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Zápisnica 

Z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sklenom 

ktoré sa konalo dňa 30.10.2015 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. Návrh rozpočtu na rok 2016 

                            Finančný výhľad na roky 2017 -2018   

                        5. Všeobecne záväzné nariadenie 2/2015 O určení miest na vylepovanie    

                            volebných plagátov 

                       6. Žiadosť o zámenu pozemku parc. č KNC 434 v k.ú Sklené .  

                       7. Rôzne 

                       8. Diskusia 

                       9. Záver 

 

 

Návrhy starostu a poslancov : 

 

Starostka obce navrhla doplniť do programu do bodu 7 diskusia bod  

a) Projekt pozemkových úprav Sklené 

 

Návrh doplneného programu: 

                        1. Otvorenie 

                        2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

                        3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ 

                        4. Návrh rozpočtu na rok 2016 

                            Finančný výhľad na roky 2017 -2018   

                        5. Všeobecne záväzné nariadenie 2/2015 O určení miest na vylepovanie    

                            volebných plagátov 
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                       6. Žiadosť o zámenu pozemku parc. č KNC 434 v k.ú Sklené .  

                 7. Rôzne a) Projekt pozemkových úprav Sklené                       

                       8. Diskusia 

                       9. 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 – Helena Bulíková,  Ing. Branislav Roháčik 

Návrhová komisia – Ing. Ján Novák, Júlia Lahutová 

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. 46/2015 

 

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: Návrh rozpočtu na rok 2016 

                  Finančný výhľad na roky 2017 -2018   

 

O rozpočte obce Sklené na rok 2016 a výhľade na roky 2017 a 2018 informovala starostka 

obce Erika Lahutová. 

Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce Sklené na rok 2016 predložila OZ Mgr. Eva 

Špirková, hlavná kontrolórka obce Sklené. Odborné stanovisko je prílohou tejto zápisnice. 

 

- Ing. Kasper – chcem sa spýtať, minulý rok sekera 15 tis. eur ste založili do nejakej položky 

523, tá sekera sa vyrovnala v tomto roku? Dlžoba, dlžoba 15 tis. - ste presunuli do tohto roku 

ako dlžobu ale nie ako dlžoba, ale položka 523, tá dlžoba je vyrovnaná? 

- Ing. Novák – to bola špeciálne na to vytvorená 
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- Ing. Kasper – vy ste to nenazvali ako dlžoba, ale účet 523 je z bežných prevádzkových 

prostriedkov 

- Mgr. Špirková – 523 nie, dajte nejaké iné číslo – 431? 

- Ing. Kasper – môže byť 

- Mgr. Špirková – ale to je účtovný výsledok hospodárenia 

- Ing. Kasper – nie je to ako dlžoba do budúceho roku. A ešte maličká otázka, budú sa 

zvyšovať dane budúci rok? 

- Ing. Habžanská Šefranková – dane sú také isté ako tento rok 

- Ing. Kasper – také isté dane, ďakujem  

 

Uznesenie č. 47a/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Sklené k návrhu rozpočtu 

obce Sklené na rok 2016 

 

Hlasovanie: 

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

 

Starostka dala hlasovať za uznesenie 47b/2015, prihlásil sa  

- Ing. Novák – chcel by som sa spýtať, čo to znamená bez programovej štruktúry? 

- Ing. Habžanská Šefranková – programová štruktúra je keď tento rozpočet ako ste videli, je 

tu to stredisko 01111, tak my sme predtým mali, to bola činnosť obecného úradu, ale je to 

podľa mňa zbytočné takto ešte členiť okrem tohto, lebo vlastne tie programy presne kopírovať 

do 01116 činnosť obecného úradu. 01112 presne ako je to tu napísané finančná oblasť, 

kontrola – to bola iba dvojitá robota, to isté. 

- Mgr. Špirková – to je pravda, to čo je tu bolo rozpísané na viac slov 

- Ing. Habžanská Šefranková – a ono to ide o to, že zákonná povinnosť je pre obce nad 2tis. 

obyvateľov a oni majú ten rozpočet omnoho vyšší ako my, takže tam sa to kvôli tomu rieši 

- Mgr. Špirková – nikto sa k tomu nevyjadroval  

- Ing. Novák -  dnes ste to prvý krát spomenuli, že to bude bez tej programovej štruktúry 

- Mgr. Špirková – aj minulý rok sa tak prijímal 

- Ing. Novák – a dokonca, že rok 2016, dobre som si to poznačil budeme asi robiť nejak ináč, 

ale ja by som mal taký názor, že aby sa to teraz takto neschvaľovalo, lebo nevieme, ako bude 

vyzerať to rozčlenenie, teda tie jednotlivé tie položky, ktoré sú teraz rozmiestnené, ako nám 

ich poviete, alebo ako budú urobené jedným slovom, lebo tým pádom si neviem predstaviť 

zatiaľ, tam kde máte napísané iba obecný úrad a suma, potom kontrolór obce a suma, myslím, 

že to bude dosť neprehľadné a nekontrolovateľné 

- Mgr. Špirková – vy si môžete od ekonómky vyžiadať, čo znamená ktorá položka v tom 

rozpočte, to nie je záväzné, vy to len schvaľujete v takomto členení aby ste nemuseli potom 

hľadať medzi položkami, ale kedykoľvek si to môžete vyžiadať, že na obecný úrad sa minulo 

dajme tomu 50 tis. a poviete ekonómke, že chcete vedieť, ktorá položka čo znamená, tak vám 

to určite dá 

- Ing. Habžanská Šefranková – tam ide o to, že takúto štruktúru, ako je teraz 

- Mgr. Špirková – to sa schvaľuje kvôli tomu, aby sa nemuselo schvaľovať každý mesiac, 

dajme tomu, že na materiál sa minulo o 100eur viac, ale špeciálne služby o 100eur menej, tak 

prehadzujeme to medzi tými jednotlivými položkami , preto sa to schvaľuje na tú celkovú 

sumu 

- Ing. Habžanská Šefranková – pretože audítori nám to odporúčajú 
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- Mgr. Špirková – nie je to ako dôvod, ale to členenie a čerpanie si môžete kedykoľvek 

vyžiadať 

- Ing. Novák – ďakujem za vysvetlenie 

- Mgr. Špirková – ale to sa nejedná o tú programovú štruktúru, tento rozpočet je niečo iné, 

tento rozpočet môžete schvaľovať aj na položky, to je na vašom uvážení, to nie je dané zo 

zákona, že vy musíte schváliť na celý obecný úrad, môžete to schváliť toľko na výplaty, toľko 

na odmeny – to nie je povedané, že vy to nemôžete robiť 

- Ing. Novák – tak by to asi aj malo ostať – to je môj názor a to vo všetkých, nielen v týchto 

dvoch položkách ale aj vo všetkých ostatných 

- Mgr. Špirková – ja nehovorím, že sa to nemôže, má sa to robiť preto takto, aspoň tieto dva 

roky to tak robíme, lebo je to jednoduchšie z hľadiska toho, že vy máte potom menej roboty 

s tým 

- Ing. Novák – tak teraz ste ma úplne doplietli, takže toto, čo schvaľujeme v tejto forme 

rozpočet 

- Mgr. Špirková – v predchádzajúcom roku ten rozpočet už bol raz schvaľovaný 

- Ing. Novák – dobre, ale, my sme ho schvaľovali bez toho programového tohto, hej? 

- Mgr. Špirková – ten rozpočet bol tak isto rozpísaný ako tie roky predtým 

- Ing. Novák – tak ja som za to, aby to tak aj zostalo, neviem, ako ostatní, aby to zostalo 

v takomto členení 

- H. Bulíková – tak ako to je 

- starostka – aby boli mzdy rozpísané a každá položka tak rozpísaná a sumár 

- H. Bulíková – tak ako to je teraz 

- Mgr. Špirková -  ešte jeden rozpočet je programový, ale môžete tento rozpočet. To by sa 

musel ešte jeden rozpočet urobiť, vy si môžete tento rozpočet čo schvaľujete schvaľovať 

každý rok na tie položky, to je na vás. Programový rozpočet a tento rozpočet ako tu máte s 

tou ekonomickou klasifikáciou tak to sú tie dva isté. Vy ten rozpočet nemusíte schvaľovať na 

tie veľké položky, vy si ho môžete schvaľovať aj na položky. 

