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Zápisnica 

Z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sklenom 

ktoré sa konalo dňa 19.6.2017 o 17.00 hod 

v malej sále  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 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 nezávislého audítora OZ Sklené za rok 2016 

    Záverečný účet obce Sklené a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 

4. Návrh na II. rozpočtové opatrenie 

5. Ponuka od p. Jozefa Macháča na odkúpenie pozemkov na par. č. KNC 67 

    o výmere 41,50 m2, KNE 2563 o výmere 904 m2, par. č. KNE 2559/1 

    o výmere 886,50 m2 a par. č. KNE 2560 o výmere 96,50 m 

6. Vysporiadanie pozemku pod šatňami na futbalovom ihrisku v Sklenom. 

7. Žiadosť Kovalčík Eduard, o odkúpenie pozemku na par. č. EKN 9415/3 o 

    výmere 125 m2. 

8. Žiadosť p. Trávničková Ľudmila, Sklené č. 66, Galušková Eva, Sklené 

    č.66 a Martin Ďurďák, bytom Sklené č. 66 o zámenu pozemkov 

    na par. č. CKN 1147 ostatné plochy o výmere 625 m2 , par. č. CKN 1146 

    orná pôda o výmere 2 933 m2 spolu 3 558 m2 za pozemky obce Sklené 

    par. č. CKN 1136/6 trvalé trávnaté porasty o výmere 999 m2, par. č. CKN 

    1136/5 trvalé trávnaté porasty o výmere 5m2, par. č. CKN 1136/4 trvalé 

    trávnaté porasty o výmere 80 m2, par. č. CKN 1136/3 trvalé trávnaté 

    porasty o výmere 154 m2 a par. č. CKN 1136/2 trvalé trávnaté porasty 

    o výmere 47 m2  spolu 1 285 m2. 

9. Predaj požiarneho vozidla AVIA 030K, rok výroby 1980 

10. Predaj motorového vozidla DACIA Sandero, r. výroby 2008 

11. Zámer priameho prenájmu v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 Zákona 

     SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
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     pozemkov orná pôda par. č. CKN  1244 o výmere 677 m2, CKN 1245 

     o výmere 661 m2, CKN  1246 o výmere 550 m2, CKN 1247 o výmere 

     1141 m2, CKN 1248 o výmere 848 m2,CKN 1249 o výmere 1099 m2, 

     CKN 1250 o výmere 722 m2, CKN 1251 o výmere 1206 m2, CKN 1252 

     o výmere 620 m2, parcela, CKN č. 883/2 o výmere 3076 m2, par. č. KNC 

      879 o výmere 6444 m2 

12. Zámer priameho prenájmu v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 Zákona 

      SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

      pozemkov trvalé trávnaté porasty par. č. KNC 880/1 o výmere 

     1643 m2, par. č. CKN 881/1 o výmere 2071 m2 a orná pôda par. č. 877 

     o výmere 1633 m2, par. č. KNC 876 o výmere 739 m2, par. č. KNC 875 

     o výmere 706 m2, par. č. KNC 1253 o výmere 2179 m2 a par. č. 1254 

     o výmere 1657 m2 

13. Zámer na predaj pozemku parcely č. CKN 867 ostatné plochy o výmere 

     345 m2 zapísaného na LV 362 v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona 

     138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad hodný osobitného zreteľa Jánovi 

     Kohutkovi, bytom Sklené 7 

14. Odpredaj pozemkov pod bytovkami  Sklené č. 129 a 130 

15. Zrušenie VZN č. 3/2016 o cenách pozemkov a podmienkach predaja 

      pozemkov vo vlastníctve obce Sklené 

16. Návrh na výmaz o zrušení miestneho národného výboru bez právneho 

      nástupcu. 

17. Správa zo zasadnutia 28. Snemu Združenia miest a obcí Slovenska, ktorý 

      sa konal v dňoch 17. a 18. mája v Kongresovom centre Incheba v Bratislave. 

18.  Diskusia - rôzne 

19.  Uznesenia 

20.  Záver 

 
Pred hlasovaním navrhol poslanec Ing. Novák k bodu 4. rozpočtové opatrenie aby prevod 

prostriedkov z rezervného fondu vo výške 24.950 eur bol presunutý do fondu opráv. Aby sa 

vytvoril fond opráv a aby tam boli tieto peniaze presunuté  – nie do bežných výdavkov.  

 

Starostka obce privítala hostí : 

Ing. Miroslava Kovalčíka, prednostu Okresného  úradu v Turčianskych Tepliciach, ktorý 

prišiel podať správu ohľadom budovania ciest a cvičenia CO, ktoré sa konalo v obci. 

 

Ing. Maršlonku, ktorý prišiel podať informáciu o digitálnej mape. 

 

Návrh programu:  

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ 

3. Správa nezávislého audítora OZ Sklené za rok 2016 

    Záverečný účet obce Sklené a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 

4. Návrh na II. rozpočtové opatrenie 

    - prevod prostriedkov z rezervného fondu vo výške 24.950 eur do fondu  opráv 

5. Ponuka od p. Jozefa Macháča na odkúpenie pozemkov na par. č. KNC 67 

    o výmere 41,50 m2, KNE 2563 o výmere 904 m2, par. č. KNE 2559/1 

    o výmere 886,50 m2 a par. č. KNE 2560 o výmere 96,50 m 

6. Vysporiadanie pozemku pod šatňami na futbalovom ihrisku v Sklenom. 

7. Žiadosť Kovalčík Eduard, o odkúpenie pozemku na par. č. EKN 9415/3 o 
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    výmere 125 m2. 

8. Žiadosť p. Trávničková Ľudmila, Sklené č. 66, Galušková Eva, Sklené 

    č.66 a Martin Ďurďák, bytom Sklené č. 66 o zámenu pozemkov 

    na par. č. CKN 1147 ostatné plochy o výmere 625 m2 , par. č. CKN 1146 

    orná pôda o výmere 2 933 m2 spolu 3 558 m2 za pozemky obce Sklené 

    par. č. CKN 1136/6 trvalé trávnaté porasty o výmere 999 m2, par. č. CKN 

    1136/5 trvalé trávnaté porasty o výmere 5m2, par. č. CKN 1136/4 trvalé 

    trávnaté porasty o výmere 80 m2, par. č. CKN 1136/3 trvalé trávnaté 

    porasty o výmere 154 m2 a par. č. CKN 1136/2 trvalé trávnaté porasty 

    o výmere 47 m2  spolu 1 285 m2. 

