som poprosila. Spolu sme to objednali s Ing. Novákom, aby vykosili pri 

požiarnej zbrojnici ten priestor, povedala som, dostanete človeka s kosačkou, ale 

musíte sa postarať aj vy. Viete, ako to dopadlo? Ďuro Daniel išiel kosiť, prišiel za ním 

Ing. Novák a to bolo všetko, čo sa tam stretli a nakoniec išli – som musela na druhý 

deň poslať našich ľudí, nezamestnaných, aby to išli vykosiť a vyhrabať. Takže veľmi 

pochybujem, že budú aj hasiči nejako spolupracovať s obcou. Na základe toho, že on 

ich ešte oslovil všetkých, 3krát sa to vyhlasovalo, streda, štvrtok, piatok, nakoniec oni 

dvaja išli tam, tak o čom sa ideme rozprávať? A to isté dopadnú hasiči ako dopadli 

futbalisti, to chcem len povedať, že je tu nezáujem. 

- J. Pagáč – je nezáujem, tak pozri sa aj tam sa dá asi prerušiť členstvo alebo ja 

neviem, tak ktorí požiarnici nechcú robiť, tak nebudú. Neni predsa možné, že keď 

robíme tam tú oslavu – výročie tam bolo tej požiarnej ochrany a my tam odmeňujeme 

80 ľudí, pre boha a nikto tam neprišiel na tú brigádu. Čo som ja postrehol, tak Tibor 

alebo Milan s tými deťmi cvičili alebo ten Rišiaň tam zo pár razy, ale ostatní nič – to 

je mŕtve. 

- H. Bulíková – teraz odišiel Rišiaň, teraz to tiež pôjde úplne dole vodou, lebo ešte ten 

okolo tých detí 
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- J. Pagáč – takže zase je to len na nás poslancoch 

- T. Frno – neboli tie deti – bolo 5 detí, nemáš deti, ani s kým robiť 

- Ing. Novák – ja by som chcel k tej brigáde – tak boli sme tam viacerí, bol tam aj 

veliteľ Dušan Michele, bol tam aj Tibor s tým, že plus tam bol Roman. My dvaja 

s Ďurom sme kosili – vykosili sme čo sa ako dalo s tým, že keď začali padať tie 

maličké biele, tak sme sa zbalili. Išli sme preč, takže ja – krúpy myslím padali vtedy 

tak sme to prerušili s tým, že nebolo to že pohrabané. To už si zorganizovala ty p. 

starostka, plus dokosenie tých častí, kde sme sa nedostali. Títo ďalší 3 členovia jednak 

pozametali hasičskú zbrojnicu, vyčistili a potom bol tam vymenený jeden zámok na 

dverách, neviem Tibor, či ste dali kľúč na obec. Takže urobili sme podľa svojich 

možností, čo sa dala a teda sme sa niektorí zišli. K ďalšej činnosti – ako nový 

tajomník DHZ vidím, že minimálne členovia výboru majú záujem o to, aby to 

fungovalo ďalej. Je to skupinka 8 ľudí, tí ktorí sú tam pôvodne plus ja, takže neviem, 

ja verím tomu, že sa dostaneme ďalej, že nezostane ako hasič, že to tu zanikne. 

- M. Kovalčíková – ešte by som sa mohla opýtať, kto bol vlani predsedom hasičov 

- T. Frno – Dušan Michele 

- M. Kovalčíková – mohla by som dostať zápisnice z činnosti? Odovzdáva ich 

predseda úradu, či nie? 

- Ing. Novák – ja čo som prevzal 

- M. Kovalčíková – potrebujem zápisnicu z vlaňajšieho roku   

- H. Bulíková – to bude zápisnica v tomto roku za minulý rok      

 

 

Uznesenia boli prijaté pri každom bode programu. 

 

 

K bodu 12: Záver 

 

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

obecné, verejné.  

 

 

          Ukončenie zasadnutia o 18.53hod. 

 

V Sklenom 30.7.2015 

 

 

 

HLASOVÝ ZÁZNAM Z OZ JE ARCHIVOVANÝ NA OcÚ V SKLENOM 

 

Zaslané na overenie, dňa 30.7.2015 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

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

              Martina Frnová                                   Ing. Branislav Roháčik 
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.......................................................            ...................................................... 

        Zapísala: Zdenka Schniererová                            Erika Lahutová 
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Návrh uznesenia z 3. OZ konaného dňa 15.7.2015 

 
Uznesenie č. 29/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie informáciu, že kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ bude 

vykonaná na budúcom OZ 

 
 

Uznesenie č. 30/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Neschvaľuje prenájom pozemku CKN 57/1 o výmere 20m2 vedenom na LV 501 Matúšovi 

Lihanovi, bytom Sklené 137 a Marike Bulíkovej, bytom Sklené 8  

 
Uznesenie č. 31/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje prenájom pozemku CKN 992 o výmere 596m2 vedenom na LV 362 za cenu 

53,64 € na rok (podľa znaleckého posudku 0,365€/m2 vo výške 25 percent t.j.0,09€/m2) 

Miroslavovi Bulíkovi a Monike Bulíkovej, bytom Sklené 8 

podľa ustanovenia 8 ods. b) pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa 

vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok 

so stavbou. 

 
Uznesenie č. 32/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje prenájom pozemku EKN 93251 o výmere 15m2 vedenom na LV 501 podľa 

znaleckého posudku 0,60€/m2 vo výške 25 percent t.j. 0,15€/m2 Martine Frnovej 

a Tiborovi Frnovi, bytom Sklené 133 podľa ustanovenia 8 ods. b) pozemku zastavaného 

stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením 

a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. 

 
Uznesenie č. 33/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

       Neschvaľuje zmenu Uznesenia č. 43 /2014 zo dňa 30.10.2014  

 
 

Uznesenie č. 34/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Neschvaľuje dodatok č. 1/2015 do Smernice pre odmeňovanie účinkujúcich na občianskych 

obradoch a slávnostiach v Obci Sklené č. 3/2010 zo dňa 8.2.2010 v článku V. odmeňovanie 

poslancov OZ bod 2.Zapisovateľ a) odmena za zápisnicu z OZ 20.- € 

 
Uznesenie č. 35/2015 
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Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie správu komisie na preberanie majetkových priznaní vedúcich 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme pre rok 2014 

 
Uznesenie č. 36a/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie zapracovanie kompetencie starostu k vykonávaniu rozpočtových opatrení – 

rozpočtový presun výdavkov v rámci schváleného rozpočtu v priebehu kalendárneho roka - 

mesačne do výšky maximálne 2000.- € 

 
Uznesenie č. 36b/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje dodatok č. 1/2015 k Zásadám hospodárenia s majetkom obce Sklené zo dňa 

14.12.2011 s účinnosťou od 16.7.2015 tak, ako bol predložený 

 

 
Uznesenie č. 37a/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie dôvodovú správu o prístupe LEADER/CLLD predložená Partnerstvom 

Horného Turca 

 
Uznesenie č. 37b/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje vstup obce Sklené do občianskeho združenia Partnerstva Horného Turca 

 
Uznesenie č. 37c/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje nominanta za obec Sklené do občianskeho združenia Partnerstva Horného Turca  

Ing. Branislava Roháčika 

 
Uznesenie č. 38/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje prenájom pozemkov k uzneseniam č.31 a 32/2015 s účinnosťou od 1.8.2015  

 spolu s platením DZN 
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Prezenčná listina  

z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sklenom konaného dňa 15.7.2015 

 

 

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 :                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


