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Zápisnica 

Z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sklenom 

ktoré sa konalo dňa 22.9.2016 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, Ing. Branislav Roháčik 

Neprítomný:  Hlavný kontrolór Mgr. Eva Špirková 

 

 

K bodu 1: Otvorenie 

 

Starostka obce privítala všetkých prítomných 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. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 HKO obce Sklené 

                             4. Komisia na preberanie daňového priznania za rok 2015 – vyjadrenie 

                             5. Ţiadosť o odpredaj pozemku Kleskeňová Anna, par. č. E 1066, 1083/3 

                             6. Ţiadosť o odpredaj pozemku Kleskeňová Anna, par. č. 714, 715, 716 

                                 a 718/1 

                             7. Ţiadosť o odpredaj pozemku Antoni Jaroslav, par. č. C-318/2  

                             8. Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 

                             9. Rozpočtový harmonogram r. 2017 

                           10. Zámer odpredaja hnuteľného majetku, predmet predaja: 

                                 a) Osobné motorové vozidlo zn. DACIA, r. výroby 2008 

                                 b) Motorové vozidlo Avia-K, rok výroby 1980 

                                 c) Protipovodňový vozík       

                           11. Havarijný stav strechy Obecného domu v Sklenom     

                           12. a) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch  

                                 a podmienkach v ZŠ v Sklenom      

                                 b) Pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie  

                                 výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole v školskom roku  

                                 2016/2017                            

                           13. Rôzne - došlá pošta:  

                                 a) príkaz č. 2 na vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov 

                                     v r. 2016 na základe zákona č. NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

                                     na OÚ Sklené, ZŠ, MŠ a ŠJ k 31.12.2016     

                                 b) informácia starostky o realizovaných a plánovaných aktivitách obce  

                          14. Diskusia - rôzne  

                          15. Schválenie uznesenia                                                                 
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                          16. Záver   
                                                      

 

Návrhy starostu a poslancov : 

 

 Starostka obce a poslanci nenavrhli do programu doplniť ďalší bod 

 

 

Hlasovanie za program: 

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

                                                  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Sklené schvaľuje program rokovania.  

 

 

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

 

Overovatelia zápisnice – Júlia Lahutová,  Ing. Branislav Roháčik 

Návrhová komisia – Helena Bulíková, Jaroslav Pagáč 

Zapisovateľka – Z. Schniererová 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

 

K bodu 3: Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ 

 

Starostka obce predloţila kontrolu uznesení z predchádzajúcich OZ, ktorú jej HKO Sklené 

doručila. Kontrola uznesení je prílohou tejto zápisnice. 

 

Uznesenie č.30 /2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich OZ vykonanú HKO Sklené  

 

Hlasovanie: 

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

 

 

K bodu 4 : Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 HKO obce Sklené 

  
 

Starostka obce prečítala návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 HKO obce Sklené 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 HKO Sklené je prílohou tejto zápisnice. 

 

Uznesenie č.31/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 
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Berie na vedomie návrh plánu kontrolnej činnosti HKO Sklené na II. polrok 2016 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

K bodu 5 : Komisia na preberanie daňového priznania za rok 2015 – vyjadrenie 

 

Predseda komisie na preberanie kontrola majetkových priznaní vedúcich pracovníkov Obce 

Sklené pre rok 2015 Ing. Branislav Roháčik prečítal zápisnicu z preberania týchto priznaní. 

  

 

Uznesenie č. 32/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie správu o kontrole majetkových priznaní vedúcich pracovníkov Obce Sklené 

pre rok 2015 

  

Hlasovanie: 

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

 

 

 

K bodu 6: Ţiadosť o odpredaj pozemku Kleskeňová Anna, par. č. E 1066, 1083/3 

 

Predseda komisie ţivotného prostredia prečítal návrh komisie k odpredaju pozemkov, 

informoval, ţe komisia sa nemohla stretnúť skôr ako v deň zastupiteľstva. Na tieto pozemky 

je viac záujemcov a ďalšie ţiadosti na odpredaj  a prenájom týchto pozemkov bola na OCÚ 

doručená deň pred zastupiteľstvom, komisia navrhuje tento bod prerokovať na budúcom OZ. 

Doplnil, ţe sa jedná o pozemky smerom ku starej lesnej správe a smerom dole na hlavnú cestu 

a okolo cintorína. 