9. Predaj požiarneho vozidla AVIA 030K, rok výroby 1980 

10. Predaj motorového vozidla DACIA Sandero, r. výroby 2008 

11. Zámer priameho prenájmu v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 Zákona 

     SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

     pozemkov orná pôda par. č. CKN  1244 o výmere 677 m2, CKN 1245 

     o výmere 661 m2, CKN  1246 o výmere 550 m2, CKN 1247 o výmere 

     1141 m2, CKN 1248 o výmere 848 m2,CKN 1249 o výmere 1099 m2, 

     CKN 1250 o výmere 722 m2, CKN 1251 o výmere 1206 m2, CKN 1252 

     o výmere 620 m2, parcela, CKN č. 883/2 o výmere 3076 m2, par. č. KNC 

      879 o výmere 6444 m2 

12. Zámer priameho prenájmu v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 Zákona 

      SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

      pozemkov trvalé trávnaté porasty par. č. KNC 880/1 o výmere 

     1643 m2, par. č. CKN 881/1 o výmere 2071 m2 a orná pôda par. č. 877 

     o výmere 1633 m2, par. č. KNC 876 o výmere 739 m2, par. č. KNC 875 

     o výmere 706 m2, par. č. KNC 1253 o výmere 2179 m2 a par. č. 1254 

     o výmere 1657 m2 

13. Zámer na predaj pozemku parcely č. CKN 867 ostatné plochy o výmere 

     345 m2 zapísaného na LV 362 v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona 

     138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad hodný osobitného zreteľa Jánovi 

     Kohutkovi, bytom Sklené 7 

14. Odpredaj pozemkov pod bytovkami  Sklené č. 129 a 130 

15. Zrušenie VZN č. 3/2016 o cenách pozemkov a podmienkach predaja 

      pozemkov vo vlastníctve obce Sklené 

16. Návrh na výmaz o zrušení miestneho národného výboru bez právneho 

      nástupcu. 

17. Správa zo zasadnutia 28. Snemu Združenia miest a obcí Slovenska, ktorý 

      sa konal v dňoch 17. a 18. mája v Kongresovom centre Incheba v Bratislave. 

18.  Diskusia - rôzne 

19.  Uznesenia 

20.  Záver 

 

Hlasovanie za doplnený program: 

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

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Sklené schvaľuje program rokovania s navrhnutým doplnením.  

  

  

                           

 K bodu 2: Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
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Overovatelia zápisnice –  Jaroslav Pagáč, Júlia Lahutová 

Návrhová komisia – Helena Bulíková, Ing. Ján Novák 

Zapisovateľka – Z. Schniererová 

 

Hlasovanie: 

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

                      

                            

                   

 

K bodu 3: Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ 

 

Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ predloží HKO na budúcom OZ. 

 

 

Uznesenie č. 15/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie, že kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ bude vykonaná na 

budúcom OZ 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

K bodu 4: Správa nezávislého audítora OZ Sklené za rok 2016 

    Záverečný účet obce Sklené a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 

 

a) Správa nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou 

obce Sklené za rok 2016. 

 

Správu nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou obce 

Sklené za rok 2016 predložila a prečítala ekonómka obce Sklené Zdenka Šefranková. 

 

Uznesenie č. 16/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

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

závierkou obce Sklené za rok 2016. 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

b) Záverečný účet obce Sklené a rozpočtové hospodárenie za rok 2016  . 

 

Návrh záverečného účtu a celoročné hospodárenie obce Sklené predložila ekonómka obce 

Sklené. Návrh záverečného účtu a celoročného hospodárenia je prílohou tejto zápisnice. 
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Vysvetlila, že pri čerpaní rezervného fondu musí OZ schváliť každú položku. Bežné výdavky 

sa používajú len pri havarijných situáciách, ktoré tiež schvaľuje OZ. 

Ing. Novák oponoval, že povinnosť tvorby rezervného fondu je zo zákona 10%. Rezervný 

fond sa môže použiť na kapitálové výdavky, na bežné výdavky a môže byť využitý na tvorbu 

ďalších fondov a povedal, že dal návrh na vytvorenie fondu opráv, lebo prostriedky vo fonde 

opráv musia byť kontrolované a po skončení roka sa musia prostriedky, ktoré sa neminú 

vrátiť do rezervného fondu. Prostriedky z fondu bežných výdavkov môžu byť zlikvidované do 

0. (vydokladuje sa, že prostriedky sa minuli, audítor aj HKO to uzná), ale pokiaľ sa do fondu 

opráv dajú položky na opravy, opravy sa aj uskutočnia.  

Navrhol aby suma 24.950 eur z rezervného fondu bola presunutá do fondu opráv, ktorý sa 

vytvorí. 

Z. Šefranková – povedala, že sa môžu tvoriť fondy, ale fond opráv a údržby sa tvoria vtedy, 

keď sú nájomné byty 

Ing. Novák – nesúhlasil, a povedal, že fond opráv sa môže použiť na akýkoľvek majetok obce 

– presne na tie položky, ktoré sú navrhnuté 

Z. Šefranková – odpovedala, že môžu sa tvoriť fondy, ale nevidí v tom logické zmýšľanie, 

lebo čerpanie rezervného fondu môže schvaľovať len zastupiteľstvo.   

 

 

Uznesenie č. 17/2017 

 

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 2016 bez výhrad. 

  

Hlasovanie: 

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

 

 

Uznesenie č. 18/2017 

 

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 2016 

v celkovej výške 33.763,96 eur na tvorbu rezervného fondu. 

  

Hlasovanie: 

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

 

 

 

K bodu 5: a) Návrh na II. rozpočtové opatrenie 

 

- prevod prostriedkov z rezervného fondu vo výške 24.950 eur do fondu  opráv 

 

Ekonómka obce Sklené Zdenka Šefranková prečítala návrh uznesenia II. rozpočtového 

opatrenia k rozpočtu Obce Sklené na rok 2017. 

