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Zápisnica 

Zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sklenom 

ktoré sa konalo dňa 15.10.2015 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, 

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

Hlavný kontrolór Mgr. Eva Špirková 

 

 

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. Žiadosť Róberta Chalmovského, bytom  Prievidza o kúpu pozemku  

                            vedenom na LV 362 číslo parcely CKN 533 trvalé trávnaté porasty  

                            o výmere 3407 m2         

                       5. Žiadosť Ivana Jarého s manželkou Boženou, bytom Banská Bystrica o kúpu  

                           pozemku vedenom na LV 362 číslo parcely CKN 1327 záhrady o výmere   

                          125 m2                                              

                       6. Nákup požiarneho vozidla  

                       7. Smernica č. 1/2015 na oznamovanie protispoločenskej činnosti v obci Sklené 

                       8. Rozpočtový harmonogram r. 2016 

                 9. Rôzne 

               10. Diskusia 

                     11. Záver 

 

 

Návrhy starostu a poslancov : 

 

Starostka obce navrhla doplniť do programu do bodu 9 bod a) návrh plánu kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok roku  2015 

Návrh doplneného programu: 

                        1. Otvorenie 

                        2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

                        3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ 

                        4. Žiadosť Róberta Chalmovského, bytom  Prievidza o kúpu pozemku  
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                            vedenom na LV 362 číslo parcely CKN 533 trvalé trávnaté porasty  

                            o výmere 3407 m2         

                       5. Žiadosť Ivana Jarého s manželkou Boženou, bytom Banská Bystrica o kúpu  

                           pozemku vedenom na LV 362 číslo parcely CKN 1327 záhrady o výmere   

                          125 m2                                              

                       6. Nákup požiarneho vozidla  

                       7. Smernica č. 1/2015 na oznamovanie protispoločenskej činnosti v obci Sklené 

                       8. Rozpočtový harmonogram r. 2016 

                 9. Rôzne 

                     a) návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok roku 2015       

                     10. Diskusia 

                     11. Záver 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Sklené schvaľuje program rokovania s navrhnutými zmenami 

a doplnkami. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní:    7       Za: 7 Proti:    0  Zdržal sa:  0  

 

 

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

 

Overovatelia zápisnice – Katarína Hammerová,  Júlia Lahutová 

Návrhová komisia – Jaroslav Pagáč, Helena Bulíková 

Zapisovateľka – Z. Schniererová 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 7 Proti:    0  Zdržal sa: 0 

 

 

 

K bodu 3: Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ 

 

Kontrolu uznesení  z OZ predložila HKO Mgr. Eva Špirková. Kontrola uznesení je 

prílohou tejto zápisnice. 

 

Uznesenie č. 39/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich OZ  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 7 Proti:    0  Zdržal sa: 0  

 

 

K bodu 4: Žiadosť p. Róberta Chalmovského, bytom Prievidza o kúpu pozemku 

vedenom na LV 362 číslo parcely CKN 533 trvalé trávnaté porasty o výmere 3407 m2 : 

 

Starostka obce prečítala žiadosť p. Róberta Chalmovského, bytom Prievidza o kúpu pozemku 

vedenom na LV 362 číslo parcely CKN 533 trvalé trávnaté porasty o výmere 3407 m2  
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Uznesenie č. 40a/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje 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. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 7 Proti:    0  Zdržal sa: 0 

 

 

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  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 7 Proti:    0  Zdržal sa: 0  

 

 

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. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 7 Proti:    0  Zdržal sa: 0  

 

 

 

K bodu 5: Žiadosť p. Ivana Jaryho s manželkou Boženou, bytom Banská Bystrica 

o kúpu pozemku vedenom na LV 362, číslo parcely CKN 1327 záhrady o výmere 125 m2  
  

Starostka obce vyzvala, aby predseda komisie J. Pagáč informoval, ktorý je to pozemok  

- J. Pagáč – my sme tam s komisiou boli pozrieť jedná sa o ten posledný dom, smerom prvý 

od kasární, časť toho dvoja, čo má ten pán Jary ohradené. Komisia tam bola, tak doporučuje 

odpredaj. 
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- J. Bulík – a ešte k tomu Chalmovskému, kde to je? 

- K. Hammerová – Chalmovský je pri Kratkov, pri Vilovi Kratkovi, pri rodičovskom dome 

- kontrolórka obce – ale nebude sa to predávať jemu, ale priamym predajom, takže tomu sa    

  predá s vyššou ponukou   

 

  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 

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.   

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 7 Proti:    0  Zdržal sa: 0 

   

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
2 

 

Ing. Novák – to nie je ale priamy predaj, lebo tam to nebolo  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 7 Proti:    0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 6: Nákup požiarneho vozidla 

 

Starostka obce informovala OZ o tom, že p. farár z Nemecka p. Waldenmaier by bol schopný 

kúpiť vyradené auto v Nemecku, nebude to tento rok, povedal, možno rok, možno dva, teraz 

koncom októbra, začiatkom novembra by mal prísť a mal by informovať v akom stave by to 

bolo, len s tým, predaj toho vozidla v Nemecku – on to všetko kúpi za svoje peniaze, s tým, že 

to vozidlo keby bolo doručené sem na Slovensko, by sme všetky tie náklady spojené – colné 

a takéto by sme si zaplatili sami, neviem, koľko by to stálo. V utorok som sa rozprávala s p. 

Kovalčíkom, len v utorok sú nestránkové dni na polícii, tak som sa nemohla ísť informovať. 

P. farár ma prosil, že aby to nevyzeralo, že on chce kúpiť to auto pre seba na kšeft, že by 

potreboval nejaké vyjadrenie alebo uznesenie od poslancov Sklené a to aby som mu potom 

poslala.  

HKO – či by bol záujem 

Starostka – áno, či ho má kúpiť, alebo nie, on by ho kúpil, len potrebuje vyjadrenie 
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Ing. Novák – ja si myslím, že riešiť by sme to teraz nemali, lebo to je v podstate informácia, 

akože berieme na vedomie a budeme radi, ak by sa to náhodou podarilo 

K. Hammerová – a čo požiarnici, chcú také auto? 

Starostka – pri tom jednaní bol aj Ing. Rišiaň, neviem, takto by malo vyzerať, lebo p. farár 

nevedel ani rozmery ani nevedel nič povedať kvôli našej garáži, možno to bude takéto, možno 

iné, on to tiež nevie 

Ing. Novák – ja by som navrhol, že p. starostka, tak nám to postúp, my sa pozrieme, čo je to 

za auto a teda by sme sa vyjadrili, či je záujem, a či ho vôbec budeme môcť užívať, ale 

nečakal by som s tým zápisom, že berieme na vedomie a teda že súhlasíme, aby sme to dnes 

napísali, aby mohol on rokovať. A my neviem, kedy sa stretneme Dušan. No tak na budúci 

týždeň možno by sme, ale tiež nebudeme naháňať ale ak sa stretneme, tak si to pozrieme. 

Starostka dala hlasovať za uznesenie 

J. Bulík – tam zistiť treba rozmery, cenu a podľa toho 

J. Pagáč – však cena nás netrápi 

J. Bulík – však nevieš, či je to také vozidlo 

Starostka – zoberiete to na vedomie, on vravím by mal koncom októbra, začiatkom novembra  

prísť, povie mi o čo sa jedná a ja vás budem informovať, ide len o to, aby on mal – že obec 

Sklené má záujem o kúpu, aby nebolo, že on chce kúpiť auto, aby on na ňom niečo zarobil. 

On ho kúpi a dovezie sem, len aby nemusel všetky náklady zápis, clo platiť on. 