 

Uznesenie č. 33/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie,  vyjadrenie komisie životného prostredia, že doporučuje odpredaj  

pozemkov par. č. EKN 1066 – orná pôda o výmere 7632 m2  vedený na LV 501  EKN 1083/3 

prerokovať na budúcom OZ z dôvodu viacerých záujemcov a krátkemu času od doby podania 

druhej žiadosti 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 3 Proti:   0   Zdrţal sa: 3 (Bulíková,   

                                                                                                                   Frnová,Lahutová) 

 

 

K bodu 7: Ţiadosť o odpredaj pozemku Kleskeňová Anna, par. č. 714, 715, 716 

                  a 718/1 

  

Predseda komisie ţivotného prostredia prečítal návrh komisie k odpredaju pozemkov 
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Informoval, ţe sa jedná o pozemky medzi futbalovým ihriskom a materskou škôlkou 

a komisia doporučuje odpredaj za podmienky, aby bola zameraná cesta, ktorá zostane 

obecnou. 

Pred hlasovaním k uzneseniu č. 34/2016 sa dostavil poslanec Ing. Novák, ktorý bol do tohto 

času ospravedlnený. 

 

Uznesenie č. 34/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie, vyjadrenie komisie životného prostredia, že doporučuje odpredaj 

pozemkov , par. č. EKN 714 – orná pôda o výmere 326 m2, EKN 715 – orná pôda o výmere 

348m2, EKN 716 orná pôda o výmere 319m2 a EKN 718/1 – orná pôda o výmere 297 m2 

vedených na LV 501 za podmienky, aby bola zameraná cesta, ktorá zostane obecnou .   

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 5 Proti:    0  Zdrţal sa:  2(Ing.Novák, Frnová) 

 

 

K bodu 8:  Ţiadosť o odpredaj pozemku Antoni Jaroslav, par. č. C-318/2 

 

Predseda komisie ţivotného prostredia prečítal návrh komisie k odpredaju pozemkov, 

informoval,  ţe na tento pozemok je viac záujemcov a na OCÚ bola doručená ďalšia ţiadosť 

na odpredaj  tohto pozemku, komisia navrhuje tento bod prerokovať na budúcom OZ. 

Doplnil, ţe sa jedná o pozemok pri bývalom obchode, ktorý vlastní p. Hatalová. Je to ten 

pozemok, kde má p. Antoni uloţené drevo a smerom nadol tam vedie chodník, preto zatiaľ 

predaj tohto pozemku neodporučili na odpredaj a komisia musí znovu zasadnúť. 

Pred hlasovaním k uzneseniu č. 35/2016 sa Ing. Novák vzdialil z rokovacej miestnosti. 

 

Uznesenie č. 35/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie, vyjadrenie komisie životného prostredia, že doporučuje  odpredaj pozemku  

par. č.  C 318/2 záhrada o výmere 959 m2 vedeného na LV 362 prerokovať na budúcom OZ 

z dôvodu viacerých záujemcov a krátkemu času od doby podania druhej žiadosti 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

Pred rokovaním k bodu 9 sa Ing. Novák dostavil do rokovacej miestnosti. 

 

K bodu 9: Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 

 

Ekonómka obce predloţila návrh na rozpočtové opatrenie č. 2/2016, ktoré bolo poslancom 

OZ zaslané spolu s pozvánkou na 3. Zasadnutie OZ v Sklenom. Je prílohou tejto zápisnice. 

 

Uznesenie č.36a/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 
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Schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2016 v príjmovej časti rozpočtu Obce Sklené na rok 

2016 v navýšení bežných príjmov rozpočtu a to podielu obci na výnose DPFO o čiastku 

3.222.- € a navýšením kapitálových príjmov o čiastku 7.000.- €  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 5 Proti:    0  Zdrţal sa: 2 (Ing. Novák, Pagáč) 

 

 

Uznesenie č.36b/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2016 vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu Obce 

Sklené na rok 2016 v navýšení kapitálového rozpočtu v položke 713001 zdroj 41 v čiastke 

5.000.- eur a v položke zdroj 111 v čiastke 7000.- eur 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 5 Proti:    0  Zdrţal sa: 2 (Ing.Novák, Pagáč)  

 

 

Oznámenie o zmene nenormatívnych a normatívnych finančných prostriedkov zo ŠR 

 

Uznesenie č.36c/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie úpravu zmeny rozpočtu navýšenie na základe oznámenie o poukázaní 

finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu finančnej čiastky v objeme 4.726.- eur na 

financovanie prenesených kompetencií na úseku školstva. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 7 Proti:    0  Zdrţal sa: 0 

 

    

K bodu 10:  Rozpočtový harmonogram r. 2017 

 

Ekonómka obce predloţila návrh na rozpočtový harmonogram, ktorý bol poslancom zaslaný. 

Rozpočtový harmonogram r. 2017 je prílohou tejto zápisnice.  