Ing. Novák pred hlasovaním znovu upozornil, že obecné zastupiteľstvo má právo a možnosť 

vytvorenia účtu fondu opráv, ktorý bude kontrolovateľný a použitý iba na opravy, ktoré sú 
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uvedené v pôvodnom návrhu, koncom roka budú prostriedky vyúčtované a vrátené do 

rezervného fondu. Jedná sa o sume 28.950 eur, kde na bežné opravy by išlo 24.950 eur, na 

kapitálové výdavky 4.tis. eur. Žiadal, aby sa hlasovalo za jeho návrh. 

Z. Šefranková – v rezervnom fonde sú peniaze sledované, keď OZ odsúhlasí akcie, ktoré sú 

dané, môže byť zaúčtovaná faktúra len vo výške, za ktorú sa uskutoční nákup - nie viac. 

Ing. Novák – oponoval, že sa nehovorí o rezervnom fonde – ale o prevode prostriedkov 

z rezervného fondu 

Prebehla diskusia o tvorbe rezervného fondu 

Ing. Novák – obecnému zastupiteľstvu zákon nezakazuje tvoriť fond opráv, ak sa to nájde 

v zákone, treba urobiť úpravu, ale je presvedčený, že jeho návrh je správny, lebo presúvať 

peniaze z rezevného fondu  na bežné výdavky je nerozum 

Z. Šefranková – znovu zopakovala, že z rezervného fondu sa môže čerpať len na základe 

schválenia OZ, a skonštatovala, že takto by sa tvoril fond z rezervného fondu. 

Ing. Novák – ak sa schvália prostriedky na bežné výdavky, peniaze sa minú 

Z. Šefranková – peniaze sa nemôžu presúvať z rezervného fondu, môže sa požičať a vrátiť 

Ing. Novák – spýtal sa, či si môže požičať z rezervného fondu do fondu opráv a potom vrátiť 

Z. Šefranková – ale celú požičanú čiastku treba vrátiť, dá sa schváliť že na havarijný stav 

budeme čerpať takúto sumu 

Ing. Novák – schválime havarijný stav, vyčerpáme určitú sumu a ostatné sa vráti – spýtal sa, 

či to takto funguje 

Z. Šefranková – znovu zopakovala, že čerpať sa môže len toľko koľko je faktúra a nemôže sa 

viac presunúť.  

Starostka dala hlasovať za návrh, aby sa presunuli prostriedky z rezervného fondu do bežných 

výdavkov .      

 

Uznesenie č. 19a/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje presun  prostriedkov z rezervného fondu do rozpočtu bežných príjmov vo výške 

24.950.- € 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 4 Proti:   3(Hammerová, Ing.Novák, Pagáč) Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 19b/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje presun  prostriedkov z rezervného fondu do rozpočtu kapitálových príjmov vo 

výške 4.000.- € 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za:  5  Proti:   0 Zdržal sa: 2 (Hammerová, Pagáč) 

 

 

 

Uznesenie č. 19c/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje presun  prostriedkov z rezervného fondu do rozpočtu bežných výdavkov  vo výške 

24.950.- € nasledovne : 
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a) Oprava podlahy v priestoroch budovy MŠ v sume 6.000.- eur 

b) Oprava strechy na obecnom dome v sume 12.250.- eur 

c) Oprava stĺpov obecného rozhlasu v sume 4.200.- eur 

d) Oprava obecnej studne v sume 2.500.- eur 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 4 Proti:   2(Ing.Novák, Pagáč) Zdržal sa: 1(Hammerová) 

 

Uznesenie č. 19d/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje presun  prostriedkov z rezervného fondu do rozpočtu kapitálových výdavkov  vo 

výške 4.000.- eur na nákup mulčovacieho stroja. 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

b) Návrh na II. rozpočtové opatrenie 

 

Návrh na úpravu rozpočtu Obce Sklené – školstvo v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení predložila obecnému zastupiteľstvu na vedomie  ekonómka 

obce Sklené Zdenka Šefranková. Oznámenie o zmene rozpočtu je prílohou tejto zápisnice.  

 

Uznesenie č. 20/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie úpravu zmeny rozpočtu školstva  na základe oznámenia o poukázaní 

dotácie  z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v objeme 191,20 €  v časti príjmovej 

a výdavkovej na financovanie stravovacích návykov dieťaťa a podporu výchovy k plneniu 

školských povinností dieťaťa. 

 Hlasovanie: 

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

 

 

 

K bodu 6: Ponuka od p. Jozefa Macháča na odkúpenie pozemkov na par. č. KNC 67 

    o výmere 41,50 m2, KNE 2563 o výmere 904 m2, par. č. KNE 2559/1 o výmere  

    886,50 m2 a par. č. KNE 2560 o výmere 96,50 m 

 

Starostka obce informovala o ponuke p. Jozefa Macháča na odkúpenie pozemkov na par. č. 

KNC 67 o výmere 41,50 m2, KNE 2563 o výmere 904 m2, par. č. KNE 2559/1 o výmere  

886,50 m2 a par. č. KNE 2560 o výmere 96,50 m. 

P. Macháč ponúkol  predať pozemky obci Sklené za 4eurá za m2. 

Komisia životného prostredia nesúhlasí s navrhnutou cenou a doporučuje  p. Macháča vyzvať 

na spoločné jednanie s poslancami OZ. 
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Pred hlasovaním sa prihlásil Ing. Novák – pri ponuke p. Macháča by bolo dobré povedať cenu 

za akú ponúkol odkúpenie. 

Starostka odpovedala, že o cene hovorila, ale zopakovala, že sú to 4 eurá za m2. 

  

  Uznesenie č. 21/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie informáciu o ponuke Jozefa Macháča na odkúpenie pozemkov na par. č. 

KNC 67 o výmere 41,50 m2, KNE 2563 o výmere 904 m2, par. č. KNE 2559/1 o výmere  

886,50 m2 a par. č. KNE 2560 o výmere 96,50 m za sumu 4.- eurá/m2, zvolať spoločné 

jednanie s p. Macháčom.  

