
1 

 

Zápisnica 

Z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sklenom 

ktoré sa konalo dňa 22.6.2016 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, Ing. Ján Novák, Jaroslav Pagáč 

Neprítomní: poslanci :  Ing. Branislav Roháčik 

                    Hlavný kontrolór Mgr. Eva Špirková 

 

 

K bodu 1: Otvorenie 

 

Starostka obce privítala všetkých prítomných a zvlášť Ing. Milana Litvu, ktorého pozvala aby 

sa vyjadril k niektorým prejednávaným otázkam na OZ a skontrolovala účasť poslancov 

a skonštatovala, ţe 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. Odborné stanovisko HK obce Sklené k návrhu záverečného účtu obce    

                                 Sklené  za rok 2015 

                                Správa nezávislého audítora OZ Sklené za rok 2015 

                                Záverečný účet obce Sklené a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 

                            4. Výdavky za rok 2015                           

                            5. Návrh na I. rozpočtové opatrenie pre rok 2016  

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

                                 odpadom na území obce Sklené 

                            7. Vyjadrenie HKO Sklené k otázke poslanca OZ na základe § 18 ods. 1    

                                 písm. h)    

                            8. Komisia na preberanie daňového priznania za rok 2015 – návrh: 

                                predseda – Ing. Roháčik Branislav 

                                členovia -  Bulíková Helena, Frnová Martina 

                            9. Rôzne - došlá pošta:  

                                 a) program potravinovej a základnej materiálnej pomoci 

                                 b) správa o činnosti starostky obce za obdobie od 1 – 6/2016 

                                 c) ţiadosť p. Matúša Lihana, bytom Sklené o prenájom pozemku CKN  

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

                                     255 m2 

                                 d) ţiadosť p. Ľubomíra Matiaša, bytom Sklené  o odkúpenie časti      

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

                                 e) ţiadosť p. Matúša Fiľa s manţelkou, bytom Banská Bystrica  

                                     o odkúpenie  časti pozemku v k. ú. Sklené vedenom na LV 501  

                                     o výmere 225 m2    

                          10. Diskusia - rôzne  

 

 

 

Návrhy starostu a poslancov : 

 

 Starostka obce navrhla doplniť do programu  

 

Bod 7b) vyjadrenie Ing. Milana Litvu k otázke poslanca OZ na základe § 18 ods. 1 písm. h   

Rôzne – došlá pošta  

bod f) preplácanie cestovné ţiakom ZŠ do Turčianskych Teplíc 

 

       Hlasovanie za doplnenie bodu programu: 

Prítomní:    6       Za: 6 Proti:    0  Zdrţal sa:  0  

 

 

Návrh doplneného programu: 

                         

                             1. Otvorenie 

                             2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ 

                             3. Odborné stanovisko HK obce Sklené k návrhu záverečného účtu obce    

                                 Sklené  za rok 2015 

                                Správa nezávislého audítora OZ Sklené za rok 2015 

                                Záverečný účet obce Sklené a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 

                            4. Výdavky za rok 2015                           

                            5. Návrh na I. rozpočtové opatrenie pre rok 2016  

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

                                 odpadom na území obce Sklené 

                            7. Vyjadrenie HKO Sklené k otázke poslanca OZ na základe § 18 ods. 1    

                                 písm. h)    

                                 b) vyjadrenie Ing. Milana Litvu k otázke poslanca OZ na základe § 18   

                                 ods. 1 písm. h   

                            8. Komisia na preberanie daňového priznania za rok 2015 – návrh: 

                                predseda – Ing. Roháčik Branislav 

                                členovia -  Bulíková Helena, Frnová Martina 

                            9. Rôzne - došlá pošta:  

                                 a) program potravinovej a základnej materiálnej pomoci 

                                 b) správa o činnosti starostky obce za obdobie od 1 – 6/2016 

                                 c) ţiadosť p. Matúša Lihana, bytom Sklené o prenájom pozemku CKN  

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

                                     255 m2 

                                 d) ţiadosť p. Ľubomíra Matiaša, bytom Sklené  o odkúpenie časti      

                                     pozemku  EKN 302/3 v k.ú. Sklené vedenom na LV 501 o výmere     

                                     25m2 

                                 e) ţiadosť p. Matúša Fiľa s manţelkou, bytom Banská Bystrica  

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

                                f) preplácanie cestovné ţiakom ZŠ do Turčianskych Teplíc 

                          10. Diskusia - rôzne  

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Sklené schvaľuje program rokovania s navrhnutými zmenami 

a doplnkami. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní:      6     Za: 6 Proti:    0  Zdrţal sa:  0  

 

 

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

 

Overovatelia zápisnice – Helena Bulíková,  Martina Frnová 

Návrhová komisia – Ing. Ján Novák, Katarína Hammerová 

Zapisovateľka – Z. Schniererová 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za:   6  Proti:    0  Zdrţal sa: 0  

 

 

 

K bodu 3: Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ 

 

Starostka obce informovala OZ, ţe kontrolu uznesení z predchádzajúceho OZ vykoná 

HKO Sklené na budúcom OZ. 