 

Uznesenie č.37/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie  rozpočtový harmonogram r. 2017 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 7 Proti:    0  Zdrţal sa: 0 

 

 

K bodu 11:  Zámer odpredaja hnuteľného majetku, predmet predaja: 

 

Starostka obce informovala o zámere odpredaja hnuteľného majetku obce a to : 
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a) Osobné motorové vozidlo zn. DACIA, r. výroby 2008 

samostatné 5dverové, manuálna prevodovka, farba červená 

 

Ing. Novák sa informoval, aká je hodnota toho auta a akým spôsobom sa bude odpredávať. 

Ekonómka obce mu odpovedala, ţe je zákon o hospodárení s majetkom obce, samosprávy 

a verejnej správy a je priamy predaj so znaleckým posudkom, cena auta je účtovne nulová, ale 

cena pri predaji nemôţe byť niţšia ako je cena znaleckého posudku, alebo zámenou, ale tieţ 

sa tam robí znalecký posudok. (ak by sa kupovalo nové auto, urobil by sa zápočet a doplatí sa 

zvyšná suma). Pri priamom predaji si môţu auto kúpiť aj občania, ale nie pod cenu 

znaleckého posudku. 

 

Uznesenie č.38a/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Prerokovalo návrh na nakladanie s hnuteľným majetkom  vo vlastníctve obce Sklené - osobné 

motorové vozidlo zn. DACIA, rok výroby 2008 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 7 Proti:    0  Zdrţal sa: 0 

 

 

Uznesenie č.38b/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov zámer predaja hnuteľnosti – osobného motorového vozidla Dacia 

Sandero, rok výroby 2008 - vo vlastníctve obce Sklené  

      - formou priameho odpredaja najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty hnuteľnosti   

      stanovenej  podľa osobitného predpisu – znaleckého posudku s týmito podmienkami:  

      - kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku na 

stanovenie všeobecnej hodnoty hnuteľného majetku – osobného motorového vozidla zn. 

Dacia Sandero, rok výroby 2008 

 

Pred hlasovaním sa Ing. Roháčik spýtal, ţe ak nebude záujemca, či by nebolo vhodné 

protihodnotu pri kúpe? 

Odpovedala ekonómka obce, ţe keď obec bude kupovať nové auto, tak podľa zákona to musí 

byť zverejnené 72 dní pri verejnom obstarávaní. Upozornila, aby si niekto nemyslel, ţe sa dá 

urobiť znalecký posudok a hneď sa bude auto predávať. Obec si dá poţiadavky na nové auto, 

kým prejde verejným obstarávaním, aţ potom sa môţe auto predávať. 

Prebehla diskusia o predaji osobného auta o priamom predaji a o protihodnote pri kúpe 

nového. 

Ing. Novák doplnil, ţe nové auto sa môţe kúpiť aţ po uskutočnení verejného obstarávania, tak 

auto sa môţe odpredať, čakať na započítavanie, treba čím skôr uskutočniť obstarávanie 

a zároveň aj znalecký posudok, aby sa keď sa kúpi nové mohlo staré odpredať. 

   

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 7 Proti:    0  Zdrţal sa: 0 

 

 

Uznesenie č.38c/2016 
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Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Ukladá starostke  obce Sklené 

- zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov a Zásadami  hospodárenia s majetkom obce Sklené 

- zabezpečiť protokolárne vyhodnotenie  predložených cenových ponúk s odporúčaním 

na rozhodnutie obecného zastupiteľstva 

termín do 31.10.2016 
 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 6 Proti:    1(Pagáč)  Zdrţal sa: 0 

 

Pred hlasovaním k tomuto uzneseniu navrhla p. Hammerová, aby sa poslanci stretli, keď budú 

cenové ponuky na odpredaj auta. 

 

Uznesenie č.38d/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Poveruje starostku obce, aby na nadchádzajúce zasadnutie obecného zastupiteľstva po 

vyhodnotení cenových ponúk predložila návrh na schválenie priameho predaja hnuteľností vo 

vlastníctve obce predkladateľovi víťaznej cenovej ponuky.  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 6 Proti:  1(Pagáč)    Zdrţal sa: 0 

 

 

b) Motorové vozidlo Avia-K, rok výroby 1980 

 

Starostka sa spýtala Ing. Nováka na vyjadrenie členov DHZ k predaju motorového vozidla 

Avia – K a aj k predaju protipovodňového vozíka. 

Ing. Novák podal informáciu o tom, ţe písal sms členom výboru DHZ –3 členovia výboru (D. 

Michele, J. Bulík, Ing. Novák) súhlasia s tým, ţe áviu predať a protipovodňový vozík nie. 