- Ing. Novák – ja teda dávam návrh na zmenu uznesenia, aby rozpočet zostal v takom stave, 

ako je aj na ďalšie roky 

- Mgr. Špirková – to sa teda nedá schváliť, musí sa to rozpísať na tie položky 

- Ing. Habžanská Šefranková – tak ako to teraz je sa schvaľoval aj rok 2015, preto je tam také 

veľké číslo 

- Mgr. Špirková – je to na vás, ale musí byť ten kolobeh s tým rozpočtom odznova 

- Ing. Novák – ale asi sa nerozumieme, je to síce veľká suma, ale tá je rozpísaná, to znamená, 

že vy teraz navrhujete 

- Mgr. Špirková – nie je rozpísaná je tam čerpanie rok 2014  

- Ing. Novák – dobre, tak nech to zostane tak ako to je, to je môj návrh 

- Mgr. Špirková – ak sa to neschváli teraz, tak sa musí odznova 

- starostka – musíme ho nanovo vyvesiť, nemôžeme ho schváliť 

- Ing. Novák – lebo veľká cifra nič nehovoriaca, iba to, že je to položka ako obecný úrad, tak 

to si myslím, že to nie je dobre. Nielen pre nás poslancov, ale aj občania tiež by mali vedieť 

ako hospodárime  

- Ing. Habžanská Šefranková – napríklad zoberme takých požiarnikov, nie preto, že ste to vy, 

ale, bol zverejnený rozpočtový harmonogram, tam ide o to, že každý tam do 30.10, tak ako to 

bolo teraz dať tie svoje požiadavky na ten rozpočet. Nikto iný sa neozval okrem dôchodkýň, 

nikto iný. Minulý rok sme riešili požiarnikov, nedošla ani čiarka a rozpočet sa riešil kedy? 

V januári, koncom januára, keď som ho ja mala nahodiť do RISSAMU, tak vtedy ste prišli, že 

toto a toto chcete a aj tak ste nenaplnili tú sumu 1700 eur. Pre toto je lepšie nechávať takúto 

väčšiu sumu, aby sa to dalo rozpustiť aj v tom januári, keď už budete vedieť, že čo asi také by 

ste chceli kúpiť a budete vedieť presne, že aké bolo čerpanie k 31.12.2015 a podľa toho vy 
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budete vedieť, že na materiály sme minuli o 200eur viac, tak tam nedám 500 eur, ale dám tam 

700 eur 

- Ing. Novák – no, nepresvedčili ste ma, aj keď ste vytiahli na mňa najsprávnejší argument, 

ako hasičov, ale môj názor je aby to zostalo takto a potom zase ďalšia vec, pokiaľ to nebude 

takto rozpísané, tak sme riešili prípad škôlky že je veľká spotreba vody. Prišiel s návrhom 

kolega poslanec Pagáč, že každý elektromer sa má v nejakom čase zaznamenávať, tak teraz 

tak isto nech sú tie položky, na každú nech je to rozdelené, nech je to prehľadnejšie. Pre mňa 

ako poslanca určite a pre každého, kto príde na úrad sa pýtať že – sa nebude pýtať na celú 

sumu, ale spýta sa napríklad na energie – 632 aké bolo čerpanie 

- Mgr. Špirková – ona vám to môže dať 

- Ing. Novák – nebude vedieť 

- Mgr. Špirková – nie, ona vám to vie dať, na každú jednu položku 

- Ing. Novák – p. kontrolórka, ja ako občan prídem na úrad a teraz poviem, že chcem vedieť 

ako sa čerpajú služby ale teraz ja neviem, keď nebudem vedieť to čísielko ako je to rozdelené, 

že ktoré sú to služby alebo keď nebudem vedieť tú sumu, ktorá je určená na služby 

- Mgr. Špirková – ekonómka tú sumu, tých 7tis. rozhodí podľa tých minulých rokov, nerobila 

to tak, že tých 7tis. bolo len tak, teraz si vymyslím. Ale máte tam tých hasičov, tak tých 7tis. 

si rozloží do tých položiek ako bolo predtým a to isté čerpanie dáva aj na ministerstvo, všade, 

viete, tak vie vám povedať, ako sa čerpá, ona si potom prihodí tých 50 alebo 100 eur medzi 

nimi, takže tam nevidím problém. Ona vám vie dať tie sumáre. Ale môžete to schvaľovať, 

mne to bude tiež prehľadnejšie, len vy to budete mať potom si myslím zbytočne to 

schvaľovanie to je všetko. 

- Ing. Habžanská Šefranková – napríklad, vy ste prišli teraz za starostkou pred troma 

mesiacmi, že treba opraviť cestu tuto hore, no na to nebolo napríklad vyčlenených 2tis. eur, 

koľko to stálo, bolo potrebné rýchlo to presunúť na položku, čo sa týka opráv a tým pádom, 

že takto bola schválená tá štruktúra, že bola čisto na obecný úrad tá suma 80tis., tak ja som 

vedela napríklad z energií, kde sme mali úsporu zobrať tých 2tis. eur a presunúť to rýchlo na 

opravy, aby sa mohlo robiť to, a nemuselo sa teraz vyvesovať zmena rozpočtu, nemuselo byť 

zastupiteľstvo narýchlo a nemuseli ste schvaľovať vy úpravu rozpočtu, preto je to lepšie 

schváliť takto, lebo my sa pochybujeme len v rámci toho jedného strediska v úpravách, nikdy 

nemôžeme zobrať odtiaľto 10tis. a dáme do inej napríklad na kontrolu alebo kdesi 

- Ing. Novák – ste ma nepresvedčili, my sme schválili na OZ neviem, ktorého to bolo 

- Ing. Habžanská Šefranková   - to bol len príklad 

- Ing. Novák – môžete aj viaceré príklady uvádzať, to je najmenej, to mi vôbec nerobí 

problém, schvaľovali sme možnosť p. starostke, že môže do nejakej sumy presúvať 

prostriedky 

- starostka – do 2tis. eur 

-Ing. Novák – toto je schválené a tým pádom nevidím žiadny problém, aby ona to nemohla 

presunúť do tejto výšky, takže týmto ste ma nepresvedčili, neviem no, čím ďalej tak tým 

získavam väčšie presvedčenie v mojom názore, že budem proti tomu, aby to bolo schválené      

- Ing. Roháčik – viete, aby sme sa týmto nezapodievali donekonečna, ja by som navrhoval 

vždy na každom zasadnutí aby bol bod čerpanie rozpočtu a vyhneme sa tomuto všetkému, 

viete, tých položiek je tu bohato, aby sme sa nedostali do tej polohy, že budeme mať z toho 

chaos  

- Mgr. Špirková – finančná komisia by mohla každé dva tri mesiace pripraviť, podľa toho, 

kedy je uzávierka, bolo by to prehľadné, vedeli by ste sa v tom orientovať a určite by ste 

zmenili názor, že je to jednoduchšie a tiež si potom môžete povedať, ak sa zhodnete všetci, že 

viac sa nám to páči takto 
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-Ing. Novák – inak keby som to mal, alebo by som si to všimol, alebo ma niekto upozornil, 

lebo ja som bol v tom, keď som dostal ten rozpočet, že áno – rozpočet schvaľujeme v týchto 

položkách, na túto sumu, ale nie že bude návrh rozpočtu že schvaľujeme iba sumu 

- Ing. Habžanská Šefranková -  ja som vám hovorila, že je tam sedem rokov 

-Mgr. Špirková – aj v tej správe som to uvádzala 

- Ing. Novák – dobre, napríklad rozpočet 2015 podľa týchto zložení, čo ma tiež prekvapilo 

a bol takto schválený 

-Ing. Habžanská Šefranková – áno, bol takto schválený, iba na sumu 

- Ing. Novák – to som teda nedával pozor a nemal som ho podporiť už pred rokom  

  

Starostka obce dala hlasovať za :  

Uznesenie č. 47b/2015 

 

Schvaľuje rozpočet obce Sklené na rok 2016 bez programovej štruktúry. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 6 Proti:  1 -Ing. Novák  Zdržal sa: 0  

 

 

Uznesenie č. 47c/2015 

 

Berie na vedomie finančný výhľad na roky 2017 a 2018 bez programovej štruktúry. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 6 Proti:   1 – Ing. Novák  Zdržal sa: 0  

 

 

 

K bodu 5: Všeobecne záväzné nariadenie 2/2015 O určení miest na vylepovanie   

                   volebných plagátov 

 

Starostka obce prečítala návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2015 O určení miest na 

vylepovanie volebných plagátov.  

 

  Uznesenie č. 48/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie 2/2015 O určení miest na vylepovanie volebných 

plagátov   

 

Hlasovanie: 

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

   

 

K bodu 6: Žiadosť o zámenu pozemku parc. č KNC 434 v k.ú Sklené  
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Starostka obce informovala o žiadosti p. Václavíka o zámenu pozemku KNC 434 záhrada 

vedenom na LV 6 v k.ú. Sklené, ktorého je vlastníkom za časť pozemkov  parc. č. KNE  

9377/2  ostatné plochy a parc. č. KNE 9378 ostatné plochy vedených  na LV 501, v k. ú. 

Sklené,  ktorých vlastníkom je obec Sklené  

 

 

Uznesenie č. 49/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Neschvaľuje zámenu časti pozemkov  parc. č. KNE  9377/2  ostatné plochy a parc. č. KNE 

9378 ostatné plochy vedených  na LV 501, v k. ú. Sklené,  ktorých vlastníkom je obec Sklené 

za časť pozemku  KNC 434 vedenom na LV 6, v k.ú. Sklené, ktorého vlastníkom je Jozef 

Václavík s manželkou Andreou.   

 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

 

K bodu 7:  Rôzne 

 

a) Projekt pozemkových úprav Sklené 

O projekte pozemkových úprav Sklené informovala starostka obce 

 

Uznesenie č. 50/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje vykonanie pozemkových úprav v k.ú. Sklené v zmysle zákona č. 330/1991 Z. z. 

s tým, že obec nebude znášať žiadne výdavky spojené s vykonaním pozemkových úprav. 