Ing. Novák – clo tam nebude, lebo sme v Európskej únii 

Starostka – ja hovorím, že všetky tie náklady s prihlásením  by musela znášať obec 

J. Bulík – p. starostka s poslancami, zvážte, či to auto cisternu chcete, ak sa jedná o cisternu. 

Či tú cisternu chcete a budete financovať čo sa týka poistky všetky veci, školenia a také veci 

aká cisterna to je, takže k tomu si treba sadnúť a spísať, či na to budú financie. Pretože my 

takéto autá máme v Žiline na kraji 300 pomaly, p. Rajčan bol na školení teraz, sa ho spýtajte, 

neviem, či si s ním sedela po školení. Tak isto môžeme písať žiadosti, a bude to – môže za 

euro tá cisterna, ale či to budeme stíhať  zaplatiť všetko. 

T. Frno – lenže vy keď dáte auto, budete chcieť školenia, toto je auto, kde nebude chcieť farár 

školenia. Je rozdiel keď ti dá štát auto a chce od teba školenia toto je auto podľa mňa céčkové, 

máš zaplatené STK, máš zaplatené všetko a môžeš na ňom chodiť a nepotrebuješ žiadne 

školenia. 

J. Bulík – myslíš? 

Ing. Novák – p. starostka, ja by som navrhoval odhlasovať s tým, že už sme sa dohodli, že 

v nedeľu sa stretneme my ako hasiči, lebo toto nie je záväzné, je to len informácia, že môže 

začať rokovať, tiež pred tým, ako bude to auto kupovať, my to musíme odsúhlasiť, takže 

máme nejaký priestor na to, aby sa tieto ostatné informácie dotiahli a to čo hovorí Jaro. 

J. Bulík – zákonná, havarijná poistka  

Ing. Novák – nejde o to, ide o prevádzku, či obec bude mať na prevádzku, či budeme mať na 

to v rozpočte, čiže tieto veci budeme musieť doriešiť 

Starostka – išlo o informáciu, tento rok nebudeme 

H. Bulíková – viete že to auto, nebolo by fér kebyže takúto ponuku a nevyužijeme, keď je 

takáto ponuka a zase keď sa o to budete starať, to  by ste sa mali – to záleží od vás, aj tie 

náklady budú menšie a to auto nebude celý čas vonku, bude len pre prípad, že ho bude treba. 

Ja si myslím, že tie náklady na to auto až také nebudú, bude záležať len na vás ako sa okolo 

toho auta budete mať. Nie ako doteraz tam ten vercajk a všetko, keď niečo dostanete, starať sa 

o to, lebo to nie je vec eura ani desiatich eur a vážiť si to, že sme to dostali a budeme sa o to 

starať. Tak ja si myslím, že tie náklady tam také nebudú až také tam nebudú 

Starostka – jasné, že to musím povedať vám, ja nemôžem bez vás dať súhlas, jedine keby som 

ho kúpila za svoje peniaze, jasné, že to musí ísť všetko cez vás, bližšie neviem povedať, lebo 

vravím, bol p. Ing. Rišiaň, ja som s ním bola aj Ľubo Kasper a takto sme sa dohodli. Ani p. 
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farár nevedel povedať, ide len o to, aby sme to zobrali na vedomie a mu to doručili, že to nie 

je na kšeft 

Ing. Novák – ak môžem, toto ako je v poriadku, mali by sme zaviazať hasičov, že do akého 

termínu skrátka p. starostka ti musíme dať podklady a zase ty budeš mať tiež nejaký čas, aby 

si zistila to ostatné, takže ešte toto by som navrhol nejaký termín dať, aby sme ti podklady 

prichystali  

J. Pagáč – viete čo, keď vás takto počúvam si myslím, že Jaro Bulík čo hovorí, že tam má 

sčasti pravdu, lebo si zoberte on hovoril – nie tak ako Hela hovorí o prevádzke auta, ak sa 

nám niečo pokazí, to je pravda, on hovorí, ak som dobre rozumel o nákladoch na rok, tam je 

treba toho šoféra spomenúť, tam budú treba nejaké zvláštne školenia na cisternu, lebo cisterna 

je iný typ vozidla ako je na prepravu osôb a potom tam pôjde – gumy nové treba a tak podľa 

mňa by bolo dobré zistiť u voľákeho takého prevádzkovateľa tu v okrese, že koľko vôbec 

ročne stojí to auto. Viete, lebo ak ho my dostaneme zadarmo, to nás nemusí trápiť, koľko 

bude stáť, ale náklady, ja si myslím, že ten Jaro Bulík má pravdu, ja si myslím, že aj toto treba 

zistiť, ak bude treba na prevádzku tri tisíc eur alebo päť tisíc, tak to potom bude iná káva. 

Musíme o tom riadne pouvažovať. 

J. Bulík – auto môže stáť celý rok, podľa počtu výjazdov – bude stáť celý rok ale treba 

zaplatiť zákonnú poistku, havarijnú poistku 

J. Pagáč – STK, nikto do toho auta nesadne, keď to nebude mať. 

T. Frno – to by si musel platiť aj za tie autá, ktoré vy v Žiline máte či kde máte, presne to isté 

K téme hovorili naraz M. Frno s J. Bulíkom – táto časť sa nedá presne zapísať kvôli šumu 

a ruchu, prerušila starostka – bude diskusia, tam si môžete povedať, ale myslím si, ako 

povedal Ing. Novák, bude treba aby ste sa požiarnici stretli, porozprávali, a aby aj oni mali 

nejaký časový termín aj ja. Ja vám hovorím, ako sme jednali, nič neviem, čo vám poviem, 

bude to stáť dve tisíc – tri tisíc, aké to bude komplet vybavenie. Teraz treba určiť, áno, 

chceme, aby to kúpil, tak či tak s tými podmienkami budem informovať poslancov, ja sama 

nemôžem rozhodnúť o kúpe toho vozidla. Tu ide o to, aby sme – áno máme záujem, ale 

s tým, aby sme boli presne informovaní, aké bude, čo bude. A potom sa môžeme vyjadrovať. 

J. Bulík – áno, treba zistiť rozmery, či nám vojde do garáže, výbava aká je.    

 

 

Uznesenie č. 42/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

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

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 7  Proti:    0  Zdržal sa: 0  

 

Starostka obce prečítala pripravené uznesenie č. 42b/2015 o tom, že OZ schvaľuje úhradu 

všetkých nákladov spojených s kúpou požiarneho vozidla, ale po diskusii k tejto téme nedala 

o uznesení hlasovať. 

Ing. Novák – keď už je tam to číslovanie, by som chcel poprosiť p. starostka, že ten termín 

tam dať. 

Starostka – môžeme dať ukladá starostke alebo ako 

Ing. Novák – neukladáme starostke, ale OZ sa uznáša na tom, že do termínu neviem, 

polovičky novembra DHZ v spolupráci so starostkou urobí vyhodnotenie, nejako takto by 

som, alebo chceš, že ti máme dať úlohu? To sú iba dva týždne, to je málo. 

Po diskusii sa dohodli poslanci, že bod 42b/2015 bude úplne vypustený. 



7 

 

 

K bodu 7: Smernica č. 1/2015 na oznamovanie protispoločenskej činnosti v obci Sklené 

Starostka informovala, že túto smernicu berú poslanci OZ na vedomie a všetci ju dostali.   

 

Uznesenie č. 43/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

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

Sklené  

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 7 Proti:     0 Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 8: Rozpočtový harmonogram r. 2016 

 

Starostka obce informovala o  rozpočtovom harmonograme na r. 2016 aj o tom, že všetci ho 

vopred dostali. 

Ing. Novák – zabudla si mi ho poslať p. starostka 

Starostka – veď ty si si ho vytlačil 

Ing. Habžanská Šefranková – od 1.septembra bol aj na stránke, požiadavky k rozpočtu treba 

predkladať do konca budúceho týždňa, aby sa mohol začiatkom novembra starostke dať na 

schválenie a vyvesiť. 