Predseda DHZ súhlasí s predajom ávie, protipovodňový vozík nepredať. Pridal sa ďalší 

prítomný člen DHZ p. Tibor Frno, ţe áviu predať  a vozík áno, ak sa nedá zapnúť za osobné 

auto, vozík nemá papiere.  

Ing. Novák doplnil, ţe je otázka, či sa vôbec dá predať alebo za akých podmienok. 

p. Pagáč sa spýtal, či sa nedá predať Ávia za cenu, za ktorú sme ju kúpili my, aby sme získali 

peniaze, ktoré sme za ňu zaplatili, lebo znalecký posudok dosť stojí, lebo znaleckým 

posudkom sa cena navýši, treba dať pozor, aby sa vôbec predala. 

Ing. Novák mu odpovedal, ţe kvôli 500 eurám netreba robiť problémy ani starostke ani 

poslancom. 

p. Pagáč povedal, ţe treba zistiť, či je potrebný znalecký posudok a starostka mu odpovedala, 

ţe zistí a bude informovať. 

Ekonómka sa pridala do diskusie a povedala, ţe keď bude znalecký, vyvesí sa na nástenku, 

aby poslanci videli. 

Ing. Novák sa pridal a povedal, ţe túto informáciu uţ mohli dostať a keď sa vyvesí na 

nástenku, treba poslancov upozorniť. 

Ekonómka doplnila, ţe rozhodovať budú o tom poslanci a na vývesku sa to dá pre občanov. 

   

 

Uznesenie č.39a/2016 
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Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Prerokovalo návrh na nakladanie s hnuteľným majetkom  vo vlastníctve obce Sklené - 

motorové vozidlo zn. AVIA - K, rok výroby 1980 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 7 Proti:    0  Zdrţal sa: 0 

 

 

Uznesenie č.39b/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov zámer predaja hnuteľnosti –motorového vozidla Avia – K  vo 

vlastníctve obce Sklené formou priameho odpredaja najmenej za cenu vo výške všeobecnej 

hodnoty hnuteľnosti stanovenej podľa osobitného predpisu – znaleckého posudku s týmito 

podmienkami: 

- kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku na 

stanovenie všeobecnej hodnoty hnuteľného majetku – motorového vozidla zn. AVIA-K, 

rok výroby 1980 
 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 7 Proti:   0   Zdrţal sa: 0 

 

Uznesenie č.39c/2016 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Ukladá starostke  obce Sklené 

 

- zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov a Zásadami  hospodárenia s majetkom obce Sklené 

- zabezpečiť protokolárne vyhodnotenie  predložených cenových ponúk s odporúčaním 

na rozhodnutie obecného zastupiteľstva 

termín do 31.10.2016 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 7 Proti:    0  Zdrţal sa: 0 

 

Uznesenie č.39d/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Poveruje starostku obce, aby na nadchádzajúce zasadnutie obecného zastupiteľstva po 

vyhodnotení cenových ponúk predložila návrh na schválenie priameho predaja hnuteľností vo 

vlastníctve obce predkladateľovi víťaznej cenovej ponuky.  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 7 Proti:    0  Zdrţal sa: 0 

 

 

c) Protipovodňový vozík  
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Poslanci navrhli neschvaľovať zatiaľ odpredaj. 

p.Pagáč navrhol, aby sa to schválilo tak, keď príde odhadca, aby urobil znalecký aj na Áviu, 

ak sa to bude predávať. 

Prebehla diskusia o tom, ţe ak nemá vozík papiere, bude nepredajný a ak sa nevie, treba 

predaj stiahnuť. 

 

Uznesenie č.40a/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Prerokovalo návrh na nakladanie s hnuteľným majetkom  vo vlastníctve obce Sklené – DHZ  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 7 Proti:    0  Zdrţal sa: 0 

 

 

K bodu 12:  Havarijný stav strechy Obecného domu v Sklenom     
 

Starostka obce Sklené predloţila návrh na pouţitie prostriedkov rezervného fondu obce 

Sklené – na základe havarijného stavu  strechy Obecného domu v Sklenom – zatekanie do 

kinosály (mokré steny, opadávajú omietky).  

Na opravu strechy, aby nevznikli väčšie škody na majetku obce navrhla pouţiť rezervný fond. 

Návrh na pouţitie prostriedkov rezervného fondu obce Sklené je prílohou tejto zápisnice. 

V pôvodnom návrhu bol presun vo výške 15 tis., ale na základe odborného posúdenia stavu 

časti strechy budovy  Obecného domu v Sklenom firmou Peter Tesár, MARTES Martin, 

vykonaného dňa 21.9.2016, ktorá odhadla  náklady na 3985 eur navrhla starostka obce presun 

4.000 eur.  