 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

K bodu 8: Diskusia 

 

a) Ing. Kasper – môžem k tým pozemkovým úpravám? Pred 12 rokmi sa začali tie 

pozemkové úpravy. Bola vytvorená komisia, v ktorej som bol ja, Janko Novák, Vilo Kratka 

a starosta. Starosta bol bez toho, aby bol menovaný. Do budúcnosti – vidím, že ste prijali – 

komisia zostáva, alebo sa ruší.  

- starostka – vieš čo, to neviem, však mala som na tom prípravnom zavolaného Ing. Urbana, 

tak povedal zatiaľ takéto vyjadrenie a oni budú dopĺňať, zrejme vyzvú – či ostanete vy 

členovia, to ja neviem. Povedal, že nás ešte vyzvú, takže ja neviem, akou formou. 

- Ing. Novák – neviem, či som si dobre pamätal p. starostka, on povedal, že tú komisiu 

budeme vytvárať my. 

-starostka – áno, že oni nás oslovia a my to budeme musieť dopĺňať, ale či tá pôvodná 

zostane, to neviem. 

- Ing. Kasper – tá pôvodná bola určená obecným zastupiteľstvom 
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- starostka – ja viem, ja som bola tu vtedy poslancom 

- Ing. Kasper – takže by sa musela zrušiť ako nekompetentná a potom kompetentnými by sa 

musela nahradiť 

- starostka – vieš čo, neviem, akou formou to oni idú robiť 

- Ing. Kasper – dnes sa nejedná o tom, že by sa rušila tá komisia 

- starostka – nie 

 

b) J. Veselková – p. starostka, chcem sa spýtať, kedy budeme mať to svetlo – na konci roka, 

ako nám to bolo sľúbené? Tú projektovú dokumentáciu, čo ste chceli, veď sa to riešilo ešte za 

starého starostu. 

- starostka – Janka, ja viem – viete, čo tam nastalo, že pán Moumani poslal protest, že 

nesúhlasí, aby bol tam vybudovaný stĺp, bola som za Ing. Bubelínym, povedal mi, aby bolo za 

dosť zákonu, musíme vypracovať projekt, aby sme mohli vybudovať ten stĺp. Riešila som to 

tak, poslala som žiadosť na Slovenskú energetiku, trošku ste to aj vy zdržali, ja nemôžem dať 

postaviť stĺp na vašom pozemku. Ja som vás oslovila, že musíte mi dať súhlas, aby som ja 

v tom mohla pokračovať. Budem pokračovať, ja som na to nezabudla, ale teraz sme mali iné 

výdavky – museli sme urobiť tú cestu a ďalšie nepredvídané výdavky niekde v škôlke máme 

havarijný stav, máme prasknuté potrubie s tým tiež nikto nemohol rátať, takže tento rok určite 

nie – neviem, ako nám vyjdú finančné prostriedky 

- J. Veselková – čo sa vlastne sťažoval ten pán Moumani – on bol v práve sa sťažovať, veď to 

bol verejný pozemok? Čo sa ho ideme báť, vždy keď je nejaký problém obecný úrad cúvne. 

- starostka – ja sa ho nebojím, ja som to preto riešila, aby niekto nenapadol vás – nás, tak som 

to riešila v rámci zákona – ako to môžeme spraviť, určite bude v novom roku, ale vravím, 

Janka, z týchto dôvodov, je to nepredvídané, nedalo sa to spraviť. 

- J. Veselková – to ma štve, ja som mala pocit, že sa ho bojíte – nie ja, ale obec globálne, lebo 

furt keď je niečo, človek cúvne či sa to jedná o ten odpredaj alebo čo. 

- starostka – ty sa pamätáš, keď sa odpredával ten pozemok, ja som bola prvá proti, pretože 

bolo viac záujemcov a myslela som si, že by sme dostali viacej za ten pozemok, ale tiež som 

nebola sama, to bolo 

- J. Veselková – to, že sme mali ten posledný konflikt – podal nejakú sťažnosť, alebo len 

telefonicky s vami komunikoval? 

- starostka – on mi poslal mail – upozornenie, že mal tam nejaké vyrúbané kríky či stromy, že 

ma bude informovať o ďalších krokoch, ktoré vykoná. Do dnešného dňa to nevykonal, tak 

som mu napísala vyjadrenie, na akej parcele – č. parcely, kto to spôsobil a v akom množstve, 

lebo ja mám niekoho osloviť, mám niečo riešiť a neviem, koho. 

- J. Veselková – on vlastne – on ten pozemok kedy kúpil? Minulý rok to bolo 2015, či 2014? 

My sme ešte nemali presné hranice a ten náš bordel sa tam vlastne dal. Teraz to chcel Richard 

upratať, nastal aj ten problém, že oni povedali, že sme tam vypílili, vlastne tam tie kriaky, 

lenže on ako si myslím, že dosť je na to študovaný, aby si mohol uvedomiť, že prišla jeseň, 

lístie opadlo a tým mal pocit, že je tam niečo vypílené a tým nastal aj konflikt. Keď sa to tam 

dávalo, to ešte nebol jeho pozemok a teraz, keď sme to chceli upratať, zrazu povedal 

nezasahovať, nechať tak. 

- starostka – Janka, ja som mu odpísala, chcela som tieto údaje a potom to budeme riešiť, 

musí to tak isto dokladovať, či tam boli ovocné stromy, či tam boli čo ja viem – smrek, jedľa 

– on to musí dokázať. 

- J. Veselková – nič tam nebolo, tam vyrástol ten bodrel, viete ako to bolo pri Auxtov, tie 

kríky, čo tam rašili, tak vlastne to isté tam bolo. 

- starostka – na ten mail zatiaľ neodpovedal, takže neviem, či niečo robil alebo nerobil, ale ja 

som ho vyzvala, aby doplnil tieto údaje a budem konať, lebo ja neviem, koho mám vyzvať, 

alebo príde za mnou, neviem to. 
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- J. Veselková – on povedal, ja nemám problém len s tebou, ja mám problém s každým aj so 

svojimi kamarátmi, tak to je potom. 

- H. Bulíková – akože, môj názor bol taký, na ten stĺp, že proste je tam obecný pozemok, že 

by sa na ten dal stĺp, lebo nikoho sa nepýtajú, koľkí ľudia majú pred barákom stĺpy postavené 

– svieti mu svetlo a bývajú tu denno-denne a proste majú to svetlo tam a nikomu neprekáža, 

niekomu, kto sem príde za dva mesiace – mesiac a pol vadí, že mu svieti svetlo do okna, 

akože kde sme? 

- T. Frno – aj ja mám stĺp na svojom pozemku a dobre je 

 

c) J. Schnierer ml. – ja by som chcel podporiť p. Nováka, aby to bolo na tej nástenke 

rozpísané položky, aby aj občania si mohli a nemuseli zaťažovať našu ekonómku a mohli si 

k tomu nahliadnuť 

- Mgr. Špirková – k rozpočtu, alebo keď to už bude v tých položkách? 

- J. Schnierer ml. – aby boli prakticky položky rozpísané 

- Mgr. Špirková – v návrhu rozpočtu, či v čerpaní? 

- J. Schnierer ml. – stačí v čerpaní 

- Mgr. Špirková – stačí v čerpaní? 

 

d) Ing. Novák – ja by som mal iba poslednú vec, a to sa týka otázky preplácania cestovného 

žiakov zo Skleného do Turčianskych Teplíc. Tak ako mám informáciu od pani starostky, tak 

urobila kroky, že napísala na VUC list s požiadavkou o riešenie, s tým, že ja som jej dnes – 

teda včera poslal nejaký návrh, ako by to – kde by sa mohli nájsť finančné prostriedky, tak 

predbežne mi p. starostka povedala, že v decembri bude ešte k rozpočtu stretnutie a tam, že 

túto otázku budeme riešiť, ale potrebuje mať podporu aj k tomu, že sa to dá z rozpočtu 

vyplatiť. Si hovorila, že na ministerstvo napíšeš a potom ešte je jedna možnosť, ako by sa toto 

dalo vyriešiť a to uzatvorenie zmluvy s primátorom mesta Teplíc o tom, aby bola naša obec 

začlenená do obvodu Turčianske Teplice. Len to som chcel, že skrátka aby to bolo 

v zápisnici, aby aj tie rodiny vedeli, že sa na tom stále pracuje, že pani starostka v tom 

pokračuje ďalej a že ďalšie informácie budú v decembri. 

- K. Hammerová – tam potom treba takú poznámku dať, že nie že zase zoberú deťom, čo 

chodia na Štubňu, že nejako aby sa to podchytilo. 

- starostka – ale ja som tam do tej žiadosti napísala toto preplácanie po Hornú Štubňu 

a s touto, čo chodíte. Priložila som vyjadrenie zo škôl, aby vedeli, o čo vlastne tam ide a toto 

bude – zvlášť chcem ísť za primátorom Turčianskych Teplíc a musím sa s ním dohodnúť, 

lebo jedine – podľa mňa tak isto ako bola prijatá najbližšia obec Horná Štubňa, bude treba 

určite urobiť všeobecne záväzné nariadenie, ktoré musí schváliť mesto aj obec Sklené. Len to 

musím ísť za ním, akou formou, či sú ochotní takýto krok urobiť, lebo to zase nemôžem 

rozhodnúť, pôjdem za ním a budem vás informovať. 