 

Uznesenie č. 44/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie rozpočtový harmonogram na r. 2016 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 7 Proti:   0  Zdržal sa:   0 

 

 

K bodu 9: Rôzne 

 

a) návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na II. polrok roku 2015  

starostka informovala o tom, že ho taktiež dostali všetci poslanci 

 

Uznesenie č. 45/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

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

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 7 Proti:    0                  Zdržal sa:    0  
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K bodu 10: Diskusia 
 

a) starostka obce – neviem, ak nemáte nič, jedno z uznesení bola požiadavka na čističku   

    odpadových vôd, dala som si cez Turvod vypracovať, koľko by to stálo – investičné    

    náklady na ČOV pre 750 -800 obyvateľov, celá informácia nákladoch na ČOV je prílohou  

    tejto zápisnice 

b) starostka obce – informácia o liste pre Technické služby, kde žiadala zmenu - vývoz  

    komunálneho odpadu, odpoveď z Technických služieb Turčianske Teplice je prílohou tejto  

    zápisnice. 

c) starostka obce – informovala o tom, že písala p. Kaliňákovi,  

    nakoľko jej bolo vytknuté, že sa nepíšu žiadosti o odkúpenie alebo pridelenie požiarneho  

    vozidla, citovala z listu, ktorý zaslala p. Kaliňákovi, odpoveď zatiaľ nedostala a bolo to  

    zaslané 31.8.2015. Písala na VUC, do Bratislavy na DHZ, na ministerstvo – žiadna  

    odpoveď  

d) starostka obce – informovala, prečo sa nezačalo s opravou domu smútku, stanovisko   

     o obhliadke je prílohou tejto zápisnice a zároveň informovala, že v prvom rade treba dať  

     urobiť statiku a potom môžeme začať s opravou domu smútku 

   - M. Bulíková – kedy bol postavený ten dom smútku? 

   - starostka – neviem, asi v roku 1993  

   -  Ing. Novák – chcem sa spýtať, plánuješ v rozpočte budúceho roku s touto akciou? 

   -  starostka – áno, musíme, ak to neurobíme, tak sa nám zrúti a môže prísť aj k ujme na  

       Zdraví 

  e)  Ing. Novák – potom do rozpočtu, neviem, kto to bude predkladať malo by ísť aj riešenie  

       tuto strechy  

   - starostka – to je ďalšie, dala som si vyhotoviť ponuky, zateká nám do kinosály zo dvora,  

      čo je strecha, dala som si vypracovať ponuky, prvá ponuka bola nejakých 7.700.- eur bez  

      DPH, čiže to by bolo zhruba desať tisíc, lenže ten, kto ponuku vypracoval získal zákazku  

      niekoľko desiatok mil. korún, tak od tej zákazky odstúpil, samozrejme, nebude robiť 10  

      tis. zákazku, keď získal väčšiu. Tak som si dala urobiť aspoň tú časť, tam je ipa, alebo čo  

      to tam je, aspoň to prekryť, lebo to je – veľmi tam zateká, tam som mala – jedna ponuka  

      bola okolo 3tis eur a dnes mi p. kolega doniesol ďalšie, tak musíme si k tomu sadnúť, lebo  

      oprava strechy tu by bola 2619,60 eur vrátane DPH. Aspoň toto budeme musieť tento rok  

      stihnúť. Od 1.októbra až nad 5tisíc eur musí byť vyhlásené výberové. Chcela by som  

      aspoň tú časť dať urobiť. To sú dve také boľavé miesta, ktoré musíme urobiť.   

   -  J. Pagáč – aká to bola firma?  

   -  starostka – Anton Poništ  

   -  J. Pagáč – a o akú krytinu sa jedná? 

   -  starostka – demontáž, ošetrenie, dodávka traperz plus difúzna fólia, doprava materiálu 

   -  J. Pagáč – môžem ja k tomu niečo - neponáhľajme sa s tou strechou, ani s tým  

      traperzovým plechom, lebo ak ste si všimli máme pol budovy zakrytej hliníkovým  

      plechom, teraz ako tá budova bude vypadať, pol strechy tak a pol tak 

   - M. Frnová – ide o zatekanie, nie ako to vyzerá 

   - J. Pagáč – tak ale dajme to hliníkom zakryť, je to aj málinko drahšie, ale je to kvalita, lebo       

     - to je môj názor, tomu plechu moc neverím  za 20 rokov sa bude natierať aj ten hliníkový  

      je tam už 50 či 40 a pozrite sa, v akom stave je 

   - T. Frno – za 20 rokov už tu nebudeme, potom nech to iný rieši 

   - J. Pagáč – dá sa aj tak 

   - starostka – my budeme musieť tak, či tak časť strechy natierať, lebo nie je celá hliníková,  

     časť je hliníková, časť je obyčajný plech 
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    - T. Frno - a časť je bez strechy                

    - J. Pagáč – ak to ideme takto robiť ako trebárz na tej škôlke ten prílepok drevený pri tej    

      budove tak to bude vypadať, tak ani robiť nič, to je môj názor     

    - Ing. Novák – p. starostka, chcem sa opýtať, nevidel som tú strechu, je tou strechou  

      prekryté aj priestory pošty? 

    - starostka – pošta je druhá časť, tu čo vravím, že zateká to je, keby si išiel tu na zberný  

      dvor, tak vidíš rovno tam, je to prekryté térovým papierom a pošta je ďalšia budova  

    - T. Frno – keby si chodil  ku mne do krčmy, tak to presne vidíš  

f)    H. Bulíková – ja by som sa chcela vrátiť k tomu odpadu, dalo by sa to zmeniť ten odpad,  

      lebo ja som to už navrhovala neraz, že aby chodili smetiari v lete každé dva týždne, či   

      ako. Každý týždeň v lete a v zime každé dva týždne. 

- Starostka – s tým, že dvojnásobok budeme platiť za odvoz? 

- A. Maruškinová – prečo cez leto dva krát? 

- H. Bulíková – v lete je odpadu určite viacej, v zime nevidíte vrecia pri košoch ako v lete 

- K. Hammerová – v zime kúrime, ja hádžem všetko do pece, papiere 

- Naraz diskutovalo niekoľko občanov, preto nie je možné presne zapísať, čo povedali 

- H. Bulíková – neviem, to je môj názor, v lete je to strašné okolo tých košov 

- Z. Schniererová – a čo keby ste si ako poslanci prešli svoj obvod a spýtali sa ľudí, čo oni 

chcú 

- H. Bulíková – v zime predsa nevidíš pri kontajneroch vrecia 

- Ing. Novák – p. starostka podľa tohto nie je jasné, koľko by to stálo, ten vzorec ktorí tam 

oni napísali nestanovuje sumu, to znamená, nech nám oni povedia – my vieme, koľko to 

stojí teraz a nech nám teda podľa toho vzorca vyrátajú, koľko by to stálo, keby sa to 

zmenilo, lebo počet tých vývozov tam bude ten istý 

- Ing. Habžanská Šefranková – ide o to, že oni každý Q chodia a počítajú počet smetných 

nádob a keď tam uvidia vedľa smetnej nádoby - je to raz za čas ale práve tam sú tie 

vrecia    

- K. Hammerová – keby chodili každý týždeň aj v zime aj v lete, neboli by žiadne vrecia  

- Ing. J. Habžanská Šefranková – ale v zime je to 900 eur,  je rozdiel keď v zime platíme 

400 eur za smeti a v zime 900 

- Znovu diskutovalo niekoľko občanov a preto sa nedá zapísať, kto čo povedal 

- Ing. Novák – ja by som súhlasil s návrhom p. Schniererovej aby sme si všetci prešli tie 

svoje obvody, zistili názor občanov a to už potom môžeme riešiť asi až v lete 

- H. Bulíková – lebo ja to vidím u nás napr. v bytovke, že keď chodia v zime máme tam 

nádoby napr. 4 – 2 sú prázdne a 2 plné a v lete dobre, že nekypia tie popolnice. 