Starostka informovala, ţe pri odhade bola ona, poslankyňa p. M. Frnová a p. Moncman, člen 

komisie ţivotného prostredia a povedala, ţe strecha je v zlom stave, sú tam diery a zateká 

tam. Musí byť vyhlásené – nad 5tis. musí byť elektronické trhovisko, je to menej, tak musí 

byť urobený prieskum trhu. 

p. Frnová sa pridala do diskusie a povedala, ţe sa jedná len o časť strechy, kde bola IPA. 

p. Pagáč sa pridal a povedal, ţe pri takých obhliadkach mala byť prizvaná aj komisia 

ţivotného prostredia a predseda komisie. 

Prebehla diskusia o tom, aký postup sa mal zvoliť pri obhliadke strechy.  

Ing. Novák doplnil, ţe v pondelok sa poslanci rozprávali o tom, ţe tú strechu treba riešiť 

komplexne, teraz iba čiastkovo, spýtal sa, ţe sa idú presúvať prostriedky z rezervného fondu 

a kam sa idú presúvať. 

Odpovedala mu ekonómka obce a povedala, ţe presúvajú sa z rezervného fondu – je to 

prostriedok, ktorý nemôţe uniknúť v rozpočte, presúvajú sa na beţné príjmy a beţné 

výdavky. Rezervný fond sa účtuje iným spôsobom – so 46 zdrojom. 

Prebehla diskusia o výške presunu prostriedkov z rezervného fondu a o tom, ţe sa zmenila 

v dôsledku odhadu na opravu strechy obecného domu. 

p. Pagáč sa prihlásil a povedal, povedal v pondelok, aby sa najprv opravila tá časť strechy, 

ktorá tečie alebo keď príde nejaká firma posudzovať, nech posudzuje celý celok, koľko by 

stála celá strecha a myslí si, ţe aspoň predseda tej komisie tam mal byť. 

Prebehla diskusia o tom, ako prebehla obhliadka strechy obecného domu. 

  

Uznesenie č.41/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 
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Schvaľuje presun prostriedkov rezervného fondu do rozpočtu bežných výdavkov vo výške  

4.000.- eur na nevyhnutnú opravu strechy budovy Obecného domu v Sklenom do 

30.11.2016. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 7 Proti:   0  Zdrţal sa: 0 

 

 

K bodu 13:    

a)  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZŠ v 

Sklenom      

 

Starostka obce predloţila OZ správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach v ZŠ v Sklenom.  

 

Uznesenie č.42/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie  správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach v ZŠ v Sklenom 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 7 Proti:   0  Zdrţal sa: 0 

 

 

b) Pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-    

     vzdelávacieho procesu v materskej škole v školskom roku 2016/2017      

 

Starostka obce v Sklenom predloţila OZ pedagogicko-organizačné a materiálno-technické 

zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ v Sklenom v školskom roku 2016/2017                       

 

Uznesenie č.43/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie  pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie 

výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ v Sklenom v školskom roku 2016/2017  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 7 Proti:   0  Zdrţal sa: 0 

 

 

K bodu 14:  Rôzne - došlá pošta:  
 

Starostka predloţila OZ príkaz na vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov  v r. 

2016. 

 

 a) príkaz č. 2 na vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov v r. 2016 na     

     základe   zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve na OÚ Sklené, ZŠ, MŠ a ŠJ     

     k 31.12.2016     
Pred hlasovaním k uzneseniu 44/2016 sa prihlásil Ing. Novák aby sa spýtal, kto to bude robiť 
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Odpovedala mu starostka obce, ţe v roku 2014 bola schválená hlavná inventarizačná komisia. 

Ing. Novák sa spýtal, kedy a kým bol vydaný príkaz, lebo ak sa to týka roku 2016, tak 

nemohla byť komisia určená v roku 2014 a povedal, ţe malo by byť zohľadnené zloţenie 

komisií v obci, nemali by to byť stále tí istí ľudia. 

Ekonómka obce sa vyjadrila k príprave príkazu č. 2 pre starostku obce a povedala, ţe 

vychádzala z dostupných informácií. 

Ing. Novák povedal, ţe si nemyslí, ţe je správne a demokratické aby sa hlasovalo o tomto 

bode. Poţiadal, aby bolo poslancom predloţené, či táto komisia bola stanovená na celé 

volebné obdobie. 

Prebehla diskusia o tom, ţe na OCU je viac komisií a mali by sa poslanci striedať v kaţdej 

komisii kaţdý polrok a o zloţení jednotlivých komisií.  

