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Uznesenia z 4. OZ konaného dňa 15.10.2015 

 
Uznesenie č. 39/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich OZ  

 

Uznesenie č. 40a/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje/neschvaľuje  
Podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  

v znení neskorších predpisov zámer predaja nehnuteľností vo  

vlastníctve obce Sklené zapísaných na LV 362 a to: 

 

- Pozemku parcela registra C-KN č. 533 vedeného ako trvalé trávnaté porasty v k. ú. Sklené o 

výmere 3407 m2 v katastrálnom území Sklené formou priameho odpredaja najmenej za cenu 

vo výške všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti stanovenej podľa osobitného predpisu –  

znaleckého posudku s týmito podmienkami: 

- kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením  

znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty  

nehnuteľností 

- Kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vkladom   

vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra  

nehnuteľností. 

 
Uznesenie č. 40b/2015 

 

Ukladá  starostke obce Sklené zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov a Zásadami hospodárenia s majetkom obce Sklené 

a zabezpečiť vyhodnotenie predložených cenových ponúk  

s odporúčaním na rozhodnutie obecného zastupiteľstva  

 

Uznesenie č. 40c/2015 

 

Poveruje starostku obce, aby na nadchádzajúce zasadnutie obecného zastupiteľstva po 

vyhodnotení cenových ponúk predložila návrh na schválenie priameho predaja nehnuteľnosti  

vo vlastníctve obce predkladateľovi víťaznej cenovej ponuky. 

 

Uznesenie č. 41a/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Prerokovalo návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce Sklené -   pozemku 

parcela CKN č. 1327, záhrady o výmere 125m
2 

v katastrálnom území Sklené, obec Sklené 

zapísaného na LV č. 362 vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim 
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umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou v zmysle § 9a ods. 8 písmena b) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.   

Uznesenie č. 41b/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Sklené, a to: 

pozemku parcela CKN č. 1327, záhrady o výmere 125m
2 

v katastrálnom území Sklené, obec 

Sklené zapísaného na LV č. 362 do výlučného vlastníctva Ivana Jaryho, bytom Banská 

Bystrica a Boženy Jarej, bytom Banská Bystrica za kúpnu cenu vo výške 1,50EUR/m
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Uznesenie č. 42/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie, kúpu požiarneho vozidla p. farárom Waldenmaierom v Nemeckej republike 

 

Uznesenie č. 43/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie smernicu č. l/2015 na oznamovanie protispoločenskej činnosti v obci 

Sklené 

 
Uznesenie č. 44/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie rozpočtový harmonogram na r. 2016 

 
Uznesenie č. 45/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na II. polrok roku 2015 

 

 

 

 

 

 