 

Uznesenie č.11 /2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

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

budúcom OZ. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 6 Proti:    0  Zdrţal sa: 0  

 

 

K bodu 4:  

a) Odborné stanovisko HK obce Sklené k návrhu záverečného účtu obce Sklené za rok  

2015      

 

Odborné stanovisko HK obce Sklené predloţila OZ HKO Sklené a prečítala ho starostka 

obce.  

Stanovisko je prílohou tejto zápisnice. 

 

Uznesenie č.12/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 
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Berie na vedomie odborné stanovisko HKO Sklené k záverečnému účtu obce Sklené za rok 

2015  

 

Hlasovanie: 

Prítomní:  6  Za: 6 Proti:   0  Zdrţal sa: 0 

 

 

b) Správa nezávislého audítora a dodatok správy audítora o overení súladu výročnej 

správy s účtovnou závierkou obce Sklené za rok 2015. 

 

Správu nezávislého audítora a dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy 

s účtovnou závierkou obce Sklené za rok 2015 predloţila a prečítala starostka obce Erika 

Lahutová. 

 

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. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 6 Proti:    0  Zdrţal sa: 0 

 

 

c) Záverečný účet obce Sklené a rozpočtové hospodárenie za rok 2015  . 

 

Návrh záverečného účtu a celoročné hospodárenie obce Sklené predloţila starostka obce. 

Návrh záverečného účtu a celoročného hospodárenia je prílohou tejto zápisnice. 

- Ing. Novák sa spýtal k bodu 7, čo sú to nedoplatky voči súkromným osobám, 

v predchádzajúcom materiáli bolo uvádzané, ţe je aj návrh riešenia, spýtal sa, ako to vzniklo 

a ako sa to bude riešiť  

- Z. Šefranková – odpovedala, ţe pohľadávky sú daňové a nedaňové, je tam za komunálny 

odpad, kde sa posielajú upomienky a rieši sa to a potom sú tam pohľadávky čo majú pôţičky 

ľudia sociálne a tie splácajú, do konca roka musia všetko zaplatiť. 

- Z. Schniererová – sa zapojila do diskusie a povedala, ţe boli zaslané výzvy na zaplatenie 

komunálneho odpadu, niektorí uţ zaplatili 

- Z. Šefranková – obec sa snaţí riešiť tento problém mimosúdnou cestou 

- Ing. Novák – poďakoval za informáciu a povedal, ţe si myslel, ţe je to voči zamestnancom 

obecného úradu 

- Z. Šefranková – je inventarizácia k 31.12 – 2 poslanci sú členovia, všetko prešli, spýtali sa 

na otázky a pohľadávky voči zamestnancom tam neboli, boli tam pohľadávky daňové, 

komunálny odpad a pôţičky a tie sa splácajú 

- Ing. Novák – spýtal sa, či sa to prejednávalo na finančnej komisii 

- Z. Šefranková – odpovedala, ţe bola určená inventarizačná komisia s ňou sa všetko 

prejednávalo a prišlo k riešeniu, ţe sa posielajú výzvy na zaplatenie a pôţičky splácajú na 

základe splátkového kalendára, tie pohľadávky v účtovníctve musia byť do ich zaplatenia.   

  

 

Uznesenie č. 14/2016 
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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. 

  

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 5 Proti:    0  Zdrţal sa: 1 (Ing. Novák)  

 

 

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. 

  

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 6 Proti:    0  Zdrţal sa: 0  

 

 

 

K bodu 5: Výdavky za rok 2015 

 

 Ekonómka obce predloţila skutočné čerpanie a plnenie rozpočtu za rok 2015 – súhrnnú 

správu, poslanci obdrţali podrobné plnenie pred zastupiteľstvom. Je prílohou tejto zápisnice. 

  

- Ing. Novák - sa spýtal na niektoré sumy v čerpaní rozpočtu:0960.02 vedľajšie sluţby 

primárneho vzdelávania  

- Z. Šefranková – odpovedala, ţe je to školstvo    

- Ing. Novák – sa spýtal, kto uhrádza poloţky – základné funkčné platy, príplatky, odmeny – 

štát – Okresný úrad Ţilina odbor školstva dáva 41.409.- € 

- Z. Šefranková – odpovedala, ţe  zo štátnych prostriedkov dostávame peniaze presne na 

kapitoly – základná škola, materská škola, školská jedáleň a školský klub 

- starostka obce – obec dostáva zo štátu príspevok na jedného ţiaka a obec dofinancuje 

potrebné náklady na školstvo 

- M. Litva – to nie je dofinancovanie, to je financovanie, je to o tom, ţe základné školstvo a 

ostatné školstvo na obciach je financované z dvoch zdrojom – prenesený výkon cez Okresný 