A neviem, ten odpad, či triedim v lete alebo v zime, stále je to rovnaké 

- J. Pagáč – môžem ešte ja niečo k tomu? Viete čo, takto vám poviem, podľa mňa by si 

mal do toho auta sadnúť jeden VPP a rátať popolnice, ak príde ten VPP k tej bytovke 

a sú štyri, tak poznačí si, že 4 vyviezli, ale ja si myslím inú vec – dobré by bolo keď to 

auto prejde celú dedinu, nie že sem príde so smeťami z Turčeka, že má pol voza, ale 

nech sem príde pred úrad, sadnite si s ním do auta a choďte s ním na váhu, lebo som sa 

už niekoľko krát pýtal, pozrite sa my máme plný zberný dvor, starostka to nestíha 

odvážať tie kontajnery. Klesla tá tonáž keď sme vybudovali zberný dvor z tých malých 

popolníc? 

- Ing. J. Habžanská Šefranková – ešte viac je 

- J. Pagáč – vidíte? A sme doma. Takže to auto sa mi zdá pozbiera Turček alebo Štubne, 

príde na Sklené a ide preč, takže toto treba zistiť 

- M. Bulíková – stalo sa, že išli po hlavnej ceste alebo spodnej ceste, popolnice nezobrali 

a zostali tam do budúceho týždňa, to sa nám stalo 

- Starostka – ja napíšem, treba nám to povedať 
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- J. Pagáč – je zaujímavé, ľudia začali aj triediť ten odpad, aj skla koľko odvezú, takže aj 

tam by mala váha klesnúť, niekedy to sypali všetko do popolníc, obec zaplatí za 

kontajner toľké peniaze a ešte stále platí tú istú tonáž Technickým službám, nič nám 

nekleslo, to znamená, že 

- Ing. Habžanská Šefranková – ale zase strašne veľa ľudí prerába a namiesto toho, aby si 

sami zavolali kontajner, čo by mali urobiť tak namiesto toho prídu 4krát a zaplnia dva 

kontajnery 

- J. Pagáč – Janka, to je iné, toto si musí ustriehnuť obec, kto to tu sype, ale to nám nie je 

platné, keď vy pošlete toho chlapa 

- Starostka – poslala som, čo som si prešla dedinu tam kde sa prerábalo som poslala 

výzvu, aby mi predložili doklad, kde sa vyvážalo. Vlčkovci nám poslali vážny lístok, kde 

vyvážali, každý jeden by si mal objednať kontajner aj ho zaplatiť a píšem, čakám na 

ďalšie 

   -    M. Kovalčíková – poznám dedinu, kde predávajú kupóny, keď si kupóny kúpiš, položíš  

        na popolnicu, kde je kupón, tam popolnicu zoberú a už je na mne, či si ja ušetrím kupóny  

        alebo neušetrím, ale nebudem platiť za niekoho, kto si tam postaví 4 vrecia a ja jednu  

        popolnicu, aj tak sa to dá, robia to 

    -  starostka – môžem sa na to spýtať, ale môže sa stať že odpad bude po lese, boli sme  

        v hore, dva roky dozadu s Gitkou Šulejovou, boli sme prekvapení, už ten zberný dvor už    

        to funguje niekoľko rokov, my sme prišli do hory a zistili sme 2 malé prenosné  

        televízory, kočiar vyhodený, bandasky vyhodené a najlepšie, čo sa nám páčilo bolo  

        napísané pochvalné uznanie za vynikajúcu prácu, meno, dátum, všetko. Tak radšej nech  

        to vozia sem ako to má byť po hore alebo na začiatku obce  

f) J. Bulík – iba som sa chcel – bavili ste sa tu už ohľadom rozpočtu, neviem, kedy sa bude  

       uzatvárať, my sme sedeli s p. starostkou ohľadom  bytoviek – občania bytovky ohľadom  

       pozemkov popri nás, tak neviem, či sa bavila starostka aj s poslancami, lebo sedeli  

       starostka aj s komisiou a sme sa dohodli na nejakých podmienkach, ja by som chcel do  

       toho rozpočtu dať, aby ste navrhli – spracovanie toho projektu tej cesty, lebo my ak si  

       budeme kupovať tie pozemky – priľahlé pozemky, čo sa týka stavby, to si kúpime, ale  

       priľahlé pozemky, kde máme garáže, kde máme záhrady a takéto veci, aby ste si  

       spracovali projekt,  kadiaľ tá cesta pôjde a podľa tej cesty si potom môžeme odkupovať  

       tie pozemky. Neviem, či ste debatovali, či ste mali prípravné zastupiteľstvo s poslancami,  

       Erika, či ste sedeli 

- Starostka – nie 

- J. Bulík – my sme sa dohodli, že potom budeme sedieť, ale my si nebudeme kupovať 

pozemky, pokiaľ neni vytýčená tá cesta, lebo nikto si nekúpi cestu, či je to právnická 

osoba, fyzická osoba, alebo je to súkromník alebo podnikateľ. My už roky bojujeme, aby 

tá cesta tam bola, takže bol by som rád, keby ste to do rozpočtu budúceho roku dali, lebo 

projekt nám už prepadol – projekt bol spracovaný, nie projekt ale geometrák – aj projekt 

aj geometrák. Ja viem, že bývalý starosta aj projekt aj geometrák bol spracovaný – 

geometrákom bolo vytýčené, kadiaľ tá cesta pôjde. Ako to idete uvažovať a schvaľovať, 

lebo viete dobre, že my ten prístup do bytoviek máme cez súkromný pozemok – ten 

súkromný pozemok to už bolo za dvoch starostov, že to nepredajú, že to nepustia, tak 

treba rozhodnúť a čím skôr cestu prístupovú dať cez náš obecný pozemok a potom si 

môžeme my odkupovať tie pozemky.      

    -  ďalšia vec – by som sa chcel spýtať, naše striekačky boli v oprave, bol som na úrade,  

        zatiaľ, nevedeli ste cenu, koľko sa platilo za opravu – by som chcel vedieť, koľko stála  

        oprava tých dvoch striekačiek, čo tam bola za porucha – neviem, zatiaľ som sa to  

        nedozvedel 

     - ďalšia vec – p. starostka, p. poslanci, neviem, z akej príčiny sa tu v Sklenom futbal zrušil,  
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   neviem, doteraz neviem, sedelo sa ohľadom,.. čudujem sa p. Pagáčovi, že roky tu sedel   

   a bojovali sme za to, aby sa ten futbal udržal – ja som, neviem, možno ste to už prebrali na  

   minulom zastupiteľstve, ale nebol som, nemohol som prísť. Kvôli koseniu a kvôli turnaju sa  

   sedelo dvakrát, trikrát a kvôli tomu, aby sa udržal futbal na Sklenom ste sedeli p. poslanci? 

 - ďalej by som chcel vedieť, ako dopadlo kosenie, ako bývalí poslanci sme keď sme končili  

    sa povedalo, že na každom – po každej akcii bude ako ktorá akcia dopadla. To sa týka  

    kosenia a turnaja.  

-  M. Frnová – to bolo minulé zastupiteľstvo, Jarko 

-  J. Bulík – nebol som, dobre, tak ohľadom týchto financií, futbal sme zrušili, turnaj sme  

   spravili, pre koho, z akého dôvodu? Opravili sa šatne, financie sa investovali, prečo, začo,  

   načo? Teraz to stojí, tak vysvetlite to  

-  starostka – vyjadrím sa k tomu, oprava čerpadiel – faktúra bola predložená Ing. Novákovi,  

    táto stála skoro 500 eur, písala som potom do Floriána z akého dôvodu – čerpadlo bolo  

    prehnité a zatavené 

-  Ing. Habžanská Šefranková – išlo tam o to, že jedna nádrž praskla kvôli tomu, že sa tam  

    nechala voda a tá ju roztrhla 

-  starostka – čo sa týka futbalu, futbal nezrušila starostka ani poslanci, ja som mala rozhovor,  

    viedol to Janko Zelenec, tak isto cez telefón mi vysvetlil, aká bola situácia, nezohnal  

    dostatočný počet futbalistov aby sme sa mohli prihlásiť do súťaže. Chodilo ich 7-8 a keď sa  

    mal hrať turnaj ešte z toho dvaja traja vypadli, lebo boli opití. Nebolo koho tam prihlásiť. 