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7  Za: 6 Proti:     0 Zdržal sa: 1 (Ing. Novák) 
 
 
  
K bodu 7: Vysporiadanie pozemku pod šatňami na futbalovom ihrisku v Sklenom. 

 

                             

Starostka obce informovala:  v zápisnici z ústneho pojednávania konaného dňa 19.5.2017 na 

Okresnom úrade Turčianske Teplice, katastrálny odbor bolo stanovisko katastra: 

Budova súp.č. 445 popis stavby šatňa postavená na C-KN parcele č. 67 vo vlastníctve Obce 

Sklené. Stavba bola zapísaná v roku 1988 do evidenčného listu č. 5, ktorý bol v užívaní Čs. 

štát – Miestny národný výbor Sklené.  

CKN 67 nie je na LV, ale sú pod ňou E-KN p.č. 1-2562 a 1-2563, ktoré sú vlastnícky 

zapísané v prospech Ing. Jozef Macháč v ½ a Slovenská republika v ½. Ak si chce obec 

Sklené vysporiadať pozemok so Slovenským pozemkovým fondom pod stavbou ako aj 

ostatné pozemky využívané ako futbalové ihrisko je potrebné súhlasné stanovisko OZ, že 

stavba a uvedené pozemky boli využívané pre športové vyžitie.       

 

Pred hlasovaním sa J. Pagáč spýtal, odkiaľ sa zobral ten rok 1976 

Vysvetlil Ing. M. Kovalčík – podľa stavebného zákona stavby stavané po roku 1976 boli 

stavané na základe stavebného povolenia, prijal sa nový stavebný zákon – to, čo sa postavilo 

do roku 1976, nevyžaduje sa, aby bola doložená projektová dokumentácia – nikto nebude 

skúmať či bolo urobené stavebné povolenie na tú šatňu, ktorá na ihrisku stojí. Keby bola 

postavená po roku 1976 muselo by sa predložiť stavebné konanie. Pre obec je v tomto prípade 

výhodné, ak to bude pred rokom 1976, lebo potrebuje dostať do majetku budovu.  

Skonštatoval, že je tam anomália – keď sa v obci robil ROEP (register obnovy evidencie 

pozemkov) toto sa mohlo urobiť už vtedy vrátane futbalového štadióna. Odporučil aby sa 

prijalo toto uznesenie. Je to návod aby obec dostala časť pozemkov od pozemkového úradu 

pod budovou.   

  

Uznesenie č. 22/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje, že budova súp. č. 445 popis stavby – šatňa vo vlastníctve Obce Sklené bola 

postavená pred rokom 1976  na C-KN parcele č. 67 a pozemky CKN 68 na LV 502 a LV 928 

boli využívané na športové účely  
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Hlasovanie: 

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

 

 

 

K bodu 8:  Žiadosť p. Kovalčíka o odkúpenie pozemku na par. č. EKN 9415/3 –  

                    o výmere 125 m2  

 

Starostka informovala, že o  žiadosti p. Eduarda Kovalčíka o odpredaj pozemku par.č. EKN 

9415/3 o výmere 125 m2 na vybudovanie čističky odpadových vôd sa rokovalo na 

predchádzajúcom OZ.  

Komisia doporučuje zamerať pozemok a vytvoriť dva pozemky a pozemok, kde je žumpa 

predať p. Kovalčíkovi. 

J. Pagáč povedal, že nerozumie tomu, prečo vytvoriť dva pozemky 

Odpovedala mu starostka že ak sa má predať jedna časť pozemku p. Kovalčíkovi musia byť 

vytvorené dve parcely.  

 

Uznesenie č. 23/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje zameranie a rozdelenie pozemku EKN 9415/3 o výmere 125 m2 na dve rovnaké 

parcely 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

 

K bodu 9: Žiadosť p. Trávničková Ľudmila, Sklené č. 66, Galušková Eva, Sklené 

    č.66 a Martin Ďurďák, bytom Sklené č. 66 o zámenu pozemkov 

    na par. č. CKN 1147 ostatné plochy o výmere 625 m2 , par. č. CKN 1146 

    orná pôda o výmere 2 933 m2 spolu 3 558 m2 za pozemky obce Sklené 

    par. č. CKN 1136/6 trvalé trávnaté porasty o výmere 999 m2, par. č. CKN 

    1136/5 trvalé trávnaté porasty o výmere 5m2, par. č. CKN 1136/4 trvalé 

    trávnaté porasty o výmere 80 m2, par. č. CKN 1136/3 trvalé trávnaté 

    porasty o výmere 154 m2 a par. č. CKN 1136/2 trvalé trávnaté porasty 

    o výmere 47 m2  spolu 1 285 m2. 

 

 

Starostka prečítala žiadosť p. Trávničková Ľudmila, Sklené č. 66, Galušková Eva, Sklené 

č.66 a Martin Ďurďák, bytom Sklené č. 66 o zámenu pozemkov na par. č. CKN 1147 ostatné 

plochy o výmere 625 m2 , par. č. CKN 1146 orná pôda o výmere 2 933 m2 spolu 3 558 m2 za 

pozemky obce Sklené par. č. CKN 1136/6 trvalé trávnaté porasty o výmere 999 m2, par. č. 

CKN 1136/5 trvalé trávnaté porasty o výmere 5m2, par. č. CKN 1136/4 trvalé trávnaté 

porasty o výmere 80 m2, par. č. CKN 1136/3 trvalé trávnaté porasty o výmere 154 m2 a par. 

č. CKN 1136/2 trvalé trávnaté porasty o výmere 47 m2  spolu 1 285 m2. 

 

Komisia životného prostredia  zatiaľ nedoporučuje zámenu pozemkov, ale doporučuje zvolať 

spoločné jednanie s menovanými. 
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Uznesenie č. 24/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie  žiadosť p. Trávničková Ľudmila, Sklené č. 66, Galušková Eva, Sklené 

č.66 a Martin Ďurďák, bytom Sklené č. 66 o zámenu pozemkov na par. č. CKN 1147 ostatné 

plochy o výmere 625 m2 , par. č. CKN 1146 orná pôda o výmere 2 933 m2 spolu 3 558 m2 za 

pozemky obce Sklené par. č. CKN 1136/6 trvalé trávnaté porasty o výmere 999 m2, par. č. 

