
Uznesenia z 1. OZ konaného dňa 23.03.2016 

 
Uznesenie č. 1/2016 

 

  Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich OZ  

 
Uznesenie č. 2a/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti HKO za rok 2015  

 
Uznesenie č. 2b/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie návrh plánu kontrolnej činnosti č. 1/2016 

 

 

Uznesenie č. 3/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

    Berie na vedomie vyjadrenie HKO k zloženiu finančnej komisie 

 

 

  Uznesenie č. 4/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

     Berie na vedomie informáciu o predaji pozemku KNC 533 vedenom na LV 362 

 
 

Uznesenie č. 5/2016 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

      Berie na vedomie informáciu o predaji pozemku KNC 1327 vedenom na LV 362 

 

 

Uznesenie č. 6/2015 

 

   Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

        Schvaľuje príspevok v sume 100.- eur pre občianske združenie ILCO CLUB Martin 

 

 

Uznesenie č. 7/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

       Schvaľuje projekt „Rekonštrukcia domu smútku v obci Sklené“ za 2.950.- eur    

       a geometrický plán – zameranie komunikácie KNE p. č. 881/6,  881/7 – cesta pri dome    

       smútku a majetkoprávne usporiadanie pozemkov KNE p.č. 874-877, 878/1, 878/3,879,  

      880/1- 880/3,881/9, 883/2 za 650.- eur 

 

 

Uznesenie č. 8a/2015 

 

    Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 



Prerokovalo výšku mesačného platu Eriky Lahutovej, starostky Obce Sklené  podľa § 4 

ods. 4  zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. 

 

Uznesenie č. 8b/2015 

   Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

 Určuje starostke Obce Sklené Erike Lahutovej podľa § 3 ods. 1 a § 4 ods. 2 zákona   

 o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest č. 253/1994 Z. z. v znení zákona   

č. 154/2011 Z. z. plat v rozsahu platného úväzku mesačne – minimálny plat starostky ( 

priemerná mesačná mzda zamestnanca v NH za rok 2015 883x1,65)  je vo výške 1456,95 

€. Zvýšený plat starostky zvýšený o 20 %  je 1.749.00 Eur (slovom 

jedentisícsedemstoštyridsaťdeväť eur) s účinnosťou od 01.01.2016. 

 

Uznesenie č. 9/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

     Doporučuje komisii životného prostredia v spolupráci s finančnou komisiou pripraviť    

     návrh na odpredaj alebo nájom parcely KNE 1083/2 vedenej na LV 501 o výmere 2011 m2  

     trvalé trávnaté porasty do budúceho OZ  

 

Uznesenie č. 10/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

      Doporučuje  prerokovať využitie vozidla IVECO DAILY na budúcom OZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