 

Uznesenie č.44/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie  príkaz č. 2 na vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov 

v r. 2016 na základe zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve na OÚ Sklené, ZŠ, MŠ 

a ŠJ k 31.12.2016 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

b) informácia starostky o realizovaných a plánovaných aktivitách obce 

 

Starostka obce informovala o realizovaných a plánovaných aktivitách obce, správa je prílohou 

tejto zápisnice. 

 

Uznesenie č.45/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie  informáciu starostky o realizovaných a plánovaných aktivitách obce 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 6 Proti:   0  Zdrţal sa: 1 (Pagáč) 

 

 

K bodu 14: Diskusia 

 

a) p.Pagáč – predloţil nové ţiadosti o odpredaj pozemkov, ktoré prišli deň pred  

    zastupiteľstvom, prečítala ich starostka obce 

    1.) ţiadosť o odkúpenie pozemkov Ing. Boris Baláţ parcely 868/1 o výmere 1515 m2 

         a 867 o výmere 365 m2 osobitným zreteľom  

    2.) ţiadosť o prenájom pozemkov Boris Baláţ ml. parcely 867 -345m2, 868/1 -1515m2, 

         1033 – 1177m2, 1058 – 2229m2, 1063 – 6008m2, 1065 – 706m2, 1066 – 7632m2,  

         1088 – 1393m2,1083/1 – 8784m2, 1083/2 – 2011m2 na poľnohospodárske účely 

     - p. Veselková sa spýtala, ktoré sú to pozemky a či by nemohli byť stavebnými, aby sme  

       do obce pritiahli mladých ľudí 

     - odpovedala starostka obce – komisia sa nemohla vyjadriť k tým pozemkom, lebo ţiadosti    
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         boli podané 21.9., iba v deň zastupiteľstva boli doručené komisii 

     3) ţiadosť Soňa Hatalová, parcela C 318/2 o výmere 959 m2, na ktorú si dal ţiadosť aj p.   

         Antoni – z dôvodu krátkosti času bude komisia zasadať k týmto pozemkom a navrhne  

         spôsob nakladania s týmto majetku obce 

 

   b) p. Bulíková – navrhla, ţe keď bude zvolaná komisia ţivotného prostredia, mali by sa  

       všetci pozrieť na pozemky, ktoré sa budú predávať      

        - odpovedal Pagáč – ţe on zvoláva svoju komisiu, ale poslancov musí zvolať starostka  

 

    c) p. Veselková – spýtala sa, prečo obec nevyuţíva eurofondy (pouličné osvetlenie 

        - odpovedala starostka – obec sa nezapojila - bolo viac fi, ktoré nás oslovili, a aby sa   

         nešlo do projektov, s ktorými by bol problém, oslovila p. V. Kaspera – urobil finančné   

         vyhodnotenie, či sa nám oplatí ísť do týchto projektov. Kasper povedal, ţe väčšia časť  

         lámp je menená dva-tri roky dozadu. Prepočítal vklad a to, čo platí obec za elektrinu  

         a rozdiel, tak by to vyšlo drahšie. Musí byť vypracovaný projekt a všetko to financuje   

         obec a aţ potom rozhoduje ministerstvo o tom, či nám tento fond poskytnú alebo nie  

         a tieţ o oprávnených výdavkoch, ktoré obci budú v súvislosti s vypracovaním projektu  

         vrátené. (napr. pri niektorých projektoch bol stavebný projekt neoprávnený výdavok, to  

         znáša obec). Povedala, o projektoch, ktoré boli vyhlásené a aj to, ţe pravidelne sleduje    

         vyhlásené projekty.  

         Vlani sa chcela zapojiť do projektov – oprava domu smútku – chcela dať opraviť  

          injektáţou popraskané steny v dome smútku – oslovila 2 firmy a stálo by to minimálne   

         10 tis. –  je potrebné dať vypracovať správu statika (dom smútku sadá). Statik poslal  

          posudok – dom smútku stojí na ţelezobetónovej platni, tá je polovici prasknutá – dom  

          smútku sadá – je moţnosť ho opraviť, dookola obkopať, odvodniť, urobiť injektáţ,  

          zastabilizovať dom smútku a potom ho opraviť. Celý ten projekt by stál 124 tis. eur.   

          Boli vyhlásené výzvy, ale nestihlo sa to, lebo najprv musí byť vysporiadaný pozemok  

          pod domom smútku. Na ďalšom stretnutí s poslancami bude treba rozhodnúť, či bude  

          brať obec úver alebo pouţije rezervu na opravu domu smútku, lebo statik by mal dať  

          vyjadrenie, ţe tam môţe dôjsť k úrazu.   

 

       d) p. Veselková – spýtala sa, či je záujemca o kúpu starej školy 

           - odpovedala starostka – aj to riešila, oslovila Saryo o pomoc pri predaji tejto školy,  

           urobili obhliadku školy aj obecné pozemky – pozemok o ktorý mal záujem p.Popovič.  