 -  J. Bulík – a kde je tých 10 hráčov, ktorých ste pustili? Desať hráčov je po iných dedinách 

 -  starostka – 8 ich chodilo, pustila som telefón, povedal, prečo nebolo prihlásené, tak ja  

     neviem 

 -  Diskutovalo niekoľko občanov, preto sa nedá zapísať, ktorý z nich čo povedal 

 -  H. Bulíková – nehádžte na jedného človeka všetko 

 -  J. Bulík – sedeli ste poslanci,  starostka, sedeli ste? Sedeli ste aby sa to udržalo? 

 -  H. Bulíková – nedokážeš pochopiť, že tu nebolo toľko hráčov? Každý týždeň nemôže hrať  

    ani tvoje decko, kydáte na jedného človeka – Jano Zelenec, tiež to nemohol potiahnuť 

 -  starostka – teraz je to v štádiu riešenia, futbal nie je zrušený, je pozastavený, sme sa  

    dohodli ako to ideme ďalej riešiť, stačí ti taká odpoveď? 

 - starostka – ďalej, čo sa týka odpredaj pozemkov, poslancov som neinformovala za to, že na  

   tom sedení bolo dohodnuté – po 15.novembri, že sa stretneme a rozhodnete, čo sa ďalej  

   bude robiť, ja neviem, prečo to ideme tu riešiť 

 - J. Bulík – čo sa týka geometráku, aby ste si to dali do rozpočtu 

 - starostka – to my vieme 

 - J. Bulík – 15 sa uzatvára rozpočet a potom budeme sedieť, 

 - starostka – nebudeme 15 uzatvárať rozpočet 

 - J. Bulík – ja len hovorím, aby ste si sadli  

 - starostka – do konca novembra musíme schváliť rozpočet, môžeme dať 20, môžeme dať 30,  

   nechaj to na nás a nehnevaj sa, ale vy ste sa obyvatelia tých bytoviek voči tomu postavili –  

   prečo ja alebo hociktorý z nás musíme platiť daň z pozemkov a nehnuteľnosti a vy len –  

   toto chceme, toto chceme, aj vy sa pričiňte. Jasne sme povedali, aký je tam návrh, cesta  

   okolo bytoviek zostane v majetku obce, tam čo máte pozemok pod budovami a tam, čo máte  

   postavené, čo ja viem – to je katastrofa, tie pozemky sa vám odpredajú. Všetko toto – má to  

   právnik v rukách po 15, budete o tom informovaní v akom je to štádiu riešenia 

 - J. Bulík – tú cestu treba vytýčiť a zvlášť pozemky okolo bytoviek a budov, my si kúpime   

   keď nebude a vy prídete a poviete, že tá cesta je vyššia 

 - J. Pagáč – Jaro, tam potom pri tom odpredaji, nikto vás nebude tlačiť aby ste vy cestu kúpili  

   alebo čo, sme jasne tam tým ľuďom hovorili, že tá cesta zostane obecná, tak ako starostka  

   hovorila, keď tam príde ten geodet a bude sa tam zameriavať, tak tam nabije kolíky na tú  
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   cestu a cesta ostane obecná naveky a vtedy ak to bude obecné a vysporiadané všetko ak sa  

   bude dať z tých fondov zohnať peniaze, tak bude tá cesta robiť a takto nemôžeme ani  

   žiadosť dať ani na fondy ani nikde, takže počkajme chvíľu do toho 15, Erika to dala zistiť  

   pod tými bytovkami, aby to bolo dotiahnuté do konca a potom sa prizve ten geodet  

   a zameria sa to všetko, hovoríme stále, že tá cesta bude obecná. Bude musieť ten traktor  

   udržiavať tú cestu, tak nebude ju predsa odhŕňať na súkromnom pozemku 

-  J. Bulík – ja si myslím prístupové cesty, čo sa týka do bytoviek tak isto aj do tých garáží,  

   pretože viete dobre, že tam nie je cesta spredu – zozadu sa chodí od škôlky  a my si tie  

   pozemky nekúpime, keď tam bude musieť byť prístupová cesta trebárz do tých maštalí 

 - J. Pagáč – Jaro, o tom sme hovorili, ak si si všimol, my sme tam spravili ten kanál ešte za  

   Guttena a ten kanál chceme pokračovať ďalej až k tým šopám, lebo vidíš, že tam udiera  

   spodná voda. Jeden deň dajú žumpu vytiahnuť, na druhý je plná, takže chceme tú vrchnú  

   vodu stiahnuť ale teraz zase nám tam bránia tie garáže staré, nedá sa tam zatiaľ potiahnuť tá  

   kanalizácia, lebo tadiaľ ide aj obecný vodovod a tam je pod vodovodom 2m ochranné  

   pásmo, tam sa nesmie kopať. V prípade poruchy ak tam niekto roztrhne to potrubie, kto to  

   bude zase spájať, takže my sme začali tým, že najprv tie garáže osadiť, pozemky tam predať  

   a žeby ste si ich stiahli k tým bytovkám, musí to mať určitý postup, nedá sa to tu hneď  

   vyriešiť hneď za 5 minút a viem o tom, že starostka koná 

 - J. Bulík – ja nechcem, aby sa to vyriešilo za 5 minút, ale bavili sme sa o tom, že ten  

   geometrák prepadol  na tú cestu, už je ktorý krát vypracovaný, ktorý je vypracovaný,  

   zbytočne peniaze sa na to vložili a znova sa to stalo, rozumieš, že to treba vytýčiť a sadnúť  

   si k tomu a riadne to prebrať 

 - J. Bulík – Jaro, to o tom vjazde z tej hlavnej cesty smerom od toho Popoviča hore aj o tom  

   sme rozprávali, lebo teraz je to skrátka do kopca, tam keby išlo auto od bytovky na hlavnú  

   cestu, cez zimu zamrzne dostane šmyk a ide rovno na cestu 

 - J. Bulík – a od škôlky je to tiež do kopca 

 - J. Pagáč – to je také od začiatku, ale toto by bolo lepšie sa dohodnúť s tou p. Bieleschovou  

   alebo s tými majiteľmi novými a žeby sme to odkúpili tú časť a nech je to tak ako je to   

   teraz, to by bol asi lepší nájazd. P. Bieleschová zomrela, vidíš, je tam tabuľa na odpredaj,  

   tak možno sa ľady nejaké topia a bude sa to dať. 

 - H. Bulíková – bolo by dobre z obce keby sa tam išlo jednať s nimi o ten odpredaj 

 - J. Pagáč – ja som s jedným bol cez zimu a som sa ich pýtal a oni mi hovorili, že nikto  

   z obce za nimi nebol, že chcú niečo odkúpiť  

 - T. Frno – ale oni sa na nehnuteľnosť budú chcieť nejako dostať, takže to musia predať aj  

   s tou budovou 

 - J. Pagáč – možno to kúpi obec skrz tú cestu celé 

 - Ing. Novák – a z čoho? Za čo? 

 - J. Pagáč – tak tá budova nemá hodnotu 

 - M. Frnová – veď chcela za to 100 tis. ešte na staré peniaze              

 - Ing. Novák – p. starostka, chcem upozorniť na dve veci, pokiaľ sa tá cesta bude robiť, tak  

   malo by to byť už zahrnuté v tom územnom pláne, ktorý nemáme, takže mali by sme začať  

   s tým – navrhujem, aby bolo jasné, nie, že teraz jedno potiahneme 2m tam, potom zase  

   urobíme esíčko tam,  nech to má hlavu a pätu a keď sa bude robiť územný plán, tak na  

   pozemkovom fonde bola jedna komisia, čo to rieši, kde – s ktorou by bolo dobré  

   spolupracovať, lebo bola to komisia na sceľovanie pozemkov. Toto je tiež súčasťou toho  

   územného plánu, takže bude treba aj s tou komisiou spolupracovať. 