CKN 1136/5 trvalé trávnaté porasty o výmere 5m2, par. č. CKN 1136/4 trvalé trávnaté 

porasty o výmere 80 m2, par. č. CKN 1136/3 trvalé trávnaté porasty o výmere 154 m2 a par. 

č. CKN 1136/2 trvalé trávnaté porasty o výmere 47 m2  spolu 1 285 m2. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Prihlásila sa p. Mária Kráľová a spýtala sa, ako sa môžu meniť pozemky, ktoré sú jej a má na 

to papiere, je to dedičstvo po rodičoch. Skonštatovala, že sú to jej pozemky a predchádzajúci 

starostovia jej ich zobrali a mali vrátiť, bola na katastri, tam jej povedali, že sú to jej 

pozemky. 

Odpovedala starostka, že  tie pozemky mali žiadatelia na LV a povedala, že zatiaľ sa nebudú 

nikomu meniť, bude zvolané jednanie .  Žiadatelia majú pozemky na liste vlastníctva, sú 

zakreslené na mape, zatiaľ komisia životného prostredia nedoporučuje zámenu, bude sa to 

riešiť cez kataster. 

Prebehla diskusia, čie pozemky sú.   

Starostka ukončila diskusiu, tým, že poslanci OZ sa dohodli na základe doporučenia komisie 

zvolať jednanie ohľadom pozemkov, nič sa neschválilo. 

Prebehla diskusia o hlasovaní. 

J. Pagáč sa vrátil ku bodu 8 – predaj pozemkov p. Kovalčíkovi a povedal, že na komisii 

životného prostredia sa nedohodli, že sa pozemok rozdelí rovným dielom, ale rozdeliť tak aby 

ho mal oproti svojmu domu a ten druhý oproti domu p. Tótha. 

Znovu sa prihlásila p. Kráľová a spýtala sa, či na tých pozemkoch bola komisia. 

Odpovedala jej znovu starostka, že sa zámena pozastavila – budú vyzvaní majitelia, pôjdu tam 

poslanci, nikto nič neschválil. 

Znovu prebehla diskusia o tom, kto je majiteľom uvedených pozemkov. 

Starostka skonštatovala, že r. Trávničková doniesla žiadosť, ktorú musí obec rešpektovať, nič 

sa zatiaľ nebude zamieňať. 

P. Kráľová konštatovala, že platili obci 30 rokov dane za pozemky, ktoré teraz museli 

odkúpiť,  ďalej konštatovala, že niekedy chcela kúpiť pozemky, ktoré sú teraz ohradené a má 

ich v užívaní p. Baláž. 

Starostka jej odpovedala, že tie pozemky patria Pozemkovému fondu a p. Baláž ich užíva. 

 

 

K bodu 10: Predaj požiarneho vozidla AVIA 030K, rok výroby 1980 

  

 

Starostka obce informovala o doterajšom priebehu predaja požiarneho vozidla AVIA 030K, 

rok výroby 1980 -  Obec Sklené v zmysle uznesenia 39b/2016 zo dňa 22.9.2016 dňa 

25.1.2017 zverejnila svoj zámer na priamy predaj uvedeného majetku, nakoľko sa do termínu 

neprihlásil záujemca o kúpu uvedeného vozidla následne sa uznesením 11/2017 z 21.3.2017 

schválil predaj požiarneho vozidla autobazáru, ani tento predaj neprebehol úspešne. Na obec 
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bola doručená žiadosť Štefana Mikolajčíka o kúpu vozidla s ponukou o odkúpenie 

motorového vozidla za cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 250 eur  

Starostka skonštatovala, že je na zvážení poslancov OZ, či mu vozidlo odpredajú, lebo cena 

vozidla klesá tým, že sa na ňom nejazdí a obec v prípade odpredaja nebude mať s ním žiadne 

náklady. 

 

 

Hlasovanie: 

Uznesenie č. 25a/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Ruší uznesenie č. Uznesenie č. 11/2017 z 21.3.2017 v ktorom schvaľuje  predaj motorového 

vozidla Avia - K, r. výroby 1980 za cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 250.- eur 

autobazáru v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 8 písm. d). 

 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č. 25b/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje  predaj motorového vozidla Avia - K, r. výroby 1980 za cenu stanovenú znaleckým 

posudkom vo výške 250.- eur a cena za vyhotovenie znaleckého posudku 48,96 eur p. 

Štefanovi Mikolajčíkovi v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 8 písm. 

d).  

 

Hlasovanie: 

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

 

 

 

K bodu 11:  Predaj motorového vozidla DACIA Sandero, r. výroby 2008 

 

 

Starostka informovala o doterajšom priebehu predaja motorového vozidla Dacia Sandero – 

Obec Sklené v zmysle uznesenia 38b/2016 zo dňa 22.9.2016 dňa 25.1.2017 zverejnila svoj 

zámer na priamy predaj uvedeného majetku, nakoľko sa do termínu neprihlásil záujemca 

o kúpu uvedeného vozidla následne sa uznesením 10/2017 z 21.3.2017 schválil predaj 

osobného vozidla autobazáru, ani tento predaj neprebehol úspešne. Na obec bola doručená 

žiadosť Petra Siteka o kúpu motorového vozidla s ponukou o odkúpenie motorového vozidla 

za hodnotu 1.tis eur a všetky náklady spojené s prepisom bude hradiť p. Sitek.  

Starostka skonštatovala, že je na zvážení poslancov OZ, či mu vozidlo odpredajú, lebo cena 

vozidla klesá tým, že sa na ňom nejazdí a obec v prípade odpredaja nebude mať s ním žiadne 

náklady. 

 

 

Uznesenie č. 26a/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 
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Ruší uznesenie č. 10/2017 z 21.3.2017 v ktorom schvaľuje predaj osobného motorového 

vozidla zn. Dacia Sandero, r. výroby 2008 za cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 

2.397.- eur autobazáru v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 8 písm. 

d). 

 

 

Hlasovanie: 

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

 

Pred hlasovaním sa prihlásila K. Hammerová a spýtala sa, či to nie je málo 1 tis. eur.  