úrad Ţilina bývalý Krajský školský úrad. Tam sú financie na plnenie povinnej školskej 

dochádzky a s tým súvisiace činnosti. To znamená, ţe sú tam náklady na mzdy učiteľov, na 

prevádzkové náklady a iné prevádzkové potreby. Druhým zdrojom sú originálne 

kompetencie, ktoré patria do plnenia obecného rozpočtu – MŠ, ŠJ a školský klub detí a tie 

peniaze obec dostáva v podielových daniach zo ŠR. V podielových daniach sú prostriedky na 

počet ţiakov v jednotlivých inštitúciách. Na MŠ sa počíta presne na počet ţiakov, ktorí sú 

v hlásení k 30.9.predchádzajúceho roku, na stravníka sa počíta ako potencionálny počet  

stravníkov a ŠKD sa počíta cez potencionálny počet ţiakov, ktorých máte v škole. 

Z účelových zdrojov financovania môţe byť hmotná núdza, ktorú poskytuje ÚPSR a R a iné 

účelové dotácie. Toto je vlastne globálny systém financovania, to znamená, ţe vy nič 

nedofinancujete, vy priamo financujete. Dofinancovanie by znamenalo to, keby ste vy 

doplácali v tomto systéme nad rozpočet, ktorý je stanovený. Vy ako OZ máte právomoc, ţe 

prostriedky, ktoré sú kódovo určené musíte v rozpočte vydefinovať. Máte právo tento 
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rozpočet zníţiť alebo navýšiť. Je jedna základná vec, ţe podielové dane, ktoré dostáva obec 

sú kódovo určené cez počet obyvateľov , na výkon samostatnej činnosti, paušálna, kapitola na 

deti, kapitola 62+, to znamená starší občania, účelové dotácie v úvodzovkách na zabezpečenie 

funkcionality miestnych komunikácií, tam je to počítané cez koeficient nadmorskej výšky, 

v tom koeficiente nie je započítaná dĺţka miestnych komunikácií. Vy schvaľujete v rozpočte 

kapitolu originálnych kompetencií a kapitolu prenesených kompetencií a ostatných dotačných 

nástrojov beriete na vedomie, nesmiete do nich zasiahnuť, lebo to sú účelové prostriedky. 

Keby ste z prenesených kompetencií napríklad školstva uznesením OZ zobrali 3 tis. 

a presunuli ich niekde inde, porušili by ste zákon. 

- Ing. Novák – sa spýtal na poloţky tarifné funkčné základné platy, poistenie, ďalšia poloţka 

bola kultúrne sluţby, je vyšpecifikované, na čo to bolo čerpané 

- Z. Šefranková – odpovedala, ţe tam sú všetky náklady na kultúrne akcie obce, ale ako sú 

náklady, boli aj príjmy 

-Ing. Novák – sa spýtal, ako sú tie príjmy zaúčtované a ako sú prerozdeľované ďalej alebo sa 

presúva do iných kapitol 

- Z. Šefranková – odpovedala, ţe je schválený rozpočet, na základe toho bolo čerpanie na 

jednotlivé akcie, to sa uzavrie, peniaze, ktoré zostanú keď sa neprečerpá kultúra alebo ostatné 

idú do prebytku hospodárenia ďalšieho roku.  

- Ing. Litva – sa zapojil do diskusie - my sme v klasickom rozpočtovom účtovníctve  kde sa 

strany nezrovnávajú, vy máte schválený výdavok, ale ten nie je závislý od toho, aký budete 

mať príjem. Vy obidve tieto poloţky vyhodnocujete osobitne a vy musíte povedať pri 

príprave rozpočtu, ţe napríklad na kosenie bude výdavok tisíc eur a tieţ musíte mať príjem 

napríklad dvesto eur. 

- Ing. Novák  - povedal, ţe to chápe, len tu je podstatná vec, ţe poslanci OZ schvaľujeme 

výdavky, príjmy zatiaľ neschvaľovali ani pri jednej akcii a ešte ani raz nemali vyhodnotené 

aké boli tie príjmy a kde boli pouţité. Navrhol dopracovať, aby vedeli ak sa niečo zarobí, kde 

to zostalo a kam to išlo. 

- Ing. Litva – odpovedal, ţe aby bol dosiahnutý vyrovnaný rozpočet, vy na jednej strane máte 

výdavok a ten musia pokryť všetky príjmy – zo ŠR, dotácií a vlastných príjmov a v tých 

musia byť kapitoly – daň z nehnuteľnosti, poplatky a toto slúţi aby ste dosiahli vyrovnaný 

rozpočet. Nemôţete ísť do schodkového rozpočtu a tak isto nemôţete počas roka rozpočet 

upravovať aby ste sa dostali do schodkového rozpočtu. Vy musíte mať rozpočet vyváţený 

alebo prebytkový. 

