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Zápisnica 

Z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sklenom 

ktoré sa konalo dňa 23.3.2016 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, Jaroslav Pagáč, Ing. Branislav Roháčik 

Hlavný kontrolór Mgr. Eva Špirková 

Neprítomný: Ing. Ján Novák 

 

 

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.  Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ 

                            3.  Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2015 

                            4.  Návrh plánu kontrolnej činnosti č. 1/2016 

                            5.  Komisia finančná – vyjadrenie  HKO 

                            6.  Predaj pozemku – Róbert Chalmovský  

                            7.  Predaj pozemku – Ivan Jarý  

                            8.  Žiadosť o príspevok ILCO CLUB 

                            9.  Návrh na schválenie projektu „Rekonštrukcia domu smútku v obci   

                                 Sklené“ a geometrický plán – zameranie komunikácie p.č. 881/6, 881/7 –  

                                 cesta pri dome smútku a majetkoprávne usporiadanie pozemkov p.č. 

                                 874-877, 878/1, 878/3, 879, 880/1-880/3, 881/9, 883/2                              

                           10. Plat starostky – návrh  

                           11. Návrh na odpredaj pozemku KNE 1083/2 v k. ú. Sklené vedenom na LV  

                                 501 VLM – bývalá píla           

                           12. Rôzne - došlá pošta 

                           13. Diskusia - rôzne  

                           14. Schválenie uznesenia                                                                 

                           15. Záver   

 

 

Návrhy starostu a poslancov : 

Starostka prečítala návrh doručený od poslanca Ing. Nováka navrhla do programu doplniť bod 

12. a) rôzne riešenie zabezpečenia využitia vozidla IVECO DAILY pri činnosti DHZO 

Sklené. 
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Hlasovanie za doplnenie bodu programu: 

Prítomní:   6        Za: 6 Proti:    0  Zdržal sa:  0  

 

 

Návrh doplneného programu: 

                         

                           1.  Otvorenie 

                            2.  Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ 

                            3.  Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2015 

                            4.  Návrh plánu kontrolnej činnosti č. 1/2016 

                            5.  Komisia finančná – vyjadrenie  HKO 

                            6.  Predaj pozemku – Róbert Chalmovský  

                            7.  Predaj pozemku – Ivan Jary  

                            8.  Žiadosť o príspevok ILCO CLUB 

                            9.  Návrh na schválenie projektu „Rekonštrukcia domu smútku v obci   

                                 Sklené“ a geometrický plán – zameranie komunikácie p.č. 881/6, 881/7 –  

                                 cesta pri dome smútku a majetkoprávne usporiadanie pozemkov p.č. 

                                 874-877, 878/1, 878/3, 879, 880/1-880/3, 881/9, 883/2                              

                           10. Plat starostky – návrh  

                           11. Návrh na odpredaj pozemku KNE 1083/2 v k. ú. Sklené vedenom na LV  

                                 501 VLM – bývalá píla           

                           12. Rôzne - došlá pošta 

                           12a. riešenie zabezpečenia využitia vozidla IVECO DAILY pri činnosti   

                                 DHZO Sklené. 

                           13. Diskusia - rôzne  

                           14. Schválenie uznesenia                                                                 

                           15. Záver   

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Sklené schvaľuje program rokovania s navrhnutými zmenami 

a doplnkami. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní:      6     Za: 6 Proti:    6  Zdržal sa:  6  

 

 

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

 

Overovatelia zápisnice – Jaroslav Pagáč,  Katarína Hammerová 

Návrhová komisia – Júlia Lahutová, Helena Bulíková 

Zapisovateľka – Z. Schniererová 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 6 Proti:    0  Zdržal sa: 0  

 

 

 

K bodu 3: Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ 
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Kontrolu uznesení  z OZ predložila HKO Mgr. Eva Špirková. Kontrola uznesení je 

prílohou tejto zápisnice. 

 

Uznesenie č. 1/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich OZ  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 6 Proti:    0  Zdržal sa: 0  

 

 

K bodu 4: Správa o kontrolnej činnosti HKO za rok 2015, Návrh plánu kontrolnej 

činnosti č. 1/2016 

  

 

Správu o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2015 prečítala HKO Mgr. Eva Špirková  

 

Uznesenie č. 2a/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti HKO za rok 2015  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 6 Proti:   0   Zdržal sa: 0  

 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti č. 1/2016 prečítala HKO Mgr. Eva Špirková  

 

Uznesenie č. 2b/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

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

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 6 Proti:    0  Zdržal sa: 0 

 

 

 

K bodu 5: Komisia finančná – vyjadrenie HKO 

 

HKO podala vyjadrenie k pripomienke Ing. Nováka z roku 2015, kde žiadal aby preverila 

stret záujmov v zložení členov finančnej komisie.  