Odpovedala starostka, že je to na rozhodnutí poslancov, skonštatovala, že ani bazár by nám 

vyššiu cenu nedal, je to 8 ročné auto.  

Ing. Novák upozornil, že má poznačenú sumu 1.100 eur z 12.6., ktorá bola verejne vyhlásená. 

Starostka prečítala žiadosť p. Siteka, kde ponúkol sumu 1 tis. eur,  všetky náklady spojené 

s prepisom uhradí. 

Prebehla diskusia o cene auta.  

  

Uznesenie č. 26b/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje  predaj osobného motorového vozidla zn. Dacia Sandero, r. výroby 2008 za cenu 

stanovenú poslancami vo výške 1.000- eur , cena za vyhotovenie znaleckého posudku vo výške 

77,72 eur a všetky náklady spojené s prepisom osobného motorového vozidla p. Petrovi 

Sitekovi v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 8 písm. d). 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 5 Proti:   0 Zdržal sa: 2 (Hammerová, Ing. Novák) 

 

 

K bodu 12: Zámer priameho prenájmu v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 Zákona 

     SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

     pozemkov orná pôda par. č. CKN  1244 o výmere 677 m2, CKN 1245 

     o výmere 661 m2, CKN  1246 o výmere 550 m2, CKN 1247 o výmere 

     1141 m2, CKN 1248 o výmere 848 m2,CKN 1249 o výmere 1099 m2, 

     CKN 1250 o výmere 722 m2, CKN 1251 o výmere 1206 m2, CKN 1252 

     o výmere 620 m2, parcela, CKN č. 883/2 o výmere 3076 m2, par. č. KNC 

      879 o výmere 6444 m2 

 

Starostka informovala, že komisia životného prostredia doporučuje prenájom pozemkov. Je 

potrebné určiť, na akú dobu a za akú cenu sa budú pozemky prenajímať. Povedala, že  

prenájom pozemkov pod bytovkami 129 a 130 bol jedno euro za m2 na rok. 

J. Pagáč sa spýtal, či je spočítané, koľko m2 to je. 

Ing. Roháčik konštatoval, že výška nájmu v Turci išla rapídne hore za posledné 2 roky. Aby 

sa OZ neunáhlilo – je tu AFG, Agrotrade, aby bola cena podobná, je to zhruba 50 eur za 

hektár. 

Starostka povedala, že pozemky dlhodobo užíva a nemal nájomnú zmluvu. 

Ing. Novák navrhol, aby sa za toto uznesenie nehlasovalo, aj z dôvodu, že nikde nie je 

napísaný cieľ využitia. 
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Prebehla diskusia o tom, že uznesenie bude len zámer priameho prenájmu pozemkov, kde ešte 

nie je meno. Zámer musí byť zverejnený, preto má byť schválená cena za nájom a aj doba, na 

ktorú bude uzatvorená nájomná zmluva. 

Do diskusie vstúpil Ing. Kovalčík a povedal, že pokiaľ obec s tým nemá skúsenosť, za akú 

cenu sa prenajímajú pozemky a aká je účinnosť ornej pôdy alebo trvalé trávnaté porasty, mal 

by byť posudok. Je tam otázka dostupnosti tých plôch, využiteľnosti plôch, či je to orná pôda 

alebo TTP.  

Priame zadanie znamená v tomto prípade, že nebude sa robiť verejnou súťažou, ale priamym 

zadaním.  

Starostka povedala, že sa môže doplniť zámer.  

J. Pagáč povedal, že sa to odkladá druhý krát, keď sa to neodsúhlasí zase sa bude o tom 

jednať o 3 mesiace a obec bude musieť kosiť tie pozemky alebo to zostane zarastené. 

Prebehla diskusia o cene prenájmu a dobe, na ktorú tieto pozemky prenajať a o tom, že sa 

nemôžu odkladať riešenia zase o 3 mesiace. 

Ing. Novák skonštatoval, že sa môže stať ak sa nestanoví optimálna cena a príde niekto z obce 

a bude platiť nájomné viac, vzniknú konflikty.  

Ing. Roháčik povedal, že prvý krok je to, že si obec uvedomila, že pôda je obecná a chce robiť 

poriadok. Je veľký záujem o pôdu bolo jednanie u p. starostky s obidvomi záujemcami, kde sa 

dohodli – užívali tú pôdu roky. Ak nebudú chcieť títo, ak sa to zverejní môžu mať záujem 

ďalší agropodnikatelia. A cena sa môže odsúhlasiť dodatočne, povinnosť platiť je od 30. 

novembra do 15. mája za kalendárny rok. 

J. Pagáč povedal, že už sú mená záujemcov a mali by sa dať tie pozemky do prenájmu tým, 

ktorí požiadali. 

Ing. Kovalčík povedal, že poslanci majú stanoviť hodnotu prenájmu bez ohľadu na to, kto 

o nájom požiadal. Keď viete, kto požiadal o prenájom, to ovplyvňuje konanie. 

Prebehla diskusia o výške ceny za m2 

Ing. Roháčik povedal, že tá cena počká 3 mesiace 

K. Hammerová povedala, že treba zistiť, ako sa tie ceny pohybujú 

Bola navrhnutá cena 0,01 eur za m2 

Ing. Novák upozornil, že sa vytvorí precedens, môžu sa vrátiť všetky prenájmy, nie je 

zadefinované o aké pozemky sa jedná 

Prebehla diskusia o tom, ktorých pozemkov sa to môže týkať 

J. Pagáč povedal, že na tie pozemky nie je dobrý prístup – jedná sa o pozemky pri cintoríne, 

dnes sú tie kopce ešte zarastené a myslí si, že ak obec dostane 170 eur na rok je to vhodné, za 

5 rokov je to skoro 1 tis. eur a obec sa zbaví povinnosti kosiť tie pozemky a bude pár eur. 

Ing. Novák povedal, že o cene prenájmu sa na stretnutí nehovorilo a poslanci teraz majú 

rozhodnúť. 