- Z. Šefranková – oponovala, ţe čítala príjmy a keď sa robila akcia bilancujú sa príjmy, pri 

akciách ako je deň matiek nie sú príjmy, to dáva obec – schválili sa akcie koncom roka keď sa 

pripravuje rozpočet.  

- Ing. Novák  - sa spýtal na ďalšie poloţky – 0911111 

- Z. Šefranková – odpovedala, ţe je to materská škola 

-Ing. Litva – tam môţu byť ďalšie podpoloţky, dotácie na kaţdého ţiaka prvého ročníka, 

hmotná núdza            

- Ing. Novák - sa spýtal, či môţeme my ako obec poskytnúť dotácie 

- Ing. Litva – obec nemôţe poskytnúť osobe dotáciu, môţe poskytnúť dotácie iba charakteru, 

ktoré sú určené v zákone alebo ktoré určí vo VZN, nemôţe poskytovať ţiadnej fyzickej osobe 

priame prostriedky. Všetko môţe obec poskytovať len na základe zákonom stanoveného 

rozsahu alebo VZN. V prípade, ţe poskytuje niekomu sociálnu výpomoc, tak ju poskytuje 

fyzickej osobe ale v súlade s VZN, ktoré je prijaté. 

- Z. Šefranková – zapojila sa do diskusie – zdruţenie rodičov nie je právnická osoba, lebo by 

to musela byť nezisková organizácia, ktorá je zapísaná 

- Ing. Litva – zdruţenie rodičov nemá právnu subjektivitu    
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Uznesenie č. 16/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie skutočné čerpanie a plnenie rozpočtu za rok 2015 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 5 Proti:  0  Zdrţal sa:  1 (J. Pagáč) 

 

 

K bodu 6: Návrh na I. rozpočtové opatrenie pre rok 2016  

 

Ekonómka obce predloţila návrh na I. rozpočtové opatrenie pre rok 2016.  

  

Príjmová časť – podielové dane 

 

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. 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 5 Proti:    0  Zdrţal sa: 1  (Ing.Novák)  

 

 

Výdavková časť – plat starostky obce 

 

- Ing. Novák – spýtal sa, od akého obdobia po aké obdobie bol plat starostky schválený 

- starostka – odpovedala, ţe od 1.januára do 31.decembra 2016 

 

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. 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní:     6  Za: 5 Proti:   1 (Ing. Novák) Zdrţal sa: 0  

 

 

Projekt UPSV a R  - Schniererová Miroslava, Pavelková Alena, Kikuš Miroslav  

- Z. Šefranková – informovala, ţe budú vytvorené 2 pracovné úväzky na 15 mesiacov a Úrad 

práce, sociálnych vecí a rodiny prepláca 95% z minimálnej mzdy. Na 1 úväzok dopláca 15 

mesiacov 85%. 
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- K. Hammerová – spýtala či sa poslanci rozhodli, ktorí traja to budú alebo uţ je rozhodnuté 

- Z. Šefranková – zo zoznamu, ktorý bol z ÚP tí ostatní by boli  na 80 %, to je dosť veľká 

suma, ktorú by obec zaplatila na viac, vyhovoval len Kikuš 

- K. Hammerová – povedala, ţe poslanci videli ten zoznam a bolo ich viac 

- starostka – prečítala mená nezamestnaných, ktorí spĺňajú podmienky a informovala, ţe 

niektorých zo zoznamu uţ oslovila a odmietli 

- Ing. Novák – upozornil, ţe sú dané pozície, tak tam treba napísať mená    

 

  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,-€ . 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 6 Proti:    0  Zdrţal sa: 0  
 
 

Upratovačka na obecnom úrade Margita Pagáčová 

 

- M. Frnová – povedala, ţe tieto práce by mohla teraz vykonávať niektorý z budúcich 

zamestnancov, ktorého obec prijme cez ÚP, sú to zbytočné výdavky 

- starostka – podala informáciu, prečo sa rozhodla prijať p. Pagáčovú – nemala ţenu, ktorá by 

robila tieto práce – vzala ju na ½ úväzok z minimálnej mzdy a bola prijatá na dobu určitú do 

31.12.2016 so skúšobnou dobou 3 mesiace. 

- M. Frnová – sa spýtala, prečo to vtedy neriešili poslanci, keď je tá suma vysoká 

- H. Bulíková – sa zapojila do diskusie – je to veľká suma, ktorá by sa dala pouţiť inde – keď 

budú 3 zamestnanci cez ÚP na 8 hodín, mohol by upratovať jeden z nich.    
 