           Pošle vyjadrenie. Rozprávala sa aj s Ing. Lampertom, ktorý si najprv musí usporiadať  

           nejaké veci, ale povedal, ţe má zámer, s ktorým príde na OZ a ponúkne, ţe tam urobí  

           penzión alebo niečo podobné. 

           - p. Hammerová – najľahšie je predať za euro 

           - p. Veselková sa spýtala, či by obec nedokázala niečo s tou školou urobiť s úverom   

           alebo eurofondami, my to ponúkame iným občanom, my ako obec by sme s tým niečo   

           mali urobiť   

           - starostka odpovedala, ţe keby obec chcela – my nemáme v rozpočte tie peniaze,  

           musela by čerpať úver aby sa to prefinancovalo a so ţiadosťou cez eurofondy a to nie  

           je také jednoduché – do opravy tej školy treba veľa investovať 

           - Ing. Roháčik – to bolo prvé, čo chceli urobiť s tou budovou v tomto volebnom   

          období, pri zisťovaní im povedali, ţe nie je záujem, aby obce robili domovy dôchodcov,  

          poplatok tam by bol viac ako dvojnásobný, kto by si ho mohol dovoliť. Hľadajú sa  

          spôsoby aby sa vyuţila tá budova. A celá budova nie je obecná, sú tam byty –  

          odpovedal poslankyni p. Hammerovej – kaţdý spôsob vyuţitia je dobrý, lebo tá budova     

          tu zostane a môţe tam byť príleţitosť sa zamestnať.  
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       - pripojil sa k názoru starostky, ţe pozemky treba vysporiadať a zamerať  

 

e) p. Pagáč – pripomenul, ţe treba rozšíriť osvetlenie pri p. Kikušovi, p. Veselkovi, p.    

    Strakovej – hovoril o tom, ţe blízke obce vybavili peniaze z eurofondov – mali by sme aj  

     my skúsiť projekt na verejné osvetlenie  

    - upozornil, ţe traktor stojí, lebo obec nemá ďalšiu techniku a skonštatoval, ţe za peniaze,  

    ktoré obec platí Technickým sluţbám mohla mať mulčovač alebo kosačku, obec potrebuje   

    fekál, skonštatoval ako to funguje v iných obciach (napr. na Turčeku). Hovoril  

    o enviromentálnych fondoch na likvidáciu skládok odpadu a spýtal sa, prečo sme sa   

    neprihlásili. 

    - p. Veselková – spýtala sa, prečo poslanci neprišli za starostkou, aby sa obec zapojila 

    - p. Pagáč – povedal, ţe to hovorí uţ dlhšie – napadá ho riešenie – predať traktor alebo ho     

    dať do ekonomického prenájmu 

    - p. Veselka – sa pridal – k traktoru – obec bude mať mulčovač, kosačku ale kto si ten   

     traktor objedná, keď je to drahé. Traktor nie je vyuţitý, lebo obec pýta viac za hodinu 

    - p. Pagáč – hovoril o cene za vývoz fekálu na Hornej Štubni, kde si povedali, ţe ten traktor  

    bol kúpený z peňazí daňových poplatníkov a preto občania zaplatia po dohode s poslancami  

    takú sumu. Povedal, ţe keby ten traktor išiel cez Rovnú Horu mohla by sa cena zvýšiť  

    v porovnaní s Hornou Štubňou o nejakých 5 eur. 

    - starostka sa vyjadrila k cene – musí byť urobená kalkulácia, ktorá je povinná zo zákona –  

    znovu sa urobí kalkulácia na traktor 

    - ekonómka obce – zisťovala cenu cisterny na 12 tis. l – dvojnápravová stojí 24 tis. 

    - p. Šefranka – poďakoval, ţe pred jeho RD sa vyčistil kanál a navrhol, aby sa komisia ŢP   

    stretla s komisiou v Turčeku, aby im vysvetlili, ako urobili kalkuláciu a dali starostke návrh  

    ako ju urobiť.  

     - tie pozemky treba prenajať, aby sa o ne starali a je v kompetencii aby časť na dom predali 

     - Ing. Roháčik – bolo prijaté VZN pokiaľ ide o pitnú vodu aj splaškovú vodu – vyťahovať  

      ţumpu si dáva veľmi málo občanov.  

      K predaju pozemkov – postupne sa dávajú do poriadku. 

 

f) p. Pagáč – povedal pripomienky zo svojho obvodu – občania chcú asfaltovú cestu ku p.    

