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Zápisnica 

Z 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sklenom 

ktoré sa konalo dňa 29.12.2015 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. Úprava rozpočtu na rok 2015 

                        5. Dodatok č. 1/2015 ku Všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2012 zo dňa  

                            14.12.2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné    

                            odpady 

                       6. Rôzne  

                       7. Diskusia 

                       8. Záver 

                        

Ing. Novák sa spýtal, či sa robí úprava k rozpočtu 2015. 

Starostka odpovedala, že na rok 2015 a pri stretnutí pred zastupiteľstvom sa o tom rozprávali 

a k rozpočtu na rok 2016 sa stretnú v roku 2016.  

Ing. Novák pýtal sa preto, lebo k 30. schvaľovali návrh rozpočtu 2016 a nedávalo mu logiku, 

prečo sa ide meniť rozpočet 2015, na základe čoho. 

Starostka informovala, že sa rozpočet nejde meniť rozpočet, ide sa robiť úprava. 

Ing. Habžanská Šefranková vysvetlila, že na základe čerpania, ktoré mohli vidieť v škole 

chýbajú tie peniaze, ktoré sa presunú. 

Ing. Novák sa spýtal, či sa tie peniaze budú čerpať v budúcom roku. 

Ing. Habžanská Šefranková mu odpovedala, že sa budú čerpať v tomto roku z obecného úradu 

sa tam bude presúvať 1500 eur a ešte ZŠ, MŠ a ŠKD a ŠJ sa bude niečo presúvať a nejde tam 

o navýšenie výdavkov, ale o presun.      

Ing. Novák sa spýtal, aké uznesenie je pripravené k tomuto bodu a starostka obce ho prečítala. 

Ing. Novák navrhol, že ak sa to týka len tých dvoch položiek bolo by dobré, aby bolo v takom 

znení, čoho sa to týka. 
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Ing. Habžanská Šefranková mu odpovedala, že úprava rozpočtu bude prílohou zápisnice. 

Ing. Novák povedal, že mal iba čiastkové podklady a nedostal podklady, ktoré žiadal od 

obecného úradu, tak všetky zmeny zo strany obecného úradu by mali byť presné pomenované 

a označené.  

Starostka mu odpovedala, že sa to nedalo presne určiť, lebo prichádzali faktúry a dalo sa iba 

odhadnúť čerpanie.  

Ing. Novák sa spýtal, či bola úprava prerokovaná na finančnej komisii a aké je stanovisko 

komisie.  

Starostka odpovedala, že nebol čas aby komisia zasadla a prerokovala túto úpravu rozpočtu. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Sklené schvaľuje program rokovania.  

 

Hlasovanie: 

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

 

 

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

 

Overovatelia zápisnice – Júlia Lahutová,  Katarína Hammerová 

Návrhová komisia – Ing. Branislav Roháčik, Jaroslav Pagáč 

Zapisovateľka – Zdenka  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. 51/2015 

 

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: Úprava rozpočtu na rok 2015 

                   

 

O úprave rozpočtu obce Sklené na rok 2015 informovala starostka obce Erika Lahutová. 

Úpravu rozpočtu na prenesené kompetencie – dotácie zo štátu na školstvo prečítala starostka. 

Úprava rozpočtu v tabuľkovej forme je prílohou tejto zápisnice.  
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Uznesenie č. 52a/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje úpravu rozpočtu obce Sklené na rok 2015. 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

Uznesenie č. 52b/2015 

 

Berie na vedomie úpravu rozpočet školstvo - obec Sklené na rok 2015.  

 

Hlasovanie: 

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

 

 

 

K bodu 5: Dodatok č. 1/2015 ku Všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2012 zo dňa  

                  14.12.2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné   

                  odpady 

 

Starostka obce prečítala návrh na dodatok č. 1/2015 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 

7/2012 zo dňa 14.12.2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady a informovala, že ho musí OZ do konca roka prijať. Dodatok je prílohou tejto 

zápisnice.  

Ing. Novák konštatoval, že sa prepisujú sadzby zo zákona, ale mala by byť určená pevná 

sadzba, ako príklad uviedol Nitru, kde je 0,05€/kg. Spýtal sa, že keď to bude schválené 

v navrhovanom rozpätí, kto bude určovať cenu za kg. 

Starostka mu odpovedala, že na porade starostov sa spýtala, ako má byť prijatý tento dodatok, 

odpad sa bude vážiť a toto VZN bude musieť byť upravené. 

Ing. Novák konštatoval, že mu je jasné, že bude musieť zaplatiť, len koľko to bude za jeden 

kg drobného stavebného odpadu. Musí to byť presne dané. 

Mgr. Špirková konštatovala, že aj ona mala k tomu že je navrhované rozpätie platenia za kg 

odpadu a nie je to dané presne. 

H. Bulíková navrhla, aby sa suma odvíjala od hmotnosti napr. do 10 kg menej. 

Z. Schniererová odpovedala, že sa môže stať, že občania budú nosiť odpad každý deň a iba do 

10 kg. 

Po dlhšej diskusii bola navrhnutá pevná sadzba za kg drobného stavebného odpadu 0,02 € 

s tým, že bude urobená kalkulácia a potom prijatá úprava tohto VZN.   

