
Uznesenia z 3. OZ konaného dňa 19.09.2017 

 
Uznesenie č. 34/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie III. úpravu zmeny rozpočtu na základe poukázania nenormatívnych 

finančných prostriedkov na učebnice prvouka II. ročník ZŠ a na normatívne finančné 

prostriedky verzia V-2 po dohadovacom konaní.   

 

 

Uznesenie č. 35/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie  rozpočtový harmonogram r. 2018 

 

 
Uznesenie č. 36/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 31.8.2017 

 

 

  Uznesenie č. 37/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :  

Schvaľuje 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. 

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. 

 

 

Uznesenie č. 38/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje zámer na predaj pozemku novovytvorená parcela č. CKN 46/2 záhrady                    

o výmere 62 m2 zapísaného na LV 501vo 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  Eduarda  Kovalčíka, bytom Sklené 122, vo výške kúpnej ceny 1,- eur/m2. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý obec Sklené dlhodobo 

nevyužíva je nevyužiteľný na výstavbu, žiadateľ sa o predmetný pozemok dlhodobo 

stará,  odpredajom sa pozemok efektívnejšie využije. 

  

 

  



 

 

Uznesenie č. 39/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje priamy prenájom 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 odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy p. Viliamovi Steinhűblovi, bytom 

Sklené 23.  

 

 

Uznesenie č. 40/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje priamy prenájom 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 odo dňa uzatvorenia 

nájomnej zmluvy  p. Borisovi Balážovi ml., bytom Sklené 356.  

 

 

Uznesenie č. 41/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Neschvaľuje dodatok č. 1/2017 k VZN č. 13/2012 zo dňa 14.12.2012 O službách 

poskytovaných obcou a poplatku za tieto služby §4 Sadzobník poplatkov 4 Poplatok za 

prenájom obecného majetku l mulčovanie motohodina 40,50 €   

 

 

Uznesenie č. 42/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie  informáciu o nákupe štiepkovača   

 

 

Uznesenie č. 43/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje komisiu v zložení 7 poslancov OZ, ktorá posúdi funkčnosť posýpača za traktor pri 

prvom mraze do 31.12.2017 

 

 

Uznesenie č. 44/2017 

 



Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie informáciu o súčinnostnom cvičení Okresného úradu Turčianske Teplice 

s obcou Sklené, s ohrozovateľom Explosia SK s.r.o. – sklady priemyselných trhavín 

a roznecovadiel Sklené a s vybratými právnickými osobami po vzniku mimoriadnej udalosti 

spojenej s lesným požiarom (hrozba explózie skladov) a s únikom chemickej nebezpečnej látky   

 

 

Uznesenie č. 45/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie informáciu o zameraní pozemkov pod bytovkami č. 129 a 130   

 

 

Uznesenie č. 46/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie  informáciu o umiestnení ďalšieho svietidla na stĺp pri p. Mesiarkinovej 

 

 

 