- Ing. Novák – pani starostka, už máme vzn, že sme dali požiadavku aj na Turčianske Teplice. 

- starostka – nie, to, ak som ti to dala prefotené, to zamietli ako mesto 

- Ing. Novák – nie, ale Sklené urobilo VZN, kde napísalo, o ktoré školy má záujem a to je 

platné 

- starostka – mesto to nepodpísalo, zober si to, jedine Horná Štubňa a keď sme sa o tom 

rozprávali, ja som vravela, že bolo by dobre asi ešte akou formou, práveže mesto nepodpísalo, 

len Horná Štubňa 

- Ing. Novák – ja hovorím o tom, že naše VZN sa už nemusí schvaľovať, lebo to máme 

schválené 

- starostka – ale veď hej, ale mesto nám to odmietlo 

-Ing. Novák – nie je uzatvorená zmluva s mestom, ale my to máme podpísané starostom 

a platí 
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- starostka – zatiaľ ho nikto nezrušil, tak hej 

- Ing. Novák – a ideme ho rušiť? 

- starostka – pôjdem ja za ním, zoberiem, ako sa vyjadrila Horná Štubňa a uvidíme, aké 

stanovisko prijme mesto 

- A. Maruškinová – to kto financuje tú dochádzku detí? Obecný rozpočet? 

- starostka – nie, to štátny – len štát nám to odmietol, tak aby to išlo z rozpočtu obce, ale 

neviem, je to dosť vysoká suma, tak som sa tak vyjadrila, že napíšeme na Ministerstvo 

financií, či obec vôbec môže takéto preplácať, alebo nie 

- Ing. Habžanská Šefranková – najväčší problém je, že takéto malé obce by skôr mali 

pripomienkovať ten zákon, ktorý vošiel do platnosti, tam je jasne napísané, že sa bude 

financovať to cestovné do najbližšej spádovej obce, čiže pre nás Horná Štubňa a nie 

Turčianske Teplice, a keď je to raz v zákone napísané, že najbližšia obec, tak ako 

- J. Veselková – Dubové alebo Budiš nechodí do Turčianskych Teplíc? 

- Ing. Habžanská Šefranková – tam sa to už riešilo na minulom zastupiteľstve, že oni nemajú 

spoje do týchto dedín, že oni skôr majú spoj do Teplíc ako do týchto dedín 

- J. Pagáč – ale Horná Štubňa nám neposkytla takú triedu, je to základné vzdelanie 

- Ing. Habžanská Šefranková – to by bolo možno lepšie asi so starostom Hornej Štubne sa 

dohodnúť a poprípade ho tlačiť, aby také triedy vytvoril 

- J. Pagáč – dobre, ale kým sa to vytvorí, tak deti aj skončia, ja si myslím inú vec – my tu 

darmo budeme s primátorom jednať – tieto peniaze dáva Ministerstvo financií. Takže oni nám 

peniaze nedajú nijaké ani primátor, ani starosta, to sa musí niečo zmeniť vo vláde, že nebudú 

brať Hornú Štubňu ako strediskovú obec. Ale  tie deti na to nie že majú, ale ako by som to 

povedal – nech im to preplácajú až do Teplíc – takže my tam asi nepochodíme, to je zbytočné 

- K. Hammerová – tak nech nám to preplatia aspoň na Hornú Štubňu 

- J. Pagáč – veď v poriadku – ale nemôžu preplatiť, keď chodí moja dcéra do Teplíc a nie na 

Štubňu, také meno tam nemajú takže nemajú to na koho napísať. 

- Ing. Novák – si uvedomte jednu vec, že ak sa urobí dohoda s primátorom Turčianskych 

Teplíc ani jemu to nepôjde z rozpočtu, akurát dostane zo štátu peniaze, ktoré budú na školu, 

do ktorej chodia deti, tam vznikne možno jedno zamestnanecké miesto osoby, ktorá to bude 

účtovať a kontrolovať, takže aj to môže mať plus. Pokiaľ by to nebol problém zo strany 

Turčianskych Teplíc, že by tam mali ešte niekoho navyše zamestnať aj keď neviem, ako to 

Turčianske Teplice evidujú. 

- T. Frno – keď to pôjde takto, budú rodičia deti dávať do Žiliny učiť, alebo do Martina, alebo 

ja neviem, doteraz deti mohli čo najbližšie chodiť 

- J. Veselková – deti chodia na krúžky a je lepšie tak chodiť, nemusia čakať na spoj 

- T. Frno – aj ty si sa na Štubni učila, nie? 

- J. Veselková – keby Štubňa mala také možnosti 

- Ing. Novák – štyri centy je rozdiel na cestovnom 

- Ing. Roháčik – viete, tento rok bola možnosť požiadať o dotácie na budovanie škôlky, školy, 

ale bola tam garancia obce, že tá škôlka – škola bude fungovať. My tu debatíme o tom, že 

ideme platiť cestovné a prídeme o školu. 

- T. Frno – deti dajú preč 

- Ing. Roháčik – to, že je špeciálna trieda tam, to je trochu iné, ale aby sme my paušálne 

dávali peniaze na to, aby sme zabezpečili ďalší úpadok obce, lebo nech je ako je, keď tu 

nebude škola, tak to bude úpadok zase ďalej. 

- H. Bulíková – bohužiaľ, keď nie sú deti 

 

e) J. Schnierer ml. – ešte ja by som chcel, chcel by som sa spýtať, nie sú také mrazy a prečo 

napríklad žiaci sedeli v škole v zimných bundách, čo tam bola taká zima? 
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- starostka – chodievam tam dva tri krát do týždňa kontrolovať, ako je to tam s kúrením, už 

neviem, ako mám vysvetliť – dnes som tam bola ráno – bolo 6.30 už som bola tam. Vraví, že 

chodieva Jano už o 5, že to dlho trvá, kým on rozkúri, že to trošku trvá. Bola som tam potom 

o 10 – tie radiátory boli skutočne horúce, lenže keď je tam zase horúco, neviem, ako im to 

mám vysvetliť, potom sa otvárajú okná, čiže kúrime, vykurujeme von. Keď je zima, zase sa 

prikuruje. Chodím dva tri krát do týždňa. 

- J.  Veselková – nie je chyba v kuričovi, že nevie kúriť? Bol tam problém aj v minulých 

rokoch, taký istý? 

- starostka – bol, to bolo ešte horšie           

- J. Schnierer ml. – tie radiátory sú horúce momentálne, ale tie priestory sa nevykúria, stačí 

keď sa kúri pol hodinu cez čerpadlo 

H. Bulíková – ja som tam kúrila v tej škôlke, nie je to také jednoduché tam kúriť, lebo je 

rozdiel kúriť v bytovke a je rozdiel, keď sa zakúri tam, to akože, tam je kvantum vody, takže 

tam by musel ísť kúriť – ja neviem 

- diskutovalo viac občanov a poslancov, preto nie je možné presne napísať, kto čo hovoril 

 

f) Ing. Kasper – ešte ja, takže schválili ste rozpočet, že to ako suma celková, ten stĺp tam u p. 

Janky jednoducho by sa dal riešiť keby to bolo po položkách verejné osvetlenie 5tis. eur, 

stiahli by ste to z odmien. Dnes môžete ako ste schválili tú sumu kľudne presúvať na odmeny, 

zobrať od požiarnikov, zobrať od športovcov – švihnúť to tam, keby ste to mali schválené, že 

dáte teraz 5tis. korún na osvetlenie, automaticky by sa ten stĺp urobil a vy teraz hovoríte, že 

nemáte peniaze na ten stĺp na budúci rok, lebo budete potrebovať peniaze na niečo iné zrejme, 

na vykrytie vlastných odmien a tak ďalej. Ďakujem. 

- Ing. Roháčik – p. Ing. Kasper, ja k tomu len toľko, neviem, či debatujete,  ale určite ste tu 

vtedy nebol – starostke sme neschválili ani korunu 

- T. Frno – pán Roháčik, pán Ing. Kasper robil poslanca, on presne asi vie, ako dostával, preto 

o tom reční asi, ja som za – aspoň jeho čo sa týka treba zobrať, ja som za. Bol poslanec, tak 

vie, koľko dostával. 

- Mgr. Špirková – poslanecké odmeny sú strašne málo 

- starostka – ak sa môžem vyjadriť, môžete sa spýtať každého jedného poslanca, či dostali  

vyplatené tento rok nejaké odmeny, či dostali vyplatené odmeny – ani jeden nedostal odmeny 

- Ing. Kasper – mne nešlo o to, ten rozpočet je zlý, vy ste teraz povedali susede, že nemôžte 

presunúť na ten stĺp, len preto, lebo vy ste schválili celkovú sumu a v tej celkovej sume si 

môžete hýbať s tými peniazmi hore dole – kde vám bude chýbať, tam to dáte, keby ste teraz 

dali na položky, ktoré vám ozaj treba budúci rok spraviť, tak už nemôžte tie peniaze dať inde, 

ja som to hovoril ako príklad – mzdy, odmeny a tak ďalej. Vy môžete dnes zobrať z položky 

požiarnici – keď im zostane navyše, môžete to presunúť na odmeny, mzdy a tak ďalej. Keby 

ste dneska mali stanovené po položkách, to vám hovorím, ako to dnes bolo, tak musíte ten stĺp 

urobiť budúci rok vo februári – v marci. 

