
Uznesenia z 2. OZ konaného dňa 22.06.2016 

 
 

Uznesenie č.11 /2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie, že kontrolu uznesení z predchádzajúceho OZ vykoná HKO Sklené na 

budúcom OZ. 

 

 

Uznesenie č.12/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie odborné stanovisko HKO Sklené k záverečnému účtu obce Sklené za rok 

2015  

 

 

Uznesenie č. 13/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie správu nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou 

závierkou obce Sklené za rok 2015. 

 

 

Uznesenie č. 14/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje na základe § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov Záverečný účet obce Sklené a celoročné hospodárenie obce Sklené za 

rok 2015 bez výhrad. 

 

 

Uznesenie č. 15/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje s ustanovením § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy použitie prebytku rozpočtového hospodárenia obce Sklené za rok 2015 

v celkovej výške 3.348,41 eur na tvorbu rezervného fondu. 

 

 

Uznesenie č. 16/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie skutočné čerpanie a plnenie rozpočtu za rok 2015 

 

 

Uznesenie č. 17/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje návrh I. úpravy  rozpočtového opatrenia v príjmovej časti rozpočtu  Obce Sklené 



na rok 2016 v navýšení podielu obcí na výnose DPFO  o čiastku 7 648,-€ tak ako bol 

predložený. 

 

 

Uznesenie č. 18/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje návrh I. úpravy rozpočtového opatrenia vo výdavkovej časti bežného rozpočtu  

Obce Sklené na rok 2016 v rozsahu platného úväzku  platu starostky zvýšený o 20 % 

v navýšení rozpočtu v položke 611 v čiastke 3 663,-€ a v položke 620 v čiastke 1 281,-€ tak 

ako bol predložený. 

 

 

Uznesenie č. 19/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje návrh I. úpravy rozpočtového opatrenia vo výdavkovej časti bežného rozpočtu  

Obce Sklené na rok 2016 v rozsahu vytvorenia pracovného miesta u zamestnávateľa tak ako 

bol návrh predložený v rámci národného projektu „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ a to 

celkovej čiastke 926,-€ . 

 

 

Uznesenie č. 20/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Neschvaľuje návrh I. úpravy rozpočtového opatrenia vo výdavkovej časti bežného rozpočtu  

Obce Sklené na rok 2016 v rozsahu vytvorením jedného miesta na polovičný úväzok pre 

nasledovný druh práce „domovnícka práca“, a to celkovej čiastke 1 778,-€  podľa návrhu tak 

ako bol predložený                 

 

 

Uznesenie č. 21/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje  VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným             

odpadom na území obce Sklené 

 

Uznesenie č. 22a/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie vyjadrenie HKO Sklené k otázke poslanca OZ na základe § 18 ods. 1 písm. 

h)  

 

 

Uznesenie č. 22b/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie vyjadrenie Ing. Milana Litvu k otázke poslanca OZ na základe § 18 ods. 1 

písm. h)  

 



Uznesenie č.23/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje komisiu na preberanie daňového priznania vedúcich zamestnancov pri výkone 

práce vo verejnom záujme za rok 2015 v zložení : 

Predseda: Ing. Branislav Roháčik, členovia : Helena Bulíková, Martina Frnová 

 

 

Uznesenie č.24/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie  informáciu o programe potravinovej a základnej materiálnej pomoci 

 

 

Uznesenie č.25/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie  správu o činnosti starostky obce za obdobie od 1 – 6/2016 

 

 

Uznesenie č.26/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie  vyjadrenie komisie životného prostredia, že nedoporučuje prenájom 

pozemku CKN  616/1 (EKN  721/1) v k.ú. Sklené vedenom na LV  501 o výmere 255 m2                                                                    

 

 

Uznesenie č.27/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie  vyjadrenie komisie životného prostredia, že nedoporučuje odpredaj 

časti pozemku EKN 302/3 v k.ú. Sklené vedenom na LV  501 o výmere 25 m2, pozemok 

predať ako celok o výmere 191m2.  

 

 

Uznesenie č.28/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie  vyjadrenie komisie životného prostredia, že nedoporučuje odpredaj 

pozemku v k.ú. Sklené vedenom na LV  501 o výmere 225 m2.  

Pozemok ponúknuť do prenájmu alebo odkúpenie doterajším užívateľom Jurajovi 

Danielovi a Jaroslavovi Facunovi.                                                                    

 

 

Uznesenie č.29 /2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie  informáciu Ing. Milana Litvu o nemožnosti preplácania cestovného 

žiakom ZŠ do Turčianskych Teplíc. 