Vyjadrenie HKO  je prílohou tejto zápisnice.  

 

Uznesenie č. 3/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie vyjadrenie HKO k zloženiu finančnej komisie 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 4 Proti:  0  Zdržal sa: 2 (Pagáč, Hammerová) 
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K bodu 6: Predaj pozemku KNC  533 vedenom na LV 362  

 

                   Starostka obce informovala, že priamy predaj pozemku KNC 533 o výmere 3407 

m2 trvalé trávnaté porasty v k. ú. Sklené schválený OZ dňa 15.10.2015 nebol zrealizovaný, 

napriek uverejneniu oznamu o predaji v Turčianskych novinách MY,  na obecnej internetovej 

stránke a vo vývesnej tabuli obce Sklené. O tom, že pozemok nebol predaný OCU Sklené 

niekoľko krát informoval listom aj pôvodného záujemcu p. Róberta Chalmovského, ktorý 

doteraz neodpovedal.  

 

  Uznesenie č. 4/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

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

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 6 Proti:    0  Zdržal sa: 0 

   

 

K bodu 7: Predaj pozemku   
 

Starostka obce informovala, že predaj  pozemku parc. č. CKN 1327  o výmere 125 m2 v k. u. 

Sklené zapísaného na LV 362, schválený OZ dňa 15.10.2015  -  ako predaj pozemku 

nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí 

neoddeliteľný celok so stavbou v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí p. Ivan Jarý a Božena Jará, bytom Banská Bystrica zatiaľ nebol zrealizovaný. 

Kupujúci boli oboznámení hneď po OZ, že im bol tento predaj schválený a nakoľko 

neodpovedali, znovu ich OCU vyzval aby sa k predaju vyjadrili. Po niekoľkých výzvach 

kupujúci zaslali súhlas a údaje potrebné k uzatvoreniu zmluvy. 

   

Uznesenie č. 5/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

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

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 6 Proti:    0  Zdržal sa: 0  

 

 

 

K bodu 8:  Žiadosť o príspevok od ILCO CLUB Martin 

 

Starostka prečítala žiadosť o príspevok od občianskeho združenia ILCO CLUB Martin, ktoré 

je členom Slovenského združenia stomikov SLOVILCO a združuje zdravotne ťažko 

postihnutých občanov, predovšetkým stomikov z regiónu Turca a navrhla  príspevok vo výške 

100.- eur 

 

Uznesenie č. 6/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 
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Schvaľuje príspevok v sume 100.- eur pre občianske združenie ILCO CLUB Martin 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 6  Proti:    0  Zdržal sa:  0 

 

 

 

K bodu 9: Návrh na schválenie projektu „Rekonštrukcia domu smútku v obci Sklené“ 

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 

 

Starostka obce informovala, že aby sa obec mohla zapojiť do výziev o finančný príspevok 

z eurofondov na opravu domu smútku, ktorý je v havarijnom stave  je potrebné, aby bol 

vysporiadaný majetok obce – zameranie pozemkov, ktoré boli v E-stave do stavu C 

a vypracovaný stavebný projekt na „Rekonštrukciu domu smútku v obci Sklené“, za 2.950.- 

eur a geometrický plán spojený so zameraním pozemkov obce za 650.- eur 

 

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 p.č. 874-877, 878/1, 878/3,879, 880/1-880/3,881/9, 

883/2 za 650.- eur 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 6 Proti:    0  Zdržal sa:  0 

 

    

K bodu 10:  Plat starostky - návrh  

 

Ing. Branislav Roháčik prečítal návrh na určenie platu starostky obce Sklené na rok 2016 

a navrhol zvýšenie jej platu o 20%. 

Návrh na určenie platu starostky obce Sklené na rok 2016 s návrhom na uznesenie, 

dôvodovou správou a priemernou mesačnou mzdou zamestnanca hospodárstva SR v roku 

2015 sú prílohou tejto zápisnice.   