- starostka – ale veď ja som povedala, že na budúci rok ten stĺp tam bude, ja som to ale 

povedala, že tento rok to už nestihneme, že vypukli iné roboty, ktoré sme museli spraviť a že 

na budúci rok stĺp bude mať – ja som toto povedala, tak neviem, ja som nepovedala, že ho 

nebude mať. Povedala som, že stĺp bude v novom roku vybudovaný, tak neviem. 

- J. Pagáč – môžem ešte ja niečo? Viete čo? Mne sa to nejako nezdá, lebo z tých starších 

poslancov som tu iba ja – a Erika tu bola. Keď tu bol Jano Gutten sa schválilo osvetlenie tam 

v tom mojom obvode – hore pri Kikušov, tam ľudia bývajú už 40 rokov bez svetla, chodia 

potme tade, posledná lampa pri p. Paulovičovej, zastupiteľstvo to aj schválilo, neviem, prečo 

sa to nerobí. Teraz si zoberte p. Čavolská -   neviem, ako sa ona volá – p. Straková , tam sa 

má robiť cesta 

- T. Frno – Hermína mala 10 detí a dobre bolo, a teraz  
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- J. Pagáč – sme jej to vtedy tak prisľúbili, aj keď to nie je schválené, že akonáhle obec bude 

mať nejaké financie navyše, že jej to – že cesta sa tam spraví, ja som není za to, aby Janka 

nemala to svetlo, neviem, ako ideme  

- J. Veselková – veď ale Jaro, idem, dávam žiadosť, bolo to kedysi schválené, idem ďalej za 

tým, ak to im nechýba, možno oni sú dnuká o štvrtej a viacej von nejdú, ale ja mám aj deti – 

chodia hore dole, ja idem z roboty, Rišo ide do roboty, tam je tma. Ak niekto niečo chce, nech 

príde sem a bojuje o to, nečakám asfaltku, ktorá stoji veľa peňazí, neviem, koľko stojí ten stĺp, 

koľko stojí tá elektrika – má sa to ťahať z našej, ale – ja sa do toho nevyznám, keď sa dávali 

tie projekty, takže – ako dobre, povedali ste, že sa to spraví v priebehu budúceho roka, len ma 

to štve, prečo je to tak. Jaro, rozdávali sa dotazníky, prečo som ja nemala dotazník – lebo už 

na tú stranu ani nikto nejde, to ste poslanci roznášali 

- J. Pagáč – aké dotazníky? 

- starostka – na zábavu 

- H. Bulíková – na zábavu a na tie smeti, čo sme mali 

- J. Veselková – viem o tom, len čo sa rozpráva, ja som napríklad nič nemala, Gaba 

Hudecová, tam tiež nejde keď je tam tma neroznáša poštu, radšej ju otvorí a nechá si ju 

otvorenú a povie, že mi ju dala, takto to funguje potom, lebo tam je tma, sa bojí ísť. 

- J. Schnierer ml. – ešte by som sa chcel opýtať, či obec náhodou nemá nejaký havarijný fond  

keď potrebujú presúvať peniaze, keď sa vyskytne nejakých 2tis. na cestu alebo tak, to by bolo 

treba podľa mňa riešiť v obci na takéto nepredvídané výdavky 

- H. Bulíková – vieš, to nie je havarijný stav 

- J. Schnierer  ml. – ale môže byť položka určená a z toho sa môže čerpať 

- J. Veselková – ja som vás prosila minulý rok ste mi pomohli, ste mi to vysypali, ja netvrdím, 

že keď niečo človek chce, že sa nedá vyriešiť, len toto sa mi zdá, že strašne dlho trvá, keď už 

vlastne všetko bolo, tak – nemusíte sa k tomu vracať, ste mi dali vyjadrenie, takže to bude 

zbytočne, to netreba. 

- K. Hammerová – teraz do konca roka je mesiac, takže myslela to p. starostka, že tento rok to 

nebude, ale na rok 

- starostka -  budúci rok ten stĺp určite bude 

- J. Veselková – som mala pocit, že sa všetci bojíme toho Samira 

- starostka – nie, ja nemám dôvod sa ho báť 

- J. Pagáč – Erika, môžem ešte k tomu stĺpu niečo? To tiež nie je také jednoduché tu spoza 

stola povedať, že na rok to tam bude ten stĺp, lebo my si budeme musieť dať do poriadku tam 

tú cestu, dať to zamerať. To určite nepostavíme stĺp niekomu v záhrade, vtedy nás môže 

hocikto stíhať alebo tento, ale ak si mi to tam dáme zamerať tú cestu, a sa spraví projekt na tú 

elektrickú sieť, tak nikto nám tam nebude do toho – ani Moumani trepať sprostosti, že to tam 

nesmie byť. Musí byť na to projekt a to sú ďalšie náklady – zameranie, aj ten projekt, lebo nie 

že my tam zakopeme stĺp a zavoláme obvodných elektrikárov, tuná nám natiahnite káble, 

nevieme ani aký previs tých káblov má byť, či tam bude treba jeden stĺp alebo dva 

- J. Veselková – ale tam nebudú káble ťahané, to má byť zo zeme čo sme my dávali, však to 

bolo tak p. starostka 

- J. Pagáč – ale kdeže oni z vašej prípojky môžu napojiť osvetlenie 

- starostka – ja som to nepovedala 

-T. Frno – čo to chcete vy platiť? 

- J. Veselková – ja som to tak pochopila 

- starostka – ja keď som sa s Rišom rozprávala, ja som mu povedala, keď súhlasíte, aby ten 

stĺp bol postavený na vašom pozemku, ja potrebujem súhlas od vás, že bude na vašom 

pozemku postavený, takto my sme sa rozprávali. Lebo ja nemôžem dať, alebo obec nemôže 

dať niečo opravovať na cudzom pozemku. 
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- J. Pagáč – a druhá vec je tá, že ak sa tá sieť tam bude rozširovať, tak treba tam pritiahnuť tie 

štyri fázy alebo ako sa to povie – neviem odborne, keby náhodou niekedy niekto staval, lebo 

by mal problém sa tam pripojiť aj s elektrickým prúdom. Nebudeme asi robiť taký hurá 

systém, že dnes tam natiahneme dve fázy, aby tam bolo svetlo a za dva roky tam bude niekto 

stavať a budeme potrebovať zase rozširovačku tam spraviť, takže vidíte, ako to dopadlo 

s vodou, jasne som povedal vtedy,  Milke Izraelovej – bola tu – spojme tu ulicu smerom ku 

Edovi Kovalčíkovi, by to hlavné potrubie tade išlo a pekne by sa tie domy zapájali z toho 

hlavného potrubia – nie každý ťahá 60 m tie prípojky, keď sa tam raz bude niečo kopať, zase 

bude mať len obec problémy, roztrhne voľáko tú sieť – tam je to piate cez deviate, nemá to 

taký postup ako by to malo byť, ak sa tu jedná o ulicu, kde plánujeme s výstavbou, dnes 

máme problém 

- J. Veselková – ale Jaro, prečo vravíte, že ste to vraveli Milke, tak ste boli poslanci, tak ste 

mali ísť tvrdo po tom, nie teraz povedať, že jednoducho sa tu niečo nespravilo 

- J. Pagáč – ona bola starostka, tak  

- J. Veselková – ale vy musíte, vy ste hlavní – poslanci, ktorí niečo schvaľujete, keď ste všetci 

za, tak  

- Ing. Novák – môžem? P. starostka, chcem upozorniť na jednu vec, že týmto, ak postavíme 

nechcem hovoriť, ale vytvoríme – na súkromnom pozemku stĺp, vytvoríme precedens, lebo p. 

Škandíková s Mirkom chcú tiež osvetlenie a my sme im hovorili, že nie je možné, lebo je to 

ich súkromný pozemok, to znamená, že budeme stavať ďalšie stĺpy 

- H. Bulíková – len zase to netreba tak brať, lebo si zober, že tam oni cestu majú 

- diskutovalo viac občanov a poslancov, preto nie je možné presne napísať, kto čo hovoril    

- H. Bulíková – 50 rokov tam nemali svetlo a zrazu chce svetlo preto, lebo sa spravilo svetlo, 

hore pri Macekov, keby tam nebolo svetlo, tak je spokojný, o tomto to je, je to rozdiel, lebo 

tam je tma, tam je ozaj tma, neviem, či si tam bol. 

- Ing. Novák – ja som za to, aby sa to riešilo, ja len upozorňujem dopredu, že to môže nastať 

a potom bude problém. 