Uznesenie č. 20/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje 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                 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 3 (Pagáč, Hammerová, Ing. Novák) Proti: 3 (Lahutová, Frnová, 

Bulíková)  Zdrţal sa: 0 

 

 

K bodu 7: VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným               

                                 odpadom na území obce Sklené 

  

Starostka obce predloţila návrh VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom 

a drobným odpadom na území obce Sklené.  
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 - Ing. Litva – informoval o tom, ţe je prijatý nový zákon. Doteraz obec zodpovedala za 

nakladanie so všetkými odpadmi aj so separovaným. Nová poloţka v tomto zákone sú 

zástupcovia výrobcu, tej je povinný zaplatiť za odpad a peniaze budú následne pouţité na 

zber, triedenie. Vyplýva z toho, ţe obec by nemala riešiť separovaný zber – mala by vytvárať 

podmienky s účinnosťou od 1.7.2016. V zákone je, ţe kaţdá obec musí prijať zákon 

o odpadoch za ktoré zodpovedá – to je komunálny odpad, odpad biologicky rozloţiteľný 

a stavebný. Ostatné komodity musia zabezpečiť zástupcovia výrobcov. Ak sa nebude 

separovať, zdvihnú sa poplatky za komunálny odpad za uloţenie na skládku. Nový zákon 

nastavil indikátory. V roku 2020 by mal byť 50 % disponibilného odpadu. Informoval 

o rokovaniach, kde sa snaţia nájsť ekonomickú únosnosť aj jednej aj druhej strany – obcí 

a miest a výrobcov. Snaţia sa prijať čo najspoločnejšie riešenie aby obce nedoplácali na 

týchto poloţkách. Náklady za separovaný zber nemôţu byť premietnuté v poplatkoch, ale keď 

sa zvýšia ceny za uloţenie ten poplatok bude napriek tomu vyšší. 

- Ing. Novák – načo prijať niečo, čo je nefunkčné, ide sa to meniť a do budúcna môţe 

spôsobiť problémy 

- Ing. Litva – súhlasím, ale zákon nadiktoval, ţe sa musí prijať VZN a obec je postihovateľná. 

Porovnal fungovanie českého a slovenského recyklačného fondu. 

-Ing. Novák – mal pripomienku ku VZN – nie je definované s ktorou firmou má obec 

uzatvorenú zmluvu na zber biologicky rozloţiteľného odpadu 

- Ing. Litva –  informoval, ţe sa pripravuje regionálny projekt z fondov, hovoril 

o alternatívach riešenia. Vysvetlil, ţe problém s týmto odpadom zo školských jedální je 

vyriešený a môţe nastať problém s biologicky rozloţiteľným odpadom z domácností. 

  

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 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 6  Proti:    0  Zdrţal sa:  0  

 

 

 

K bodu 8:  Vyjadrenie HKO Sklené k otázke poslanca OZ na základe § 18 ods. 1    

                                 písm. h)    

 

 

Starostka prečítala vyjadrenie HKO Sklené k otázke poslanca OZ Ing. Nováka, ktorý sa 

spýtal, kto bude zastupovať počas MD p. ekonómku, kedy bude vyhlásený konkurz, a aké 

budú podmienky. HKO skonštatovala, ţe pracovné miesto účtovníčky nie je podľa 

pracovného poriadku určené ako miesto vedúceho zamestnanca a podľa pracovného poriadku 

zamestnancov OCÚ Sklené s účinnosťou od 16.8.2010 z tohto dôvodu mohla starostka obce 

rozhodnúť o obsadení tohto miesta na základe posúdenia uchádzačov. Ak by bolo miesto 

účtovníčky určené ako  miesto vedúceho zamestnanca, bola by starostka povinná obsadiť toto 

miesto na základe výberového konania. Starostka obce bola podľa názoru HKO povinná 

informovať o pracovnom mieste na prístupnom mieste v obci. Nakoľko starostka obce podala 

informáciu, ţe informácia o uvedenom mieste bola zverejnená na úradnej tabuli v Sklenom od 

21.2.2016 do 15.3.2016, bola splnená podmienka zverejnenia informácie. HKO sa vyjadrila, 
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ţe v budúcnosti by podľa jej názoru mala byť takáto informácia zverejnená aj na webovej 

stránke obce a na úradných tabuliach. Na základe všetkých skutočností HKO vyslovila názor, 

ţe starostka obce neporušila zákonné ustanovenia. Vyjadrenie je prílohou tejto zápisnice. 

 

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)  

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 5 Proti:  1(Ing. Novák)   Zdrţal sa: 0  

 

 

b) vyjadrenie Ing. Milana Litvu k otázke poslanca OZ na základe § 18 ods. 1 písm. h                                 

 

Starostka obce poţiadala Ing. Milana Litvu o vyjadrenie k otázke poslanca OZ 

- Ing. Litva – skonštatoval, ţe vyjadrenie HKO je výstiţné. 