 - starostka – on mi volal , aj bol na Sklenom, ja som mu povedala, že keď budeme mať  

   zastupiteľstvo, ja ho pozvem aby vás informoval, má sa začať robiť úprava pozemkov a on  

   mi povedal, že tento týždeň má dovolenku, až v piatok nastupuje do roboty. Tak sme sa  

   dohodli tak, že keď – lebo v novembri budeme mať ďalšie zastupiteľstvo kvôli rozpočtu, tak   
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   povedal, že tam sa zúčastní a bude nás informovať. Ja som už v tomto konala a ešte aby som  

   si preverila, že to nie je nejaký podfuk, tak som to zisťovala cez Ing. Litvu a ten to  

   doporučil. Takže na ďalšom zastupiteľstve príde ten p., neviem rýchlo ako sa volá. 

 - Ing. Novák – je to jeden z mála serióznych ľudí 

 - starostka – neviem, ale tak som si to ešte z ďalšej strany preverila, ale máme doporučenie,  

   tak hovorím som s ním dohodnutá, že na ďalšom zastupiteľstve sa zúčastní aj on a nás  

   oboznámi, čo vlastne chce – nás teda by to nemalo nič stáť ako obec, všetko by to malo byť  

   hradené z európskych peňazí  

f) H. Bulíková – ešte môžem, ja sa vrátim k tej žumpe tam pri tej škôlke, bolo by dobré, keby     

    tam zase išli a to prekopali, lebo išla som tade a už voda stojí okolo, už netečie do toho  

    jarku, ja viem, že chodia tade aj s traktorom, aby to zase išlo tam do toho a ešte ten  

    Škandík, ja som vám to hovorila, ten si ma znova chytil ohľadne toho svetla, lebo ako je to  

    možné že druhí majú a oni nemajú, lebo maminka už spadla tri razy tam, tak som mu to  

    vysvetlila, že svetlo tam je dole, že hore nech si dá na roh domu svetlo a -  že on pôjde  

    niekde inde za tým, tak ja neviem kvôli jednému svetlu  

 -  Ing. Novák – ak sa bavíme o svetlách, ja by som chcel p. starostka poprosiť, máme už tri  

    vypálené 

  - starostka – máme už 5 a v utorok, keď sme mali poradu, bol tam vedúci Technických  

    služieb, tak mi sľúbil na budúci týždeň príde a nám to opraví 

  - Ing. Novák – dobre, ďakujem 

g) V. Fraňová – ja by som sa chcela opýtať, ja som dávala žiadosť na vypílenie tej lipy, že aká  

    – koľkodňová lehota je vlastne na to, aby mi prišla aj odpoveď?  

    - starostka – ústne sme sa o tom rozprávali, tak možno som urobila chybu, my sme sa ústne  

    o tom rozprávali a ja som vám to neposlala písomne, tak sa ospravedlňujem, lebo do 30  

    kalendárnych dní by sme mali odpovedať, ale tým, že ja som sa ústne rozprávala, tak som  

    si myslela, že vám stačí aj toto, dobre, nabudúce všetko písomne    

    - V. Fraňová -  ja len kvôli tomu, že vlastne keď do 30 dní sa nedostala odpoveď, tak moja  

    žiadosť by mala byť vybavená za kladnú 

    - starostka – nie, nemôže byť, pretože tam je vegetačné obdobie, ktoré začína 1.10 

    - Ing. Habžanská Šefranková – ale tiež je tam zákonom stanovená náhradná výsadba 

    - V. Fraňová – to mi nevadí, tam je problém -  ale ja by som chcela, aby ste dali do  

     zápisnice, ak náhodou tá lipa padne k p. Bieleschovej alebo kde, že mi nahradíte tú škodu,  

     alebo jej ak to bude treba, bohužiaľ, ona stála možno 30 rokov môže padnúť, nemusí 

     - starostka – a ešte ďalšia vec, ešte musíme zistiť, čí ten pozemok je a potom budeme  

     jednať    

     - V. Fraňová – pozemok podľa parc. čísla je na dvore toho domu, podľa výpisu z katastra  

     je môj 

     - starostka – dobre, tak ja vás vyzvem, aby ste si to na vlastné náklady ten strom odstránili 

     - V. Fraňová – veď ja som to chcela 

     - starostka – tak dostanete – teraz skončí 31.októbra skončí vegetačné obdobie –  

     1.novembra to môžete odstrániť 

     - V. Fraňová – lebo ja som volala aj p. Chylovú, čo ste mi vravela, ale ona o ničom  

     nevedela 

     - starostka – ja som vám nehovorila, že s ňou som sa rozprávala 

     - V. Fraňová – že sa budete s ňou rozprávať, ja som čakala na to dva mesiace aj čo sa týka  

     toho vývozu toho odpadu, či toho stavebného materiálu, mne to tiež prišlo. Lenže ja si  

     myslím, že by ste si mali zistiť, kto niečo vyváža a či niečo vyviezol až potom ľudí  

     naháňať 
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     - starostka – tak, ale hádam nebudem chodiť po dedine 

     - V. Pavelková – chápem, nech vám dokáže, že mal nejakú vlečku pristavenú a vyviezol to  

     tam a tam 

     - starostka – ako som to mala zisťovať, kde som vedela, že sa opravuje – viem, že kúpili  

     ste dom, opravujete, poslala som Danielovi, opravujete, tak som vyzvala, kde ste dávali  

     stavebný odpad  

     - V. Pavelková – v poriadku chápem, ale myslím, že mi musíte povedať meno 

     - starostka – meno vám nepoviem a ďalší, ktorého som vyzvala aby predložil doklad – tak  

     isto som vyzvala Vlčkovcov – doniesli nám vážne lístky, že to vozia - mali objednané  

     auto, nie ste sami 

     - A. Maruškinová – ja som menila strechu, ale ja som bola za p. Haragom, že sa ide stavať  

     mašťaľ, tak on si to zobral tak, že sa to bude do základov dávať 

     - H. Bulíková – ono je to pravda, že si tu treba, keď aj niekto nabonzuje, lebo v tejto  

     dedine treba, lebo tu máme strašný bodrel. To si musíme vstúpiť do svedomia, lebo tam  

     smetisko tam smetisko, nech sa hocikto prejde po tej dedine, to je katastrofa, niekde treba  

     začať, rozumieš ma, treba ísť po tom a buď sa budú dávať tie pokuty nejaké aby sme  

     trošku poriadok spravili, lebo je to strašné. Ja som minule išla a Kovalčík .... kosil breh  

     a všetko pekne do potoka, teraz keby prišla voda, tak ja neviem, to bol akože potok plný  

     trávy tam pri ňom, takže vidíš to aj ty a pokosí a odnesie to tam k tebe ku krčme vysypať,  

     tak kde sme  a tu nejde len o tú trávu, všeobecne, takže 

     - Ing. Novák – ja si myslím, že by sme si nemali jeden na druhého bonzovať, lebo žijeme  

     tu spolu, tak v prvom rade sa porozprávať a neísť hneď nabonzovať, aby sme urobili škodu  

     tomu susedovi, lebo ak toto sa tu rozmôže, tak to si neviem predstaviť 

     - K. Hammerová – dobre, Janko, tak ako by si potom riešil takýchto neprispôsobivých  

     občanov, čo fakt si nevieš s nimi dať rady 

     - Ing. Novák – tak zatiaľ sme ich neskúšali riešiť 

     - H. Bulíková – veď práve, tak niekde treba začať, tak sa to začne takto 

     - Ing. Novák – len akurát by som keď akože aby sa neprijímali nejaké anonymné  udania  

     keď už, aby sa to nejak dosledovalo  no a 

     - T. Frno – ja som tiež upozornil, povedal a on sa ti bude vyhrážať otvorene, v dnešnej  

     dobe je to bohužiaľ tak 

     - J. Bulík – zdvevastovalo sa dole ihrisko, koľko peňazí sa už do toho dalo to detské, či  

     hlavné ihrisko, to veľké koľko sa tam investovalo a sa to ničí, kto to platí furt obec 