- starostka – my máme ten pozemok tak filištínsky zameraný a predaný, toto je obce Sklené, 

ale toto všetko je majiteľom Moumani, čiže keď toto budeme chcieť tu postaviť, právom on 

žiada, či my musíme od neho žiadať súhlas či to chceme alebo nie, lebo prakticky to ide okolo 

jeho pozemku. Keď som sa vlani vyjadrila, nepredávajme to takou formou, nebude to dobre – 

nie, tak ako. Takto je ten pozemok a tento kúsok je obce a toto ostatné je jeho.  

- Ing. Habžanská Šefranková – teraz keď sme boli na školení, čo nám povedali? Že keď si 

stavajú na vlastnom pozemku nemusia mať vôbec súhlas, my neužívame cudzie parcely. 

- T. Frno -  tak nech si ho postaví 

- J. Pagáč – ja si beztak myslím, že na to nejaký projekt musí byť, lebo aj postavenie jedného 

stĺpa je stavba, to znamená, že ak tam nebudeme mať projekt, nás napadne, tak nám to dajú 

ako čiernu stavbu, ešte obec dostane pokutu. Tak hovorí, že ak sa to rozhodne, že sa ten stĺp 

tam bude robiť, dať zamerať tú cestu, aby sme videli, kde je ten náš pozemok a potom dať 

spraviť projekt a podľa projektu rozložiť tie stĺpy buď jeden alebo dva a takým postupom ísť, 

ak to chceme robiť. Ale nedávajme to tam, zase vykopme o meter na naše, teraz sa nám začne 

zas vyhrážať a budeme mať zase problém ale takto máme to na papieri – čierne na bielom 

a môžeme to tam mať 

- J. Veselková – tak, tak by to bolo najlepšie 

 

g) M. Frnová – ohľadom tých letáčikov, čo sme rozdávali, aká bola odozva ľudí, výsledky a 

- starostka – čo ste mi, alebo čo sa nám vrátilo na obecný úrad – bolo ich 119 – vydali sme ich 

cez 400. Len 1/3 prišla – 119 máme lístkov vrátených a z toho je Štefanovskú zábavu len 10, 

Silvester 9, zábava žiadna 40. V lete vývoz 22 a ľudia, ktorí nežiadajú tú zmenu mám 38, 

vrátilo sa mi len 119 lístkov. 
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- H. Bulíková – koľko sa prihlásilo na Štefanovskú zábavu? 

- starostka – 10  

- H. Bulíková – ja som mala len 15 

- starostka – ja hovorím len to čo sa mi vrátilo 

- H. Bulíková – však ja som ti ich dala, ja som ti ich vrátila, ja som mala 15 na Štefanovskú 

zábavu, veď ja som ti ich dala, teraz keď sme boli som ti ich odovzdala – 15 som ich mala len 

ja 

- K. Hammerová – ja som ich neviem koľko vrátila ale na každom som mala – okrem jednej, 

jedna bez 

- H. Bulíková – a smeti v lete mám tu viac v lete ako v zime, v lete 18 

- starostka – ti hovorím, že v zime mám viacej, tam chcú ľudia, aby sme každý týždeň 

- H. Bulíková – ja mám v lete 

- M. Frnová – takže zostaneme, ako bolo 

- J. Veselková – a teraz ako bude Štefanovská zábava, alebo ako vlastne 

- starostka – nemáme všetky lístky vrátené 

- J. Veselková - nie je to trochu neskoro – máte nejakého disjokeja alebo nejakého muzikanta 

zabezpečeného? 

- H. Bulíková – tie lístky sa už ani nevrátia, Erika 

- starostka – viac ich nemám, hovorím, ja mám tam 119, som to nasčítavala 

- Ing. Kasper – to je zle, lebo väčšina ľudí dostala tie listy, bohužiaľ – väčšina ľudí ich 

nedostala – na 100 percent 

- K. Hammerová – ja som si celý môj obvod obišla a každému som ho dala do ruky, stalo sa 

mi asi 

- Ing. Kasper – v mojom obvode väčšina tie lístky nedostala, čiže je to dosť také  

- diskutovalo viac občanov a poslancov, nedá sa presne napísať, kto čo hovoril 

- Ing. Kasper – dá vám to logika, však v lete sú smetiaky preplnené, myši tam chodia každý 

má svojich príbuzných mu prídu v lete, sú tam hromady odpadkov. V zime sú tie smetiaky 

prázdne, je tu pár ľudí, tak tí sa potom do toho jedného smetiaka zmestia. Tak pre boha 

rozmýšľajte stačí  v lete každý týždeň a v zime každé dva a ešte dedina ušetrí aj ľudia by 

ušetrili peniaze. Tu sa rátajú dotazníky – lebo Tepličania chodia vyvážať smeti aj do 

Kremnických baní a nám už 10 rokov hovoria, že sa to nedá prevrátiť, lebo oni si privyrábajú 

v lete v Kremnických baniach – v lete nestíhajú Turčianske Teplice a drbnuté obce takto 

využívajú, lebo im povedia, že sa to nedá. My zbytočne v lete, teda v zime platíme zbytočne 

ten výjazd, ten ide prázdny. Však už sa pozri na tú logiku a nie tu robiť nejaké teatro 

s nejakými lístkami. 

- H. Bulíková – ja som to – ešte nebohý Janko Kohutka bol, keď som prišla s týmto návrhom, 

že aby chodili smetiari v lete. Ešte nebohý Janko bol a furt som bola odbitá a furt som bola 

odbitá 

- Ing. Kasper –povedali na okrese, že sa to nedá 

- H. Bulíková – teraz, keď som chodila, ľudia mi tak isto povedali, že radšej v lete, ako 

v zime, že oni majú v lete viacej bordelu 

- J. Veselková – a smrdí to v tých košoch 

- Ing. Kasper – jednoznačne majú ľudia v lete viacej odpadu ako v zime, to sa spýtajte 

každého  

- H. Bulíková – neviem, v lete, že ako to vyjde 

- Ing. Kasper – moja matka dokáže ten smetiak naplniť v zime do necelej polovice v zime za 

ten týždeň 

- starostka – veď ale keby si tu bol pred mesiacom – sme mali 15. októbra zastupiteľstvo, ja 

som čítala vyjadrenie technických služieb. Ja som tam písala, že občania si žiadajú aj my, aby 

v lete bol každý týždeň a v zime raz za dva týždne. Čítala som, aké vyjadrenie nám poslali 
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- Ing. Kasper – ale oni poslali také vyjadrenie, dobre, len oni sú každý týždeň na 

Kremnických baniach. My sme dávali obce peniaze na to smetisko – Kremnické bane na to 

smetisko nedali peniaze. 

- starostka – však ja viem, že my sme na to smetisko dávali peniaze 

- Ing. Kasper - keby ste sa spýtali Technických služieb, čo s tým robia, prečo nás tu klamú už 

10 rok, čo by povedali. Nás jednoducho klamú. Oni potrebujú ísť na bane v lete, preto tieto 

obce klamú, aby stíhali teplice, iba preto klamú tieto obce, pre nič inšie. 

- H. Bulíková – v zime je to horšie, nosia všetko – smetiaky ťahajú ku ceste 

- Ing. Kasper – keby si sa spýtala, prečo robia na Kremnických baniach vývoz, ako by ti asi 

odpovedali? 

- starostka – vieš, čo? Rozprávala som sa – je tam nový riaditeľ, je tam Ing. Mališ – je tam 

nový riaditeľ na Technických službách, tak ja som sa rozprávala s ním, tak to čo mi odpísal 

teraz hovorím. A najväčší odpad, ktorý robíme – robí Sklené a Turček, povedal – veď ja 

nestačím, každý druhý týždeň dávam vyvážať kontajnery, tak isto z cintorína. Povedal, nikto 

toľko odpadu nemá ako my a Turček, tak ja potom neviem, ako  

- T. Frno – lebo máme veľa chatárov 

-Ing. Kasper – my teraz hovoríme o tých smetných nádobách 

- starostka – dobre, ale tým pádom, keby oni nemali toľko odpadu, že musia chodiť na 

Kremnické bane, tak by chodili tuto vyvážať si myslím, hovorím, mala som s ním debatu na 

túto tému 

- Ing. Kasper – jednoducho by sme ušetrili nejaké peniaze, lebo to ide 7 mesiacov oproti 5 

mesiacom, jednoduchá matematika – 5 mesiacov a 7 mesiacov. Zima trvá u nás 5 mesiacov, 

leto 7  

- starostka – od 1.1.2016 pre nás platí nový zákon o odpadoch. Čiže aj k tomu budeme musieť 

prijať všeobecne záväzné nariadenie, bude to asi úplne iný systém vývozu, takže už nechajme 

teda tento rok skončiť ako je a v januári a vo februári budeme vedieť presne – kto nám dodá 

kontajnery, ako bude vývoz, kto bude vyvážať. Bude sa musieť prijať VZN nie na osobu na 

rok, ale bude sa musieť prijať na váhu a na osobu, čiže v novom roku budeme meniť, lebo 

platí nový zákon od 1.1.2016 o odpadoch. Takže zatiaľ nechajme tento rok dokončiť ako je, 

a od nového roku budeme vidieť, čo bude ďalej. Ak stačí zatiaľ na vyjadrenie. 

- M. Frnová – tak potom tú zábavu čo? Nebudeme robiť ani jednu, ani druhú? 