-Ing. Novák – sa pripojil do diskusie a vyjadril svoj názor, ţe p. kontrolórka presne 

nezašpecifikovala o aké miesto sa jedná, či sa jedná o účtovníčku alebo o ekonómku, 

spomínajú sa obidva pojmy. Povedal, ţe po skončení minulého OZ volal p. starostke, ţe viac 

ľudí má záujem o to miesto, dokonca sa prihlásil aj on. Prekvapilo ho to, ţe HKO prijala 

informáciu od p. starostky a neskontrolovala, či to bolo naozaj zverejnené. Asi by mali platiť 

nejaké pravidlá o zverejňovaní informácií. O zverejnení, alebo nástupe nového zamestnanca 

sa dozvedel tesne pred OZ, prehlásil, ţe starostka nie je povinná informovať ho ale nevedel 

o tom nikto v obci. 

- Ing. Litva – zapojil sa do diskusie – kaţdý výkon samosprávy má dve línie – výkon 

samosprávnej činnosti, to je obecné zastupiteľstvo a výkon štatutárnych povinností, čo je pani 

starostka. Výkon samosprávnych povinností je presne definovaný v zákone, vyplýva z beţnej 

praxe. Je charakterizované, čo môţe a čo nemôţe ak nie sú obmedzenia charakterizované, nič 

sa nedeje. 

- Ing. Novák – nesúhlasil, lebo je to podľa neho tak, keď nie je zákon, tak sa môţe porušovať 

zákon 

-Ing. Litva – odpovedal, ţe keď nie je charakterizované, tým pádom nie je obmedzené 

zákonom 

- Ing. Novák – zverejňovanie takýchto informácií – na to platia pravidlá 

 

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)  

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 5 Proti:    0  Zdrţal sa: 1 (Ing. Novák)  

 

 

 



11 

 

 

K bodu 9: Komisia na preberanie daňového priznania za rok 2015 – návrh: 

                                predseda – Ing. Roháčik Branislav 

                                členovia -  Bulíková Helena, Frnová Martina 

 

 

Starostka predloţila návrh komisie na preberanie daňového priznania vedúcich zamestnancov 

pri výkone práce vo verejnom záujme za rok 2015. 

 

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 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 4 Proti:    0  Zdrţal sa: 2 (Ing. Novák, Pagáč) 

 

    

K bodu 10:  Rôzne - došlá pošta:  

 

a) program potravinovej a základnej materiálnej pomoci 

 

Starostka obce informovala, ţe UPSV a R bude poskytovať potravinovú a základnú 

materiálnu pomoc rodinám v hmotnej núdzi. O tom, ktoré rodiny to budú rozhoduje UPSV 

a R a v obci ich bude 5. 

 

Uznesenie č.24/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie  informáciu o programe potravinovej a základnej materiálnej pomoci 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 6 Proti:    0  Zdrţal sa: 0 

 

 

b) správa o činnosti starostky obce za obdobie od 1 – 6/2016 

 

Starostka obce informovala OZ o svojej činnosti za obdobie od januára do júna 2016. Správa 

je prílohou tejto zápisnice 

 

 

Uznesenie č.25/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

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

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 5 Proti:    0  Zdrţal sa: 1(Pagáč)  
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c) žiadosť p. Matúša Lihana, bytom Sklené o prenájom pozemku CKN                                          

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

    255 m2 

Predseda komisie ţivotného prostredia informoval, ţe komisia bola na obhliadke 

a nedoporučuje prenájom, jedná sa o miesto na kriţovatke a keby sa tam niečo stavalo, 

zacláňalo by to pri výjazde na hlavnú cestu. 

- starostka – informovala, ţe bola dňa 22.6.2016 doručená na OCÚ Sklené ţiadosť p. 

Izraelovej o prenájom alebo odpredaj. 

- J. Pagáč – komisia nerozhodla, ţe sa to neodpredá, to je návrh, prenájom alebo predaj 

schvaľuje zastupiteľstvo  

 

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                                                                    

         

Hlasovanie: 

Prítomní: 6  Za: 1(Ing.Novák) Proti:    0 Zdrţal sa: 4 (Frnová, Bulíková, 

Hammerová, Lahutová)       Nehlasoval: 1(Pagáč)  

 

 

d) žiadosť p. Ľubomíra Matiaša, bytom Sklené  o odkúpenie časti                                        

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

             

Predseda prečítal vyjadrenie komisie ţivotného prostredia, ktorá nedoporučuje predaj, lebo ak 

sa predá iba časť, ten pozemok bude nepredajný. P. Matiaš by sa mal vyjadriť, či chce celý 

pozemok. 

                          

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.  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za:2(Bulíková, Pagáč) Proti: 0     Zdrţal sa: 4(Hammerová, Ing. 