     - Ing. Novák – dobre, tak rozlišujme trošku, hej – medzi sebou by sme nemali bonzovať  

     a čo sa týka ihriska, tak to je pravda, ale na to by sme mali my dohliadnuť 

     - J. Pagáč – môžem ešte ja? Janek, ja to hovorím tak, to nie je žiadne bonzovanie – na to sa  

     vytvoril ten zberný dvor aby tí ľudia mali možnosť, kde tie smeti doniesť a všetko, len aby  

     bol dodržaný ten poriadok, čo tam je – čo to tam tie body sú napísané, že keď aj niekto  

     donesie, ten Jožo tam je na to, donesie tam niekto odpad – všetko to porozbíja, použije sa  

     drevo sa skúri, ale tu ide o to, že ak niekto bude doma prerábať a rozbije pol stavby a bude  

     ten kontajner plný, tak potom obec má s tým len problémy, tak toto neni žiadny bonz, to je  

     normálna vec, keď niekto niečo doma búra, kde to dám, kebyže to je za fúrik – doteraz  

     keď sme to za obecným úradom planírovala, tak aj tam veľa ľudí doviezlo, sme to tam  

     upravili, sa to zasypalo, ale už je hotové, aby sa to doviezlo sem a je to už na nás 7  

     poslancoch, aby sme rozhodli, ako ďalej sa bude nakladať s tým odpadom. Či tam niekoho    

     zamestnáme, alebo bude tam niekto robiť len z VPP, ja neviem, toto treba doriešiť, aby  

     ľudia mali možnosť – tak nech to nesypú po dedine, nech to radšej donesú tu, tuná je to  

     také menšie zlo aj keď obec to stojí obrovské peniaze, tak ja si myslím, to je môj názor   

     - Ing. Novák – dobre, tak potom vyšpecifikujme, čo sa môže a čo nemôže do zberného  

     dvora dať 
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    - Ing. Habžanská Šefranková – ale veď to tam je 

    - J. Pagáč – keď chce niekto niečo búrať, tak príde za tou starostkou kde to má vysypať,  

      alebo ako, je to také menšie zlo, potom jemu keď to dovezie za ten kontajner alebo aj  

      pred, tak ten už nevie, čo s tým, lebo je to tam je potom krížom krážom už potom   

      nahádzané, tak to tu vidím a zaujímavé je, že bývam tam a nevidel som ešte nikoho, žeby  

      doviezol naraz sa človek zobudí a je tam  

     -  A. Maruškinová – to chodia v noci tam 

     - J. Pagáč – chodia aj v noci  

     - Ing. J. Habžanská Šefranková – aj cez deň chodia, keď je to otvorené 

     - H. Bulíková – lenže je to, ak sa budeme donekonečna len prizerať, tak s tým neurobíme  

     nič, niekde treba začať, aby ten poriadok tu trošku bol a sme si ho udržali, lebo 

 h) Ing. Novák – ja by som ešte pár vecí, ako prvé k činnosti p. starostky – bola kúpená tá    

     zástavka na FD, to môžete každý vidieť, hej, keď sa chodí  síce architektonicky - nie  

     architektonicky, ale na užívanie že je tam problém, že je tá strecha dosť vysoko, takže keď  

     je taký väčší bočný vietor hej, tak majú -  skrátka moknú, ale to sa už asi nedá opraviť,  

    druhá vec – p. starostka, to čo sľúbila na našej ulici, tak ešte v tomto roku to bude asi  

    dokončené -  spevnenie tej cesty, ďalej čo som si všimol, je síce zlé počasie, ale začali ste  

    natierať plot okolo parku a škôlku myslím, že ste urobili, takže ešte k tomu – k tej činnosti,    

    to som chcel povedať  

    - starostka – ďakujem 

 i) K. Hammerová – ja som sa ešte chcela – teda chcela som poprosiť, tam pri dolnom  

    obchode, Jarka si dala na vlastné náklady ten strom odstrániť a ma poprosila že či sa  

    môžem teda opýtať, tie stĺpiky že či by aspoň obec nebola ochotná natrieť , to trošku aby sa  

    to tam opravilo. Ona chcela nejaké reťaze, ale že nemá odkiaľ zohnať reťaze aby tam  

    nechodili autom celkom až k obchodu 

    - starostka – hej, ja som zisťovala, pýtala som sa aj Moncmana, či nemá nejaké staré  

    vyradené  reťaze, lebo kúpiť to nekúpime, pretože to je majetkom Jednoty, chcela som tak  

    pomôcť, tak som sa kadekoho pýtala, či nemá staré potrhané reťaze alebo tak aby sa to  

    proste spojilo alebo nejaké laná kvôli tomu aby nechodili autá, lebo za chvíľu by ozaj aj do  

    predajne vošli. Hovorím, ja som sa s Jarkou rozprávala, ešte skúsim u Bábanovcou, viem,  

    že on kadečo také má, možno, že ten mi pomôže. Takže ja som sa s ňou už rozprávala. 

    - H. Bulíková – a keby to Jednota spravila 

    - M. Frnová – ale to je jednotársky pozemok 

    - K. Hammerová – ale ten obchod slúži všetkým nám – občanom, my to chceme mať pekné  

    v obci 

    - J. Pagáč – počúvajte, ja by som mal taký názor, tak odstráňme ten stĺp – tak dajme tie  

    stĺpiky preč a dajme tam voľáke parkovisko zo zámockej dlažby, predsa však tam naši  

    ľudia zastavujú s tými autami 

    - M. Kovalčíková – preboha len to nie, lebo naozaj by aj do obchodu vošli, keď máme tade  

    prejsť, tak už teraz sa nedá, tam sa tak nastavajú tie autá - to je niečo strašné 

    - J. Pagáč – takže aj skorej sa dá pozametať tá zámková dlažba – tak ako je to tu hore pred   

    Jednotou tak ako, to je môj návrh 

    - M. Bulíková - nech si to Jednota dá 

    - M. Frnová -  to je jednotársky pozemok  

    - M. Kovalčíková – ide babka s káričkou, nedajbože sa cez autá prepchať, keď chceš ísť  

    s tou taškou nedajbože sa pomedzi autá prepchať, čo tá chce 

    - M. Bulíková – chcem sa spýtať, kedy sú tam tie autá  

    - M. Kovalčíková – hocikedy 

    - M. Bulíková – na dolnom konci? Ja tam nechodím cez týždeň, tak neviem 

    - diskutovalo viac občanov, preto sa presne nedá napísať, o čom hovorili 
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    - M. Frno – načo to riešite tu,  patrí to Jednote, tak nech sa o to postará  

    - T. Frno – tak isto ako keď žena tam robila povedal mi ten neviem ako sa volá, že nech si  

    tam pokosí a vyhrabe, a teraz reťaze a Jednota šetrí peniaze, to je také na hlavu postavené 

    - J. Pagáč – Tibor, je to v našej obci ten obchod, slúži našim ľuďom, tak ja by som  sa  

    k tomu tak sa postavme, že ja tiež vykosím ten jarok a pozametám pred firmou 

    - T. Frno – tak to je jasné, tak to aj ja by som si vybavil, veď to je to isté 

    - K. Hammerová – ale vidíš, toto je to isté, Tibor, presne takýto prístup majú – keď budeme  

    mať takýto prístup k tomu ako hovoríš ty, tak takto to tu potom vyzerá, potom takto vyzerá  

    Prikrylova záhrada a nám to špatí obec  

    Diskutovalo viac občanov, preto sa presne nedá napísať, o čom hovorili 

    - Ing. Habžanská Šefranková – tá záhrada je Slovenského pozemkového fondu 

    - H. Bulíková – je to súkromný pozemok, keď sa to tak vezme, ty si pustíš niekoho do  

    dvora? 

    - starostka – dobre, dáme vyrovnať tie stĺpy, natrieme, to je to najmenej,  je to naša časť  

    obce, ja som sa s Jarkou o tomto rozprávala, ona mi povedala to s tými reťazami, aby nešli  

    blízko, pretože keby to tam nebola prišli by v úvodzovkách až do obchodu s tými autami.  