 

Starostka obce prečítala druhý návrh, ktorý poslal mailom Ing. Ján Novák – jeho návrh bol na 

zvýšenie platu starostky obce o 5 % je prílohou tejto zápisnice. 

Starostka obce prečítala, čo všetko sa urobilo od jej nástupu do funkcie starostu od 15.12.2014 

doteraz, je prílohou tejto zápisnice. 

- K. Hammerová – povedala, že p. Novák jej poslal tento mail a on to nechal na poslancoch, 

aby to zvážili, že hovoríme o tom, že nemáme peniaze, že treba robiť dom smútku a on chcel 

povedať, či to nie je veľa tých 20 %, či by nestačilo menej. 

Ing. Roháčik – sa vyjadril k svojmu návrhu a skonštatoval, že žijeme v dobe, kde všetko má 

svoju hodnotu a cenu, snahu treba podporiť a treba prácu aj ohodnotiť, nespochybnil snahu p. 

Nováka, čo všetko treba urobiť. Robia sa všetky kroky, aby obec uspela vo výzvach a aby 

dostala minimálne 85 % zdrojov na rekonštrukciu domu smútku. Povedal, že nenavrhol nič 
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viac, iba na úrovni predchodcov a návrh je 2/3 možno najbližšej obce a ¼ druhej najbližšej 

obce a je to na posúdení. 

 

Hlasovanie za návrh p. Roháčika : 

 

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. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 6 Proti:    0  Zdržal sa: 0  

 

 

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. 

 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 5 Proti:    0  Zdržal sa: 1(Hammerová)  

 

 

 

K bodu 11:  Návrh na odpredaj pozemku KNE 1083/2 v k. ú. Sklené vedenom na LV  

                                 501 VLM – bývalá píla           

 

Starostka obce informovala, že pozemok parc. č. KNE 1083/2 v k. ú. Sklené, vedený na LV 

501 o výmere 2011m2 trvalé trávnaté porasty – bývalá píla – úžívajú ho VLM SR š.p. 

Pliešovce. Na uvedený pozemok nemajú uzatvorenú nájomnú zmluvu a preto je na rozhodnutí 

OZ, či bude pozemok daný do nájmu alebo predaný VLM. 

 

 

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  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 6 Proti:   0   Zdržal sa:  0 
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K bodu 12: Rôzne – došlá pošta 

 

K bodu12a. Riešenie zabezpečenia využitia vozidla IVECO DAILY pri činnosti                                   
DHZO Sklené. 

 

Starostka obce doporučuje aby tento bol prerokovaný na budúcom OZ, nakoľko dňa 2.4.2016 

o 17.00 hod. sa bude konať členská schôdza DHZO z dôvodu odchodu veliteľa Ing. Tibora 

Rišiaňa, ktorý t. č. pracuje v Mochovciach. DHZO Sklené musí mať veliteľa a preto sa musia 

vyjadriť členovia.   

- Ing. Roháčik – nerozumiem tomu, je to hasičské auto, načo ho my chceme využívať 

- Ing. Habžanská Šefranková – nemáme od neho zmluvu, tak isto poistku ani od 

protipovodňového vozíka a keď nebude veliteľ, ako môže ísť do zásahu  

- prebehla diskusia o tom, ako dlho bude trvať,  kým auto bude môcť ísť do zásahu keď ešte 

nie sú všetky doklady a o tom, že sa mohli preškoliť osoby, ktoré budú zodpovedné za auto.  

- starostka povedala, že na zastupiteľstve sa bez členov táto téma riešiť nemôže, toto riešenie 

je navrhnuté riešiť na ďalšom OZ.  

- J. Bulík – dostal informáciu, že vozidlo Ávia už nie je na Istrocheme, povedal, že musí byť 

pripravené ísť do zásahu 

- starostka mu odpovedala, že práve pre to chce, aby sa stretli a tam si všetko povedali 

  

Na rokovanie sa dostavil poslanec Ing. Novák   

 

Uznesenie č. 10/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Doporučuje  prerokovať využitie vozidla IVECO DAILY na budúcom OZ 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

 