Novák, Lahutová, Frnová) 

 

 

e) žiadosť p. Matúša Fiľa s manželkou, bytom Banská Bystrica                                        

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

 

Predseda komisie ţivotného prostredia vyzval starostku aby sa k predaju vyjadrila ona, 

vie aké bolo vyjadrenie komisie. Komisia ţivotného prostredia, ţe nedoporučuje odpredaj 

pozemku v k.ú. Sklené vedenom na LV  501 o výmere 225 m2.  
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Pozemok ponúknuť do prenájmu alebo odkúpenie doterajším uţívateľom Jurajovi Danielovi 

a Jaroslavovi Facunovi.    

- Hammerová – povedala, ţe uţ na svojom pozemku má včely a Facunovci nemôţu vyjsť 

z domu 

- starostka – odpovedala, ţe bol upozornený 

- Pagáč – sa zapojil do diskusie, ţe ani Daniel ani Facuna nie sú uţívateľmi, pri kúpe domu 

bola dohoda, ţe im obec predá len tú zastavanú plochu a záhrada sa im dá do prenájmu, 

nestalo sa tak 

- Schniererová – vyjadrila názor, ţe uţívateľom je, nie je nájomcom 

- Pagáč – sa vrátil ku ţiadosti p. Lihana, a povedal, ţe komisia je štvorčlenná pri rozhodovaní 

musí byť nadpolovičná väčšina, nemôţe vedieť, ţe bol p. Pagáč proti 

- Hammerová – povedala, ţe bude písať p. starostka vyjadrenie, ţe rozhodla komisia    

 

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.                                                                    

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 5 Proti:   0   Zdrţal sa: 1(Lahutová J.)  

 

 

f) preplácanie cestovné žiakom ZŠ do Turčianskych Teplíc 

 

Starostka obce vyzvala p. Ing. Milana Litvu, aby podal informáciu o moţnosti preplácania 

cestovného ţiakom ZŠ do Turčianskych Teplíc.  

- Ing. Litva – povedal, ţe školský systém štátu je zaloţený na tom, ţe kaţdé dieťa sa môţe 

zúčastňovať povinnej školskej dochádzky v mieste bydliska alebo v najbliţšom mieste, kde je 

takáto škola. Obec Sklené uzatvorila zmluvu s najbliţšou, ktorá takýto typ školy má, to je 

obec Horná Štubňa, ktorá ma uzavretý s obcou Sklené školský obvod. Z hľadiska zákona to 

nie sú obecné prostriedky, sú to štátne prostriedky a štát bude prispievať ţiakom, ktorí plnia 

povinnú školskú dochádzku – bude prispievať iba v obci, kde je uzavretý školský obvod. 

Účelovú dotáciu dostane škola Horná Štubňa, v ktorej je plnená povinná školská dochádzka 

na vyplácanie cestovného ţiakom, ktorí nie sú z obce H.Š, t.j ţiakom obcí Turček a Sklené. 

preplácanie cestovného v iných školách nie je v súlade so zákonom. Základná škola Horná 

Štubňa na základe zoznamu ţiakov a poţiada KŠÚ o dotáciu na vyplácanie cestovného za dni 

kedy je dieťa v škole. Vypláca sa na základe ţiadosti, kde sa pripája cestovný lístok, aby sa 

preukázalo v akej výške cestovné je. Po ďalšie, nemôţe to riešiť ani obec, lebo obec zo 

zákona nesmie vyplácať fyzickým osobám prostriedky iným spôsobom ako na základe VZN.  

- obec môţe vyplácať len fyzickým osobám podnikateľom na základe obchodného vzťahu 

a právnickým osobám. Fyzickým osobám priamo nie je moţné platiť. 

- Ing. Novák – spýtal sa, chodí ako dobrovoľný hasič na školenie vlastným autom a keď bude 

preplatená cesta, či je to v poriadku 

- Ing. Litva – odpovedal, ţe musí to byť vo VZN ţe obec uhrádza náklady hasičov, v prípade, 

ţe nie je, obec by nemala preplatiť cestu vlastným autom ale iba cestovný lístok alebo 

poskytnúť vozidlo  
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-  Pagáč – sa obrátil na p. Ing. Litvu a prebehla diskusia o matematickej triede na ZŠ Školská 

v Turčianskych Tepliciach – p. Pagáč sa pýtal, či matematická trieda poskytuje základné 

vzdelanie, tak prečo by aj tieto deti nemali nárok na preplácanie cestovného.  

- Ing. Litva odpovedal, ţe táto škola je určená pre občanov mesta, nie pre občanov inej obce – 

v prípade, ţe je poskytnuté pre občanov z inej obce, musí byť zo zákona uzatvorený školský 

obvod. Tým, ţe sú prijatí na ZŠ v Turčianskych Tepliciach ich to neoprávňuje, aby sa zmenili 

školské obvody. 