- starostka – ja by som na Silvestra – môže sa robiť nejaké posedenie, urobiť tu a nejaký ten 

ohňostroj  a nemyslím si, že bude 

- K. Hammerová – ale práveže boli viacej za tú Štefanskú zábavu     

- J. Veselková – ale veľa ľudí chce Štefanskú zábavu, čo som aj ja počula 

- starostka – sa mi nevrátili 

- J. Veselková – Hela vraví, že má 15 – Katarína ma koľko za Štefanskú? 

- K. Hammerová – určite viac ako 10 som mala 

- J. Veselková – to je 25 ľudí, ja som to tak vnímala – my sme tak isto partia 8 ľudí – 4 páry 

- K. Hammerová – škoda, ja som si to nenapísala 

- starostka – ja vám vravím, si môžete rátať 

- M. Frnová – a keby sme to urobili tak, že sa to vyhlási v rozhlase, zábava Štefanská -  do 

konca týždňa, myslím tak, že sa musia nahlásiť, zaplatiť aby to už bolo tak naozaj, aby to už 

bolo tak naozaj hej, či nie a podľa toho, lebo to už tam ani nemáme čo čakať 

- K. Hammerová – tí mladí, by prišli, sú aj preč – v robote, odcestovaní – na Vianoce to 

všetko sem príde a prečo by sme niečo neurobili? 

- T. Frno – ktorí mladí prídu na uzavretú spoločnosť, ktorí? 

- K. Hammerová – ale nie na uzavretú 

- M. Frnová – sme povedali, že bude uzavretá, Katka 

- T. Frno – ktorý mladý príde na zábavu normálne? Na zábavu príde opitý z krčny. 
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- M. Frnová – ktorá bude taká, že si zaplatíš a tam pôjdeš, nie na voľnú, čo sme sa bavili 

- starostka – pozrite sa, padol tu návrh vyhlásiť – každý deň vyhlásime do konca týždňa, nech 

sa prihlásia na obecnom úrade kvôli Štefanovskej zábave 

- M. Frnová -  a tí čo vieme, treba to nahlásiť tak, aby to bolo záväzné, aby sa nás teda čo 

najviac nazbieralo a  

- Z. Schniererová – ale s tým, že už zaplatia, ale zase otázka je, či nebudú robiť na Turčeku 

alebo na Hornej Štubni, vieš 

- M. Frnová – ale veď Štefanovské zábavy sú o tom, že sú v jeden dátum 

- Z. Schniererová – ale keď sú mladí preč 

- M. Frnová – ale zase takí mladí 18 roční na takú zábavu nepôjdu  

- K. Hammerová – ale išli by 

- M. Frnová – tak keď teda vieš, že by išla Natália, tak ju tam prihlásiť a povieš za 

Hammerovcov prídeme 4 a zaplatíš si za 4. Tak som to myslela, tak keď vieš, že ti pôjde 

dcéra, tak  

- T. Frno – mladí by išli – o pol jedenástej z krčmy keď pôjdu 

- starostka – vlani Janko Novák – najskôr sme sa rozprávali, nejde sa robiť nič – Janko Novák 

ma oslovil, že ľudia chcú, aby bola na Silvestra urobená nejaká zábava alebo proste. Chodil 

okolo toho – koľkí ste nakoniec ostali? Traja? Tak sa to zrušilo, predsa traja nemôžu viesť 

jednu zábavu, alebo možno pre troch ľudí. Takže snaha tu bola – nie, že starostka nechcela, 

alebo obec nechce, nebolo záujem zo strany ľudí. 

- Ing. Habžanská Šefranková – starosta robil – pred dvoma rokmi a to dopadlo podobne, že 

tam bolo pár ľudí a ešte mu kopec ľudí odhlásilo 

- Z. Schniererová – nezaplatili si dopredu, preto treba vopred 

- H. Bulíková – lenže my tiež nemôžeme čakať na to, kto sa kedy príde prihlásiť, lebo tiež 

treba hudbu riešiť, je pár dní do Štefana 

- rozprávalo naraz pár občanov a poslancov, preto sa nedá presne napísať, kto, čo hovoril 

- Ing. Novák – oni povedali, že majú záujem, a nie, že prídu 

- H. Bulíková – ja si myslím, že keď niekto povie, že má záujem 

- starostka – to čo nám doniesli, napísali, môže byť zábava, ale ja neprídem. Chodili sme, tak 

ja už neviem. 

- starostka – aby sme to nenaťahovali, vyhlásime to – do konca týždňa sa každý deň bude 

vyhlasovať Štefanovská zábava – treba zložiť ihneď aj zálohu a uvidíme, koľkí sa prihlásia.  

- J. Veselková – p. starostka, treba ešte plagáty dať spraviť 

- K. Hammerová – ja napríklad rozhlas nepočujem, nie som doma celý deň, ja ho nepočujem. 

Ja som zásadne proti tomuto, ak chceme niečo urobiť, my poslanci si to máme prehlasovať, ak 

to ideme urobiť – ak to nechce robiť obec, nech to nerobí, my poslanci to chceme robiť, lebo 

potom nám ľudia povedia, vy ste čo za poslanci? Veď tu sa nič nerobí. 

- T. Frno – preto ti hovorím, treba prísť  do polnoci - do jedenástej vydržíte, budete tam všetci 

siedmi, či koľko vás je, treba spraviť, ja som za 

- K. Hammerová – lebo potom si to my odnesieme, ako poslanci 

- J. Veselková – tak si ešte dať tú námahu a ešte raz to prejsť 

- K. Hammerová – ale tak zase nebudeme behať desať razy, pýtať sa ich 

- T. Frno – treba vyhlásiť a je 

- K. Hammerová – ja verím tomu, bude tu kopec chatárov, neverím tomu, žeby sa neprišli 

zabaviť, keby sa tu niečo robilo. Navarí sa kapustnica, to neni problém. 

- starostka – Katka, veď ja, som za, urobme to, ale keď sa tu robila zábava, ja som tu bola, tu 

možno bolo 5 - 6 domácich ľudí, všetko boli cudzí a potom to starosta musel prefinancovať 

sám. 

- K. Hammerová – nerobme to na pozvánky, záväzné platenie, to je zbytočné 
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- J. Pagáč – Erika, môžem niečo? Počúvajte, naposledy čo sa tu robila tá zábava 

Silvestrovská, ako tí ľudia majú prísť pre pána boha na zábavu, keď ešte o piatej sa nevie ani 

kto tu hrá, či tu ide magnetofón, alebo rádio alebo obecný rozhlas 

- J. Veselková – čia je to chyba – vaša alebo naša?     

- J. Pagáč – nechaj ma dohovoriť. Takže my darmo tu chodíme s lístkami po dedine, po 

domoch – my musíme tým ľuďom niečo ponúknuť, to znamená tri mesiace dozadu už mala 

byť nejaká hudba a keď ľudia vedia, že budú tu mať voľáku službu – dnes nevedia, či dostanú 

večeru, či dostanú víno, tento, koľko to bude stáť. To malo byť dávno von v dedine a ja si 

myslím, že tých záujemcov by bolo omnoho viacej 

- H. Bulíková – ty chceš tri mesiace dopredu a my ešte riešime, či to ideme robiť. A ty chceš 

tri mesiace dopredu mať hudbu. Ešte teraz riešime, či ju ideme robiť. 

- Ing. Habžanská Šefranková – tak ale zase pravda je, že nemusíte teraz nikoho zohnať 

- H. Bulíková – najprv hudbu či zoženieme a potom 

- K. Hammerová – ešte kým sa to vyhlási, kým niekto príde, načo? Tak sa teraz dohodnime, 

ideme niečo robiť? Ja som za. 

- H. Bulíková – treba hudbu zohnať. 

- starostka – lenže vieš, povie sa, že sa má hudba zabezpečiť, ale tú hudbu keď zabezpečíš, 

každý pýta zálohu a nie málo a keď ti príde tam 10 – 15 ľudí, tú zálohu musíš tak či tak 

zaplatiť.  

- Ing. Habžanská Šefranková – na takýto sviatok to nebude 150 eur, ale nejakých 300 – 400 

eur, ale na to musíte mať aj toľko ľudí. 

- J. Veselková – keď máte v tom dotazníku, že sa vyjadrilo za 15 ľudí, ku mne sa ani ten 

dotazník nedostal – my sme štyri rodiny, ktoré prídeme, lenže keď to bude takto ja sa 

postarám niekde inde, lebo ja sa chcem ísť baviť na Štefana. 

- starostka – dobre, na Štefana robíme zábavu, ja som zvedavá, koľko ľudí príde 

- K. Hammerová – ešte musíte zistiť, či bude hudba voľáka 

- starostka – čo keby som zavolala tú, čo bola na kosení? 