K bodu 13: Diskusia – rôzne 

 

a) Ing. Novák -  sa ospravedlnil, že povinnosti mu nedovolili prísť skôr a spýtal, či bol 

prečítaný jeho mail – návrh k platu starostky, starostka mu odpovedala, že boli prečítané 

obidva aj doplnené do programu  

- Ing. Novák – informoval o školení DHZ, ktorého sa zúčastnil – ak bude mať DHZ výjazd, 

napr. ku povodniam auto by malo vyštartovať aj s prívesným vozíkom, na výjazd musí mať 

osoba, ktorá bude mať na starosti auto vodičský preukaz E, informoval tiež, že treba 

dovybavenie DHZ. Podľa zákona veliteľ hasičskej jednotky zodpovedá za technický stav 

a údržbu pridelených prostriedkov, obec musí tie prostriedky dopĺňať. Keď je zásah, musí byť 

jednotka schopná vyštartovať, nemusí tam byť veliteľ zásahu z ľudí, ktorí sa tam stretnú sa 

určí veliteľ zásahu a ostatní idú ako pomocníci. Informoval o tom, čo všetko bude treba urobiť 

a aké školenia musia mať požiarnici, kedy bude DHZ zaradený. Spýtal sa p. starostky, či je 

podpísaná zmluva na auto. Starostka mu odpovedala, že hneď pri preberaní vozidla 

podpisovala zmluvu, len ešte nebola doručená na obec podpísaná druhou stranou. 

- J. Bulík – sa vyjadril k tomu, kto by bol vhodný aby sa staral o hasičské auto  

- Ing. Novák – podporil názor p. Bulíka, že treba hľadať vo vlastných radoch, ale ten človek 

musí mať všetky predpoklady a školenia a ak nás vyzvú a nebudeme schopní ísť na výjazd, 

auto nám zoberú. 
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Prebehla diskusia o tom, kto by bol vhodný ako šofér hasičského auta.  

c) Ing. Novák -  sa spýtal, či dostane odpoveď na otázky, ktoré zaslal 

- odpovedala mu starostka – p. Novák žiadal odpoveď od HKO, či nie je porušený zákon 

podľa § 18odst. 1 písmena e zákona 369/1994 Z.z. O obecnom zriadení, vyjadrenie bolo 

doručené poslancom ešte v roku 2015, Ing. Novák povedal, že to už čítal niekoľko krát 

a vzalo sa to na vedomie s tým, že nie je nič porušené. Podľa p. Nováka stále to nie je 

doriešené a podľa jeho názoru ten stret záujmov tam je. Berie na vedomie názor HKO, ten je 

v poriadku ale v odpovedi je napísané, že to má dať do poriadku OZ.  

- HKO – odpovedala, že sa vyjadrila, že nie je to protizákonné, že sú tam tí členovia 

- Ing. Novák – povedal, že tam nerieši stret záujmov a nechce odvolávať členov, ale finančná 

komisia dáva návrh napr. na plat starostky – 2 členovi sú poslanci 2sú zamestnanci OCÚ 

-HKO – odpovedala, že komisia je len poradný orgán a nič neschvaľuje  

- Ing. Novák – finančná komisia je jedným z kontrolných orgánov podľa zásad hospodárenia 

-HKO – odpovedala, že zákon rieši aj to, že oni nemôžu kontrolovať seba, kontroluje ona a ak 

niečo poslanci majú skontroluje čo treba 

- starostka sa zapojila do diskusie o strete záujmov – preverovala si to u právnika a ten 

odpovedal, že nie je porušený zákon. Odpovedala p. Novákovi, na ďalšie otázky, ktoré zaslal, 

že v roku 2015 stravné lístky neboli schválené OZ.  Informovala ako sa vypočítava plat 

starostu a to, že % odmeny nenavrhla finančná komisia, ale návrh podal zástupca starostky. 

Plat nenavrhla finančná komisia z dôvodu, že je tam jej neter. 

-Ing. Novák -  odpovedal, že nemá pripomienky ku platu, ten je zo zákona ale ku % navyše  

k platu 

d) Ing. Novák – sa spýtal, ako sa projekt rozšírenia hydinárne v Hornej Štubni dotkne obce 

-starostka mu odpovedala, že stavať sa bude v Hornej Štubni, ale my ako blízka obec musíme 

dať vyjadrenie 

e) Ing. Novák – sa spýtal, kto bude zastupovať počas MD p. ekonómku, kedy bude vyhlásený 

konkurz, a aké budú podmienky 

- starostka - mu odpovedala, že pracovnoprávne vzťahy sú v kompetencii starostu obce, 

nemusí byť výberové konanie, na zastupovanie počas MD potrebuje starostka človeka, ktorý 

sa vyzná v tejto práci a nebude ho treba zaúčať, preto sa rozhodla, že prijme p. Zdenku 