- Pagáč – skonštatoval, ţe ak je to základné vzdelanie, majú nárok na cestovné – matematická 

trieda mohla byť vytvorená na H.Š – deti by rodičia dali tam 

- Ing. Litva – odpovedal ţe zo zákona nie je nárok aby boli všade vytvorené osobitné systémy 

pri vzdelávaní 

 

Uznesenie č.29 /2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

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

žiakom ZŠ do Turčianskych Teplíc. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 5 Proti:   0   Zdrţal sa: 1(Pagáč)  

 

 

K bodu 11: Diskusia – rôzne 

 

a) Hammerová – vystúpila v diskusii, ţe keď sa bude meniť cestovný poriadok – vlaky, treba 

pripomenúť, ráno 7.36 hod. zo Skleného, aby pokračoval hneď do Turčianskych Teplíc, aby 

nestál 15 minút na Hornej Štubni ako doteraz, lebo nestihajú vy 

 

b) Ing. Novák – informoval sa, či prebehlo stretnutie kvôli zníţeniu rýchlosti v obci 

- starostka obce – odpovedala, ţe stretnutie sa ešte nekonalo, je preloţené na piatok 24.6.2016 

 

c) Ing. Novák – konštatoval, ţe nenašiel VZN - zásady hospodárenia s finančnými 

prostriedkami a rozpočtovými pravidlami obce 

- Z. Šefranková – odpovedala, ţe zásady hospodárenia obec má a rozpočtové pravidlá sú 

zákonom dané a tými sa musíme riadiť 

- Ing. Litva – povedal, ţe nemalo by to mať silu VZN, lebo je to zákonom dané, to ţe má obec 

spracovaný predpis je iné 

- Z. Šefranková – povedala, ţe smernice neschvaľujú poslanci ale p. starostka keď sa podľa 

zákona niečo mení v účtovníctve, smernica sa mení 

- Ing. Novák – povedal, ţe ju treba aktualizovať na internete 

- Z. Šefranková – odpovedala, ţe smernice sú interné doklady a môţe sa do nich nahliadnuť 

- starostka -  pridala sa do diskusie smernice aj zásady sú a keď je audit je to jedna z prvých 

vecí, ktoré ţiada auditorka 

 

d) Frnová – vrátila sa k prenájmu pozemku Matúša Lihana – tie pozemky pri bytovkách nie je 

normálne nedovoliť nikomu postaviť si garáţ 

- starostka odpovedala, ţe zvolala zasadnutie s majiteľmi bytov v bytovkách, nesúhlasia 

s odkúpením ani nájmom 

- prebehla diskusia medzi p. Lihanom. a p. Pagáčom, kde p. Pagáč povedal, ţe komisia len 

navrhla aby sa pozemok p. Lihanovi nedal do prenájmu ale rozhodujú poslanci, nie komisia 
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- starostka – povedala p. Lihanovi, ţe zastupiteľstvo zatiaľ berie na vedomie, ţe nedá do 

prenájmu ten pozemok a na základe aj toho – je ďalšia ţiadosť – tento problém s parkovaním 

pri bytovkách sa musí doriešiť. 

- Bulíková – povedala, ţe tento problém sa rieši uţ dlho a treba dovoliť, aby si postavili 

garáţe  

- Ing. Novák – dal návrh aby sa dal urobiť plán rozvoja obce a nebudú sa riešiť čiastkové veci 

- Ing. Litva – plán rozvoja nemusia mať obce do dve tisíc obyvateľov a ak obec schváli plán 

rozvoja vytvorí záväznosť dokumentu, vyjadril sa k predaju majetku obce a k tomu, ţe 

poslanci na tomto OZ len vzali na vedomie návrh a môţu sa rozhodnúť, čo ďalej 

- Z. Šefranková - pripojila sa k diskusii – povedala, ţe má skúsenosti s obcami, kde územný 

plán mali a pri kaţdej zmene musí občan platiť a nie kaţdý by mal na to finančné prostriedky. 

- starostka – ukončila túto tému tým, ţe povedala, ţe k predaju, či prenájmu pozemkov pri 

bytovkách zasadne komisia a pripraví návrh – zavolá sa geodet, nech sa ten pozemok rozdelí 

– ponúkne sa na odpredaj obyvateľom bytovky. Ak nebudú mať záujem o kúpu, bude 

výberové konanie, lebo nikdy nebude koniec tomuto problému. 

 

 

K bodu 12: Záver 

 

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

verejné. 

 

 

Uznesenia boli prijaté pri kaţdom bode programu. 

 

 

          Ukončenie zasadnutia o ..20.00.....hod. 

 

V Sklenom  12.7.2016 

 

 

 

HLASOVÝ ZÁZNAM Z OZ JE ARCHIVOVANÝ NA OcÚ V SKLENOM 

 

Zaslané na overenie, dňa 12.7.2016 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

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

          Helena Bulíková                                             Martina Frnová 

 

 

 

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

   Zapísala: Zdenka Schniererová                         Erika Lahutová 
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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 
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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)  
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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. 
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Prezenčná listina  

zo 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sklenom konaného dňa 23.06.2016 
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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 :                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