 

Uznesenie č. 27/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje Zámer priameho prenájmu v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 Zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  pozemkov orná pôda par. č. CKN  

1244 o výmere 677 m2, CKN 1245 o výmere 661 m2, CKN  1246 o výmere 550 m2, CKN 

1247 o výmere 1141 m2, CKN 1248 o výmere 848 m2,CKN 1249 o výmere 1099 m2, CKN 

1250 o výmere 722 m2, CKN 1251 o výmere 1206 m2, CKN 1252 o výmere 620 m2, parcela, 

CKN č. 883/2 o výmere 3076 m2, par. č. KNC  879 o výmere 6444 m2 za cenu 0,01 eur ročne 

za m2 na dobu 5 rokov. Termín predkladania ponúk do 31.7.2017 
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Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 5 Proti:   1 (Ing. Novák)  Zdržal sa: 1 (Ing. Roháčik) 

 

 

 

 

K bodu 13: Zámer priameho prenájmu v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 Zákona 

      SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pozemkov trvalé 

trávnaté porasty par. č. KNC 880/1 o výmere 1643 m2, par. č. CKN 881/1 o výmere 2071 

m2 a orná pôda par. č. 877      o výmere 1633 m2, par. č. KNC 876 o výmere 739 m2, 

par. č. KNC 875 o výmere 706 m2, par. č. KNC 1253 o výmere 2179 m2 a par. č. 1254 

o výmere 1657 m2 

 

Komisia životného prostredia doporučuje prenájom pozemkov.  

 

Uznesenie č. 28/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje   zámer priameho prenájmu v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 Zákona 

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pozemkov trvalé trávnaté 

porasty par. č. KNC 880/1 o výmere 1643 m2, par. č. CKN 881/1 o výmere 2071 m2 a orná 

pôda par. č. 877  o výmere 1633 m2, par. č. KNC 876 o výmere 739 m2, par. č. KNC 875 

o výmere 706 m2, par. č. KNC 1253 o výmere 2179 m2 a par. č. 1254 o výmere 1657 m2 

o výmere 10.628 m2 za cenu 0,01 eur ročne za m2 na dobu 5 rokov. Termín predkladania 

ponúk do 31.7.2017 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za:   5 Proti:    1(Ing.Novák)  Zdržal sa: 1 (Ing.Roháčik) 

 

 

K bodu 14: Zámer na predaj pozemku parcely č. CKN 867 ostatné plochy o výmere 

     345 m2 zapísaného na LV 362 v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona 

     138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad hodný osobitného zreteľa Jánovi 

     Kohutkovi, bytom Sklené 7 

 

Starostka informovala, že o predaji tohto pozemku už OZ rokovalo a mala preveriť na 

katastri, či sa parcela zhoduje.  

 

 

Uznesenie č. 29/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje Zámer na predaj pozemku parcely č. CKN 867 ostatné plochy o výmere 

345 m2 zapísaného na LV 362 vo vlastníctve obce Sklené v k.ú. Sklené v zmysle § 9a ods. 9 

písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad hodný osobitného zreteľa v prospech 

Jána Kohutku, bytom Sklené 7, vo výške kúpnej ceny 1,- Eur/m2. 
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Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý obec Sklené dlhodobo 

nevyužíva, bezprostredne susedí s pozemkom žiadateľa, ktorý sa o predmetný pozemok 

dlhodobo stará  a odpredajom sa pozemok efektívnejšie využije. 

 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

 

K bodu 15: Odpredaj pozemkov pod bytovkami  Sklené č. 129 a 130 

 

Poslanci OZ doporučili starostke na predchádzajúcom OZ doriešenie predaja pozemkov pod 

bytovkami Sklené 129 a 130 a odstránenie hospodárskych budov nelegálne postavených na 

pozemku obce Sklené cez právnika. 

Doporučenie právnika : pozemky pod bytovkami dať zamerať a odpredať rovnakým dielom 

majiteľom bytov t.j. 1/12 z pozemku .... 

Hospodárske budovy postavené bez súhlasu vlastníka t.j. obce Sklené riešiť žiadosťou 

o búracie práce cez Stavebný úrad Turčianske Teplice. 

Vyjadrenie bolo prejednané komisiou životného prostredia, ktorá doporučuje tento spôsob 

riešenia. 

 

Uznesenie č. 30/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje zameranie a rozdelenie pozemkov CKN 57/2 o výmere 188 m2 a CKN 57/3 

o výmere 186 m2 zastavané plochy a nádvoria vedených na LV 501 v k. ú. Sklené rovnakým 

dielom pre každého majiteľa bytu v bytovkách Sklené č. 129 a 130 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

K bodu 16: Zrušenie VZN č. 3/2016 o cenách pozemkov a podmienkach predaja 

      pozemkov vo vlastníctve obce Sklené 

 

Starostka prečítala informovala, že na obecný úrad bol doručený Protest Okresnej prokuratúry 

v Martine k prijatému VZN č. 3/2016 o cenách pozemkov a podmienkach predaja pozemkov 

vo vlastníctve obce Sklené. 

Ing. Novák povedal, že sa zruší VZN a čo ďalej - malo byť pripravené nové podľa zákona, 

spýtal sa, či sa bude prejednávať až o 3 mesiace 

Starostka mu odpovedala, že treba zájsť na prokuratúru a prejednať  akou formou postupovať, 

VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli aj na internetovej stránke 

Ing. Novák povedal, že tam boli porušenia zákona čo vytýkal prokurátor, môže vzniknúť 

právne vákuum alebo problém, aby sa mohla vôbec podpísať zmluva, ktorá bola teraz 

schválená. 

Starostka odpovedala, že sa zruší VZN a sú pokyny z katastra podľa ktorých môžeme 

pozemky predávať, nič sa neporuší. 
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Ing. Novák oponoval, že vo VZN bola stanovená cena, nemôžeme im predať za 1.- euro 

Starostka znovu povedala, že nebude nič porušené pri predaji pozemkov.  

 

 

Uznesenie č. 31/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Ruší uznesenie č.47/2016 zo dňa 21.12.2016 v ktorom bolo schválené  VZN č. 3/2016 

o cenách pozemkov a podmienkach predaja pozemkov vo vlastníctve obce Sklené 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za:   5 Proti:    1 (Pagáč) Zdržal sa: 1 (Ing. Novák) 

 

Ing. Roháčik povedal, že do budúceho OZ treba pripraviť nové VZN. 