    Zisťovala som ceny, tak nemôžme to my kupovať, len ja som sa s Jarkou rozprávala, pýtala  

    som sa toho, toho. 

    - H. Bulíková – alebo dať to spraviť, nech to Jednota zafinancuje 

    Diskutovalo viac občanov, preto sa presne nedá napísať, o čom hovorili 

    - J. Bulík – ten strom tam špatil, popri ceste tie zástavky nebolo vidno, a koho to je správy  

    ciest ale sme tu občania, ste tu starostka, poslanci, tak aby tá obec trochu vyzerala, na to  

    ste aby ste upozornili cestárov  

    - A. Maruškinová – a pri Maruškinov - ten most tá jedna strana ten potok tam to celé padne  

    dole, to je také nebezpečné miesto pre deti 

    - H. Bulíková – je to hlavná cesta Erika, vieš, to hlavná 

    - A. Maruškinová – tá hlavná cesta od Kovalčíka čo ide 

    - starostka – uvidíme, aké bude počasie, bude to treba prejsť a podľa dôležitosti bude to  

    treba začať robiť, tu je toľko toho, v prvom rade, nemáme vysporiadaný pozemok pod  

    obecným úradom, neni vysporiadaný pozemok pod domom smútku, takže v prvom rade  

    tieto veci musíme riešiť, aby sme mohli ďalej konať 

    - J. Bulík – ale ten most má správa ciest, to je hlavná cesta, to nemáme obec 

    - starostka – prešla som, dva krát som s nimi prešla, majú to zmapované, kde to treba riešiť  

    - J. Pagáč – nerobia nič 

    - starostka – nerobia nič, dva krát som s nimi prešla 

    - J. Pagáč – to z tej cesty od lesov tiež je to hlavná cesta, ide vonka z dediny po tom blate   

    prídeš do Teplíc a kolesá máš také ako keby sme prišli z družstva 

    - M. Bulíková – a môžem sa spýtať, smerom k správe, tam sa plánovala nejaká cesta, plány  

    sa tam dávali, to robila obec alebo 

    - J. Pagáč – obec to robila 

    - M. Bulíková – a to bolo až také potrebné, aby sa to spravilo, neboli iné veci 

    - J. Pagáč – tak to poslanci rozhodli, tak sa to tam dalo 

    - M. Kovalčíková – vieš aké tam boli jamy? 

    - J. Pagáč – na niektorých miestach to bolo prepadnuté 

    - M. Kovalčíková – tam upadla zemina, tak popraskal celý asfalt, tam sme už ťažko prešli  

     peši 

    - Ing. J. Habžanská Šefranková – a to nešlo z obecných peňazí, ale tam sme dostali od štátu  

    peniaze 

    - M. Bulíková – len sa pýtam 

    - J. Pagáč – my sme vtedy prešli viacej úsekov v obci – aj tam pri p. Bieleschovej dole, kde  



17 

 

    kúpila teraz mladá, tak aj tam je cesta padnutá takých 30cm, tak neviem, čo sa bude tam  

    robiť, všetko sa zosúva do potoka, keď pôjdete s autami 

    - M. Bulíková – to nie je spevnené 

    - J. Pagáč – tak takých miest je viacej tuná rozhodlo sa vtedy, že sa bude na lesy robiť – tak  

    sa asfaltovalo tam  

    - M. Kovalčíková – tam to už bolo hrozné 

    - J. Pagáč – robila sa ešte pri – Janka, tam kde rodičia bývajú, tam ju poškodili záplavy,  

    také kritické miesta sa spravili, lebo to sú ukrutné peniaze, neviem, koľko eur štvorec stojí  

    - Ing. Habžanská Šefranková – 1300 eur bez DPH – 1670 s DPH 

    - J. Pagáč – tie opravy, to je nehorázna cena, skorej spravíme celý koberec 

    - Ing. Novák – p. starostka, ja by som mal návrh, aby si napísala na VUC, nie na správu  

    ciest ale VUC  aby – buď sťažnosť alebo informáciu, hej, v akom stave je tá cesta a nech to  

    riešia  

    - starostka – dobre 

    - Ing. Novák – a uvidíme, nech to dajú čo najskôr do poriadku, lebo keď – nech to riešia 

    - J. Pagáč – ešte by som mal ja k tomu, že buď by bolo treba komisiu zvolať, alebo čo, žeby  

    prešla tú hlavnú cestu aj keď to nie je naša, aby si to mala podložené na papieri, že kde, aby  

    si im vedela ukázať všetky tie miesta také kritické 

    - starostka – to som vravela, že by bolo dobré, aby sa prešlo, všetko zapísalo  

    - J. Pagáč – lebo aj tam dole sme raz boli pri M. Bulíkovi, tam tá pravá strana, to všetko 

    - M. Bulíková – to tam všetko padá od toho času ako bola povodeň 

    - J. Pagáč – aj tú cestu smerom na lesy 

    - H. Bulíková – viete ešte ak si pamätáte, ja som navrhovala ešte vlani nie, aby sme sa  

    prešli po tej dedine všetci – jeden vidí to, druhý vidí to a dodnes sme neboli 

    - K. Hammerová – na jar sme chceli ísť, že keď padne sneh 

    - H. Bulíková – no a do dneška sme neboli a už ide ďalší sneh 

    - starostka – dobre Jarko, môžete vaša komisia, prejdete, na základe toho, bolo by to dobré  

    prefotiť a poslať to na VUC, aby videli – toto a toto, toto máme, dobre, môžeme sa  

    dohovoriť a pošleme žiadosť, alebo upozornenie 

j) M. Bulíková – ja by som sa chcela spýtať, čo bol ten 8 bod? 

    - Ing. Habžanská Šefranková – to je taká smernica v rámci obecného úradu, že kebyže napr.  

    starostka robila niečo protizákonne, nahlásiť ju HKO   

k) H. Bulíková – ešte ohľadne toho Silvestra, či chcú aby sa niečo robilo alebo nie 

    - starostka – tých pár ľudí, ktorí sú tu je málo – má sa robiť na Silvestra zábava, alebo  

    chcete aby sa na Silvestra robila zábava?  

    - H. Bulíková – alebo ohňostroj, alebo čo, sú reči kadejaké, tak sa vyjadrite 

    - Ing. Novák – a čo keby sme urobili anketu, zadáme do každého domu lístoček a nech nám  

    ho potom vrátia na obecný úrad, a uvidíme, či podľa toho 

    - starostka – ale dobre, môžeme takouto formou urobiť 

    - K. Hammerová – ale skúsiť môžeme 

l) M. Bulíková – ja by som sa ešte chcela spýtať ohľadom toho pána, čo bol na zastupiteľstve,  

    niečo s tými eurofondami 

   - starostka – to bol LEADER – p. Tarhaj, zatiaľ nie, museli sme obce nahlásiť, kto, akí 

ľudia budú pracovať, boli poverení niektorí starostovia, ktorí budú v tom výbore a zatiaľ sa 

len pripravuje a sa prihlásili do štátu, ale zatiaľ nevieme nič bližšie, nemôžem informovať, 

lebo neviem o tom nič. Pozemkové úpravy – to bol niekto druhý 

    - Ing. Novák – to bol p. Urban  
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Uznesenia boli prijaté pri každom bode programu. 

 

 

K bodu 11: Záver 

 

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

obecné, verejné.  

 

 

          Ukončenie zasadnutia o 18.56.hod. 

 

V Sklenom 26.10.2015 

 

 

 

HLASOVÝ ZÁZNAM Z OZ JE ARCHIVOVANÝ NA OcÚ V SKLENOM 

 

Zaslané na overenie, dňa 26.10.2015 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

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

        Katarína Hammerová                                          Júlia Lahutová 

 

 

 

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

        Zapísala: Zdenka Schniererová                            Erika Lahutová 
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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
2 

 

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 
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Prezenčná listina  

zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sklenom konaného dňa 15.10.2015 

 

 

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 :                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


