
Uznesenia z 4. OZ konaného dňa 21.12.2016 
 

 
 Uznesenie č.46 /2016 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúceho OZ vykonanú HKO Sklené  

 

Uznesenie č.47/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje VZN č. 3/2016 o cenách pozemkov a podmienkach predaja pozemkov vo 

vlastníctve obce Sklené 

 

 

Uznesenie č. 48/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje  za veliteľa DHZO Sklené p. Martina Rajčana st. 

 

Uznesenie č. 49/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje  predsedu komisie životného prostredia p. Ing. Branislava Roháčika 

 

Uznesenie č. 50a/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Sklené k návrhu rozpočtu 

obce Sklené na rok 2017  

 

Uznesenie č. 50b/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje rozpočet obce Sklené na rok 2017 bez programovej štruktúry 

 

Uznesenie č. 51/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie Finančný výhľad na roky 2018 – 2019 bez programovej štruktúry 

 

Uznesenie č.52/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje  vydanie súhlasného stanoviska na umiestnenie stávkovej hry stávkovej kancelárie 

na prevádzke 038 47 Sklené 113 – Fiesta podľa § 21 ods. 3 písm. d) zákona č. 171/2005 Z.z. 

v znení neskorších noviel pre Spoločnosť DOXXBET, s.r.o., IČO: 46 831 878, so sídlom 

Kálov 356, 010 01 Žilina, zapísaná v OR OS Žilina, oddiel Sro, vložka č: 57349 

 



 

 

Uznesenie č.53/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie  vyjadrenie komisie životného prostredia, že nedoporučuje odpredaj 

parc. CKN 59/2 o výmere 521 m2 orná pôda, vedenom na LV 362 v k.ú. Sklené 

 

Uznesenie č.54/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie  vyjadrenie komisie životného prostredia, že nedoporučuje odpredaj 

parc. EKN 1066 o výmere 7632 m2 orná pôda vedenom na LV 501 a 1083/3 v k.ú. Sklené 

 

 

Uznesenie č.55/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie vyjadrenie komisie životného prostredia, že doporučuje odpredaj 

novovytvorených  pozemkov parc. č. CKN 58/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 764 m2 

a , č CKN 58/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 764 m2 priamym predajom v k.ú. 

Sklené. 

 

 

Uznesenie č.56/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie  vyjadrenie komisie životného prostredia, že nedoporučuje odpredaj 

parc. č. CKN 61/1 o výmere 267 m2 zastavané plochy a nádvoria vedenom na LV 362 

v k.ú. Sklené 

 

 

Uznesenie č.57/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje  prenájom pozemku parc. č. CKN 59/2 o výmere 521 m2 orná pôda vedenom 

na LV 362 v k.ú. Sklené p. Martine Frnovej, bytom Sklené 133 od 1.1.2017 na dobu 5 

rokov. 

 

Uznesenie č.58/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Neschvaľuje  odpredaj pozemku par.č. 318/2 záhrada o výmere 959 m2 vedenom na LV 

362 v k.ú. Sklené 

 

Uznesenie č.59/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

I. Prerokovalo návrh na prevod nehnuteľného majetku – pozemkov zastavaných 

stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim  



 

1. 

 umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou v zmysle § 9a ods. 8   

 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  

 

II. Schvaľuje v súlade s ustanovením § 9 a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce 

Sklené a to pozemku parcela CKN 1379/1 o výmere 48 m2 záhrady a parc. č. CKN 

1373/1 o výmere 131 m2 zapísaných na LV 501 v k.ú. Sklené v prospech Martiniak 

Rudolf, bytom Sklené 365 za kúpnu cenu stanovenú poslancami OZ vo výške 179.- eur 

(1.- euro x 179m2) 

 

Uznesenie č.60/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie vyjadrenie komisie životného prostredia, že odpredaj pozemku par.č. 

867 na budúcom OZ 

 

 

Uznesenie č.61/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie, vyjadrenie komisie životného prostredia, že prenájom pozemkov bude 

prerokovaný na budúcom OZ.  

 

 

Uznesenie č.62/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie, vyjadrenie komisie životného prostredia, že predaj pozemkov bude 

prerokovaný na budúcom OZ.  

 

 

Uznesenie č.63/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie vyjadrenie komisie životného prostredia, že prenájom pozemkov bude 

prerokovaný na budúcom OZ, vyzvať užívateľov do 15.02.2017 

 

Uznesenie č.64/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie vyjadrenie komisie životného prostredia, že predaj pozemkov bude 

prerokovaný na budúcom OZ. 

 

 

Uznesenie č.65/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie informáciu o predaji hasičského vozidla AVIA 



 

 

Uznesenie č.66/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie informáciu o predaji motorového vozidla DACIA 

 

 

 

 

 

 