Šefrankovú  

-Ing. Novák – požiadal HKO, aby preverila, či je to naozaj tak, lebo si myslí, že aj v obci sa 

nájde ekonóm a bolo by dobré zamestnať z tých ľudí, ktorí nerobili a nemajú prácu a mal by 

to byť niekto z obce a podľa jeho názoru by mal byť vyhlásený konkurz 

- starostka obce znovu opakovala, že je to pracovnoprávny vzťah, ktorý je výlučne 

v kompetencii starostu 

- H. Bulíková - povedala, že aj v minulosti o tom, koho prijme na miesto pracovníka OCU 

rozhodovala starostka a je to v jej právomoci 

- Ing. Novák – povedal, že si pozbieral informácie a obec bude potrebovať dosť peňazí 

a spýtal sa a dal návrh, či by sa nemalo viac šetriť   

- starostka – sa vyjadrila k zastupovaniu počas MD, prešla si zoznam uchádzačov 

o zamestnanie z UPSVaR obce Sklené a nenašla v tom zozname vhodného kandidáta 

f) Ing. Novák – pripomenul,  že na predposlednom zasadnutí dal žiadosť, aby bolo predložené 

vyúčtovanie roku 2015 po jednotlivých položkách nie tak, ako je schválený rozpočet a návrh 

na čerpanie na tento rok a spýtal sa, kedy ho môže dostať 

- Ing. Habžanská Šefranková – odpovedala, že sa dohodli, že príde pred zastupiteľstvom  za p. 

starostkou a dostane ho, doteraz nebol za starostkou s tým, že chce vidieť toto čerpanie  

- Ing. Novák – odpovedal, že to nechcel vidieť ale chcel to dostať vypracované 

- Ing. Habžanská Šefranková – odpovedala, že sa hovorilo, že to chcete vidieť a ostatní 

poslanci, ktorí majú záujem sa k tomu môžu vyjadriť 
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- starostka – ukončila túto debatu, že sa poslanci stretnú a bude im predložené čerpanie   

g) Kikuš – sa spýtal, kedy bude vyhovené ich žiadosti o verejné osvetlenie, ktorú majú už 10 

rokov  

- starostka – mu odpovedala, že to bude doriešené tento rok, musí byť stavebný projekt 

a povolenie 

h) J. Bulík – sa spýtal, kedy budú spílené stromy pri bytovkách 

- starostka – mu odpovedala, že stromy sú vyznačené a budú vypílené 

- J. Bulík – povedal, že je problém aj so stromami v záhrade u p. Masaryka, ktoré sú vysoké 

a verejné osvetlenie ani nevidieť 

- starostka – mu odpovedala, že stromy nie sú na obecnom pozemku, musí vyzvať p. 

Masaryka, aby ich dal odstrániť 

- J. Bulík – sa spýtal, či už poslanci hovorili o športovom klube a začiatku futbalovej sezóny 

- starostka – mu odpovedala, že mali stretnutie s p. Novákom a stretnú sa aj s futbalistami 

Prebehla diskusia o počte hráčov a o tom ako treba začať a o tom, že hráčom treba vytvoriť 

podmienky. 

- Ing. Novák – spýtal sa, či prišlo vyjadrenie z ministerstva či sa dajú čerpať finančné 

prostriedky z obce na vyplácanie cestovného detí, ktoré dochádzajú do TR 

- starostka – mu odpovedala, že ešte neprišlo 

- Ing. Novák – skonštatoval, čo všetko je potrebné v obci opraviť    

    

 

K bodu 14: Záver 

 

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

verejné. 

 

 

Uznesenia boli prijaté pri každom bode programu. 

 

 

          Ukončenie zasadnutia o ..18.19..hod. 

 

V Sklenom  5.4.2016 

 

 

 

HLASOVÝ ZÁZNAM Z OZ JE ARCHIVOVANÝ NA OcÚ V SKLENOM 

 

Zaslané na overenie, dňa 5.4.2016 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

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

        Jaroslav Pagáč                                               Katarína Hammerová 

 

 

 

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

        Zapísala: Zdenka Schniererová                            Erika Lahutová 
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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 : 
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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 
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Prezenčná listina  

zo 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sklenom konaného dňa 23.03.2016 

 

 

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 :                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