J. Pagáč sa spýtal, čo je s pozemkom p. Kleskeňovej, schválil sa jej, tá žiadosť jej stále platí ? 

Starostka odpovedala, že stále platí – na predchádzajúcom OZ bol schválený zámer predaja 

pozemku ale nebol schválený jej – bol to len zámer na odpredaj. 

 

 

K bodu 17: Návrh na výmaz o zrušení miestneho národného výboru bez právneho 

      nástupcu. 

  

Starostka obce informovala o upozornení Okresného súdu v Žiline, oddelenie obchodného 

registra o tom, že je Obec Sklené zapísaná ako subjekt, ktorý bol pôvodne drobná 

prevádzkáreň vedený v podnikovom registri, ktoré obec obdržala 14.6.2017 -  je potrebné 

rozhodnutie OZ o zrušení miestneho národného výboru bez právneho nástupcu. 

 

 

Uznesenie č. 32/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje zrušenie „Miestneho národného výboru  Sklené“,  

vzhľadom na to, že v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina oddiel : Pšn, 

vložka číslo 10157/L je zápis: Miestny národný výbor Sklené. 

Uvedený subjekt bude zrušený bez právneho nástupcu, pričom práva a povinnosti 

prechádzajú na obec Sklené. 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

 

K bodu 18: Správa zo zasadnutia 28. Snemu Združenia miest a obcí Slovenska, ktorý 

      sa konal v dňoch 17. a 18. mája v Kongresovom centre Incheba v Bratislave. 

 

 Starostka podala správu zo zasadnutia 28. Snemu Združenia miest a obcí Slovenska, ktorý 

 sa konal v dňoch 17. a 18. mája v Kongresovom centre Incheba v Bratislave, ktorého sa 

zúčastnila. 
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Uznesenie č. 33/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie  správu zo zasadnutia 28. Snemu Združenia miest a obcí Slovenska, ktorý 

sa konal v dňoch 17. a 18. mája v Kongresovom centre Incheba v Bratislave. 

 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

 

K bodu 19: Vstup zástupcu orgánu štátnej správy - Ing. Miroslava Kovalčíka,  

                     prednostu  Okresného úradu v Turčianskych Tepliciach 

 

Ing. Miroslav Kovalčík, prednosta Okresného úradu v Turčianskych Tepliciach využil zákon 

369 o samospráve a ako zástupca orgánu štátnej správy vstúpil do rokovania OZ s tromi 

problematikami - cvičenia, ktoré prebehlo. Druhá problematika sa týkala opravy ciest a tretia 

bola otázka výzvy VUC . 

Na úvod sa vyjadril k ROEP-u a činnosti katastra . Skonštatoval, že upozornil starostov keď 

prebiehal proces ROEP, že každá obec môže dať do 5 rokov aj tam, kde bol ROEP ukončený 

opravy. Informoval, akým spôsobom môže byť zapísaná nehnuteľnosť na katastri. 

Informoval, že v obci prebehlo súčinnostné cvičenie, ktoré robila bezpečnostná rada okresu 

Turčianske Teplice na základe schváleného plánu Ministerstva vnútra. Cvičenie spočívalo 

v tom, aby boli precvičení ohrozovatelia ( v obci sú 4) a obec. Skonštatoval, že závery 

vyhodnotia rozhodcovia, ktorí tam boli a Okresný úrad urobí výstup vo vzťahu 

k ohrozovateľom aj vo vzťahu k obci. Predbežne skonštatoval, že obec zvládla túto úlohu, 

zabezpečila proces prípravy cvičenia – výstup dostane starostka obce a opatrenia, ktoré budú 

z toho vyplývať budú prerokované na OZ. 

Druhá problematika sa týkala rekonštrukcie ciest  

1/65 na úseku Príbovce – Turčianske Teplice, oprava už začala, bude sa robiť za prevádzky 

608 dní v polovičnom profile. Urobili prvý zásek, musí byť urobený rozbor, ktorý bude trvať 

6 týždňov. Vďaka tejto ceste sa urobil harmonogram prác oprava bočných ciest tzv. II., III., 

ktoré má v správa Žilinská VUC. Vlani sa tam cesty v obci Sklené nedostali, aj keď so 

starostkou sa tomuto problému venovali. Dostal sa tam len kritický úsek od FD smerom 

k cintorínu.    

Na komisii bol schválený postup čo sa týka opráv ciest v obci Sklené nasledovne: oprava 

cestnej komunikácie bude urobená na dvoch úsekoch v skrátenom profile a skrátenej dĺžke. 

Jeden úsek o profile 362 m od kostola smerom ku križovatke k obecnému úradu v plnom 

profile v celej šírke. Druhý úsek od Štadlera k Mariánovi Šulejovi cca 382 m v plnom profile 

celá šírka. Plánovaná suma na opravy – prvý úsek 22.100 eur, druhý úsek 23.200 eur. 

Posledný úsek cca 10 m je napojenie na konci obce. 

Ing. Kovalčík podal informáciu, že obec bola úspešná pri podanom projekte VUC v rámci 

regionálneho rozvoja – príspevok na nákup novej autobusovej zastávky vo výške 950 eur. 

Ing. Kovalčík zodpovedal na otázky poslancov týkajúce sa opráv ciest. 

   

 

K bodu 20: Diskusia - rôzne 
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a) Ing. Maršlonka, podal informáciu o digitálnej mape a urobil ukážku práce s touto 

mapou. 

 

 

  

K bodu 20: 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 20.15 hod. 

 

V Sklenom  20.6.2017 

 

 

 

HLASOVÝ ZÁZNAM Z OZ JE ARCHIVOVANÝ NA OcÚ V SKLENOM 

 

Zaslané na overenie, dňa 4.7.2017 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

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

        Jaroslav Pagáč                                                  Júlia Lahutová 

 

 

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

        Zapísala: Zdenka Schniererová                            Erika Lahutová 
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Prezenčná listina  

zo 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sklenom konaného dňa 19.06.2017 

 

 

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 :                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