Ing. Roháčik sa prihlásil do diskusie a povedal, že p. Pagáč mal dobrú myšlienku, aby sa 

z predaja majetku investovali peniaze do nákupu majetku. Doporučil, aby komisia životného 

prostredia pripravila zoznam – čo by bolo dobré kúpiť v prospech občanov (mulčovač, nosič 

kontajnerov). 

Mgr. Špirková odpovedala, že kapitálové príjmy sa môžu použiť len na kapitálové výdavky. 

Ing. Novák sa pripojil do diskusie a navrhol, aby sa k čerpaniu prostriedkov vyjadrili všetci 

poslanci a potom aby sa to spoločne schvaľovalo. Aby to nebolo jednostranne schvaľované, 

lebo p. Roháčik povedal, že napr. nosič kontajnera a podobne a možno potrebujeme niečo iné 

napríklad bolo by dobré, keby sme ohradili červené ihrisko.  
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J. Pagáč sa prihlásil do diskusie a povedal, že sa rozprávali na komisii a komisia sama nemôže 

rozhodnúť o kúpe ničoho. Z komisie pôjde návrh a ak to poslanci schvália, tak sa to kúpi. 

Povedal, že postupne bude treba dokupovať techniku za traktor, lebo je zbytočný – zatiaľ. Ak 

je traktor treba dokúpiť techniku aby mohol robiť všetky služby a prehodnotiť cenu za traktor, 

aby si ho ľudia objednávali. Ušetrí sa za odhŕňanie.  

Prebehla diskusia o tom, či kúpiť a prečo kúpiť techniku za traktor a o tom, že treba urobiť 

kalkulácie na využitie techniky, ktorá by sa dokúpila.  

  Uznesenie č. 53/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje dodatok č. 1/2015 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2012 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – 0,02€/kg.  

 

Hlasovanie: 

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

   

 

K bodu 6:  Rôzne 
  

V bode rôzne nebol žiadny príspevok. 

 

 

 

K bodu 7:  Diskusia 

 

a) Ing. Novák sa spýtal prečo máme dve matrikárky na obecnom úrade. 

    Starostka mu odpovedala, že podľa zákona musí byť náhradníčka, zo štátu dostáva obec iba  

    na jednu matrikárku. 

    Ing. Novák sa spýtal kontrolórky obce, či je to tak a tá mu odpovedala, že robí hlavnú  

    matrikárku na Turčeku a teraz ju počas materskej dovolenky zastupuje jej zástupkyňa  

    a na matrikárskych skúškach bol ďalší pán, ktorý môže robiť zástupcu. Musí byť ten človek  

    zastupiteľný a hlavne teraz keď matrikárky toho budú mať viac. 

    Ing. Novák sa spýtal, že akú prácu bude mať navyše. 

    Odpovedala mu starostka, že sa spolu s matrikárkou zúčastnili školenia a tam im povedali,   

    že na obci kde je matrika by sa mali evidovať vozidlá, robiť občianske preukazy a nevie sa,  

    čo všetko sa ešte bude robiť. 

    Ing. Novák sa spýtal, načo máme potom spoločnú úradovňu. 

    Odpovedala mu Z. Schniererová, že sú to vlastne služby občanom a niekde je to na pošte,  

    ale tam kde je matrika bude obslužné miesto a občan si bude môcť vybaviť výpis a odpis  

    z registra trestov, výpis z listu vlastníctva. Matrika sa nebude robiť len ručne, ale cez nový  

    program CISMA, je to vlastne dané zo zákona.  

 

b) Ing. Roháčik sa spýtal ako to bude s uvítaním nového roku 

    Starostka mu odpovedala, že je kúpený ohňostroj, šampanské okolo 24 sa stretneme pri   

    obecnom úrade a na 24 bude prípitok a pozvala všetkých, aby prišli. Informovala o tom,  

    ako dopadla štefanská zábava bolo 55 ľudí.  

    Poslanci diskutovali o obecných akciách, o fašiangovej zábave v roku 2016, že by ju tento  
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    rok mohli organizovať požiarnici alebo futbalisti.  

 

c) A. Maruškinová sa spýtala, či sa nebudú zvyšovať poplatky za komunálny odpad 

    Starostka jej odpovedala, že zatiaľ nie.  

      

   
Uznesenia boli prijaté pri každom bode programu. 

 

 

K bodu 8: Záver 

 

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

obecné, verejné.  

 

 

          Ukončenie zasadnutia o  18.10 hod. 

 

V Sklenom 07.01.2016 

 

 

 

HLASOVÝ ZÁZNAM Z OZ JE ARCHIVOVANÝ NA OcÚ V SKLENOM 

 

Zaslané na overenie, dňa 07.012016 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

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

        Júlia Lahutová                                              Katarína Hammerová 

 

 

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

        Zapísala: Zdenka Schniererová                            Erika Lahutová 
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Uznesenia z 6. OZ konaného dňa 28.12.2015 

 
Uznesenie č. 51/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich OZ  

 

Uznesenie č. 52a/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje úpravu rozpočtu obce Sklené na rok 2015. 

 
Uznesenie č. 52b/2015 

 

Berie na vedomie úpravu rozpočet školstvo - obec Sklené na rok 2015. 
 

Uznesenie č. 53/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje dodatok č. 1/2015 k Všeobecne záväznému nariadeniu č 7/2012 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – 0,02/kg 
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Prezenčná listina  

zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sklenom konaného dňa 28.12.2015 

 

 

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 :                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