    Ripkovi a p. Kovalčíkovi, verejné osvetlenie – p. Veselka, p. Kikuš, vykosenie pozemku na  

    spodnej ceste od p. Šefranku smerom hore (breh), vyčistenie potoka poza p. Bábana aj  

    kríky 

    - starostka informovala, ţe prídu z Povodia Váhu a bude sa riešiť potok – pri kaplnke, pri  

    Bábanov  

 

g) starostka – informovala, ţe zisťovala o stĺpoch verejného osvetlenia – podala ţiadosť do  

    Bratislavy JUDr. Spišiakovej – odpovedala, ţe aj stĺp je stavba a musí byť stavebné  

    povolenie – ku ktorému sa musia vyjadriť všetky dotknuté osoby, v archíve našla ţiadosť  

    p. Izraelovej z 22.2.2010 – súhlas s osadením stĺpu verejného osvetlenia – robili to  

    Technické sluţby, vybudovanie 4 stĺpov  - 6278 eur. Pri tvorbe rozpočtu na rok 2017 sa    

    bude prihliadať na sumu, ktorú starostka zistí do budúceho OZ. 

    - p. Bulíková – spýtala sa, čo keby chcel dať niekto stĺp na svoj pozemok  

    - starostka odpovedala, ţe zisťovala cez stredoslovenskú energetiku, je tam podrobný  

    popis, čo všetko musí byť ale musí byť stavebné konanie 

    - p. Veselková – spýtala sa, aké bolo vyrozumenie ohľadom svetla na ceste vedúcej k ich  

    RD 

    - starostka – povedala, ţe nedostala odpoveď 

    - prebehla diskusia o umiestnení svetiel v obci 
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    - starostka - uviedla, ţe pri umiestnení svetla musí byť súhlas vlastníka susedných  

    pozemkov, ak by nesúhlasil, mohol by obec napadnúť a došlo by k súdnemu sporu 

    - Ing. Novák povedal k svetlu na ceste k RD Veselkovcov, ţe obec by nemala ísť do  

    niečoho, čo končí súdnym procesom 

    - starostka povedala, ţe sa musia nájsť peniaze v rozpočte aby sa dali tie svetlá urobiť 

    - p. Hammerová povedala,  ţe keď je potrebný súhlas suseda a on povie, ţe nie a jeho  

      dôvody sú, nechcem aby mi svietilo svetlo do okien – to nie sú dôvody 

     - prebehla diskusia o svetle na ceste k RD Veselkovcov, ktorú ukončila starostka  

     s povedala, ţe zistí, koľko to bude stáť, obec dodrţí stavebný zákon a bude konať, ale obec  

     do súdneho sporu nepôjde 

    - p. Pagáč navrhol, aby sa to svetlo nedávalo naspäť, treba urobiť projekt aj pri p. Kikušovi    

      – podľa stavebného zákona  

    - p. Šefranka – konštatoval, ţe obec nechce ísť do súdneho sporu, ale keď pôjde občan po  

    neosvetlenej ceste a zlomí si nohu, bude to väčší problém ako je mať to svetlo 

 

h) Ing. Novák – navrhol aby sa realizoval návrh Pagáča a do rozpočtu na r. 2017 dve poloţky  

    a to príprava a výstavba verejného osvetlenia ku p. Kikušovi a ku p. Veselkovi.  

 

i) Ing. Novák pripomenul, aby sa skontrolovalo hlasovanie tak, ako bol prítomný na  

   3.zasadnutí OZ 

   - odpovedala mu  zapisovateľka, ţe si písala kedy a ako prišiel a ako hlasoval 

 

j) Ing. Novák poţiadal aby bol daný termín, do kedy bude nová kalkulácia na moto-hodinu na  

    traktor 

    - starostka odpovedala, ţe bude do 30.9.2016 

   Poďakoval starostke obce za zabezpečenie tričiek, ktoré dala urobiť pre dievčatá na súťaţ  

   DHZ, ktorej sa zúčastnia v sobotu 

 

k) p. Pagáč – odstúpil z funkcie predsedu komisie ţivotného prostredia a zostane ako člen 

    starostka ho vyzvala, aby odstúpenie z funkcie podal písomne 

 

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 19.40 hod. 

 

V Sklenom  27.9.2016 

 

 

 

HLASOVÝ ZÁZNAM Z OZ JE ARCHIVOVANÝ NA OcÚ V SKLENOM 

 

Zaslané na overenie, dňa 27.9.2016 
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Overovatelia zápisnice: 

 

 

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

          Júlia Lahutová                                             Ing. Branislav Roháčik 

 

 

 

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

   Zapísala: Zdenka Schniererová                         Erika Lahutová 
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Prezenčná listina  

zo 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sklenom konaného dňa 22.09.2016 

 

 

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 :                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