- J. Pagáč – to ti neprídu, už na Sklené oni vôbec 

- starostka -  povedz, prečo    

- J. Pagáč – za prvé to je hudba taká, ktorá nehrá za 300 eur hocikedy, to iba preto, že boli 

moji známi, oni idú hrať do Veľkej Fatry za 600 eur. My tu na Sklenom – a to, čo sa 

rozprávalo o tej zábave o tom kosení, akú som ja falošnú hudbu zohnal, takže nemám ani 

chuť im zavolať. Nech niekto skúsi iných zohnať a potom uvidíte, či vám niekto príde za 300 

eur hrať. A druhá vec je tá, že ja som si vždycky tak myslel, že tu to pôjde, ak tu prišli noví 

ľudia, že sme tam na tom kosení zarobili 750 eur, nič by sa nebolo stalo, keby sme zohnali 

riadnu kapelu a keby sme aj išli do mínusu, máme ich z čoho vyplatiť a obec by neprerobila 

ani korunu. Tam sme zarobili 750, tak tu by sme dali 600 a nech je tu kvalitná hudba, podá sa 

tu kvalitné jedenie všetko, aby to bolo troška na úrovni, tam ako tam na tom Turčeku. 

A zaujímavé, že tam majú 10 rokov na plese nabité. 

- J. Veselková – Jaro, to najprv treba ľudí naučiť aj disjokej je dobrý chudák Macko 

- J. Pagáč – Janka, mali sme ho tu a na výročie obce kto prišiel? To bol troška drahý disjokej, 

čo nám zahral slovenskú hymnu za 180 eur a bolo po zábave, ani nohy nebolo.  

- J. Veselková – ja viem, že je to ťažké, ale jednoducho ľudí treba pritiahnuť aj keby to išlo do 

nejakého mínusu, bohužiaľ 

- J. Pagáč – počúvaš ma dobre, čo som povedal? My sme kosenie rozhodli s Guttenom 

z večera do rána, že ideme to skúsiť a vidíš, že sa to oplatilo a tí ľudia tam chodia a chodia. 

Takže aj tu musí prísť voľáka zmena, ale tá zmena musí tu prísť. Z poslancov a z vedenia 

obecného úradu. 

- J. Veselková – tak povedala p. starostka, že ide sa robiť, ale teraz čo keď hudba ešte neni 
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- starostka – aby sme ukončili tú debatu, nech toľko nekomentujeme, na Štefana bude zábava, 

my sa dohodneme, kto kde bude robiť – na Štefana je zábava. 

 

h)  starostka – prečítala list Ing. Jaroslava Mališa, kde informoval, že urobil na základe 

žiadosti p. starostky výsadbu v hodnote 100 eur. Informovala, že obec dostala sponzorský dar 

od Ing. Vojtecha Lamperta vo forme kotla v hodnote asi 200 eur – poďakovala aj týmto 

spôsobom sponzorom. 

 

i) starostka – informovala o zvolanom jednaní s majiteľmi bytov Sklené 129 a 130, nie sú 

doriešené pozemky, nemajú nájomné zmluvy a nemajú odkúpené pozemky, zatiaľ jedine 

súhlasili, že odkúpia pozemky pod bytovkami, cesta a tam, kde je žumpu zostane majetkom 

obce a tá časť nad bytovkami, to zatiaľ odmietli, je to v riešení – má to právnik. Tam padlo, že 

možno by sa im to malo odpredať za euro, sú to predsa naši občania, sa o to starali, ale uvidí, 

aké príde vyjadrenie právnika. Bol to majetkový prospech u nich, ale nie voči obci, žiadne 

vecné bremeno – obec má pravo žiadať náhradu aj na vecné bremeno. Je to v štádiu riešenia, 

rieši to právnik. Lebo myslím si, že každý jeden musí platiť daň z pozemkov, nehnuteľností 

a tu už niekoľko rokov ako to mali odkúpené a nebola s nimi urobená ani jedna nájomná 

zmluva, či to bolo z vrchnej strany, kde majú drevárne, aby ste vedeli a takých pozemkov je 

tu viac.  

 

j) A. Maruškinová – nevedela by si nájsť nejakého sponzora na hromozvody do kostola a čo 

my dôchodcovia vieme dať, 1480 eur ešte stále vykrikuje p. farár 

- Ing. Kasper – k tomu kostolu, pred 15 rokmi biskupský úrad predal všetky sklenárske 

pozemky okolo 30 hektárov, tak sa skúste ako cirkevná rada obrátiť na biskupský úrad, či by 

nemohli na tie hromozvody dať. Druhá vec, ten najväčší zvon ide spadnúť, to je 40 tis. eur 

oprava, bohužiaľ je to tak, ešte nebohý p. biskup Baláž predal veškeré obecné pozemky bez 

vedomia cirkevnej rady – 30 hektárov. Aj obecný úrad môže napísať dopis, keď nemôže 

napísať cirkevná rada. Prečo by sa mali dôchodkyne skladať na nejaký hromozvod. 

- A. Maruškinová – nemáme na to 

- Ing. Kasper – tu sa predali pozemky za krásne peniaze 

- K. Hammerová – ja som si to poznačila 

- T. Frno – keď to užívajú, nech to aj zaplatia 

- starostka – tam je ďalší problém, že cintorín pri kostole je tak isto majetkom rímsko-

katolíckej cirkvi, som to zisťovala, však tu bolo častejšie požiadavky občanov, aby sa na ten 

múrik okolo cintorína dal do poriadku, je problém keď chodia kosiť, naozaj je to problém, 

tam nestačíme kupovať lanká, lebo je to – hroby sú kadejaké. Tak som zisťovala, čí to je, tak 

patrí to rímsko-katolíckej cirkvi, tak som ich chcela osloviť, aby nám dali buď nejaký 

príspevok, alebo nech sa o to postarajú, tam hrozí, tiež sa môže niečo stať. Len tak isto my 

nemôžeme peniaze obce Sklené dávať do cudzieho majetku alebo  

- H. Bulíková – je to ich majetok, tak nech to oni 

- T. Frno – si myslím, že nie je problém ten cintorín vykosiť 

- starostka – tí ľudia tam chodili aj budú chodiť, len vravím naozaj nestačíme kupovať lanká, 

tam je taký kopček, tam je taký kopček, tie lanká sa naozaj trhajú a ničíme si tie naše kosačky 

- H. Bulíková – treba skúsiť tam teda napísať na tú cirkev aj ohľadom toho múru, keď vravíš 

– treba to teda tam dať aj ten hromozvod aj ten zvon, však to bude ich škoda je to ich majetok, 

tak skôr sa opraví ako keď to kydne. 

- J. Veselková – tam keď to kydne Hela, tak to je 

- A. Maruškinová – aj pamiatkový ústav by mohol prispieť, veď určite na opravu kostola 

- K. Hammerová – myslíte týchto z fary? 

- A. Maruškinová – nie, pamiatkostav 
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- K. Hammerová – pamiatkový ústav nie, že nemajú na také prostriedky, som myslela, že 

myslíte týchto z fary, ale oni prispeli, keď sa maľovalo 

- starostka – oni chodia, keď treba robiť opravy, oni chodia 

- J. Pagáč – keď robili tie hromozvody aj tú kanalizáciu, tak ten Števo – keby to mali zaplatiť 

tie hodiny toho stroja, tak to by bola veľká položka 

- starostka – z fary chodia, ak treba nejaké zložitejšie práce, chodia 

- T. Frno – nech si to dajú spraviť, to je ich problém, kto sa o mňa stará? Keď je to cirkevné, 

musia sa o to starať.        

 

 

   

    

 

Uznesenia boli prijaté pri každom bode programu. 

 

 

K bodu 9: Záver 

 

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

obecné, verejné.  

 

 

          Ukončenie zasadnutia o 18.34hod. 

 

V Sklenom 07.12.2015 

 

 

 

HLASOVÝ ZÁZNAM Z OZ JE ARCHIVOVANÝ NA OcÚ V SKLENOM 

 

Zaslané na overenie, dňa 8.12.2015 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

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

        Helena Bulíková                                            Ing. Branislav Roháčik 

 

 

 

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

        Zapísala: Zdenka Schniererová                            Erika Lahutová 
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Uznesenia z 5. OZ konaného dňa 30.11.2015 

 
Uznesenie č. 46/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich OZ  

 

Uznesenie č. 47a/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Sklené k návrhu rozpočtu 

obce Sklené na rok 2016 

 

Uznesenie č. 47b/2015 

 

Schvaľuje rozpočet obce Sklené na rok 2016 bez programovej štruktúry. 

 

 

Uznesenie č. 47c/2015 

 

Berie na vedomie finančný výhľad na roky 2017 a 2018 bez programovej štruktúry. 

 

  Uznesenie č. 48/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie 2/2015 O určení miest na vylepovanie volebných 

plagátov   

 

 

Uznesenie č. 49/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Neschvaľuje zámenu časti pozemkov  parc. č. KNE  9377/2  ostatné plochy a parc. č. KNE 

9378 ostatné plochy vedených  na LV 501, v k. ú. Sklené,  ktorých vlastníkom je obec Sklené 

za časť pozemku  KNC 434 vedenom na LV 6, v k.ú. Sklené, ktorého vlastníkom je Jozef 

Václavík s manželkou Andreou.   

 

 

Uznesenie č. 50/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje vykonanie pozemkových úprav v k.ú. Sklené v zmysle zákona č. 330/1991 Z.z. 

s tým, že obec nebude znášať žiadne výdavky spojené s vykonaním pozemkových úprav. 
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Prezenčná listina  

zo 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sklenom konaného dňa 30.11.2015 

 

 

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 :                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


