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Zápisnica 

Z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sklenom 

ktoré sa konalo dňa 19.9.2017 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, Ing. Branislav Roháčik 

Neprítomní:  

Poslanci : Jaroslav Pagáč 

Hlavný kontrolór: Mgr. Eva Špirková 

 

 

 

K bodu 1: Otvorenie 

 

Starostka obce privítala všetkých prítomných 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. Návrh na III. rozpočtové opatrenie 

                            3. Rozpočtový harmonogram r. 2018 

                            4. Čerpanie rozpočtu k 31.8.2017 

                            5. Predaj pozemku parcely č. CKN 867 ostatné plochy o výmere 345 m2 

                                zapísaného na LV 362 vo vlastníctve obce Sklené ako prípad hodný  

                                osobitného zreteľa v prospech Jána Kohutku, bytom Sklené 7 

                            6. Zámer na predaj pozemku novovytvorená parcela č. CKN 46/2 záhrady       

                                o výmere 62 m2 zapísaného na LV 501 v zmysle § 9a ods. 9 písm. c)   

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

                                Eduardovi Kovalčíkovi, bytom Sklené 122 

                            7. Prenájom pozemkov Stienhűbel a Boris Baláţ ml. 

                            8. Návrh dodatku č. 1/2017 k VZN č. 13/2012 zo dňa 14.12.2012  

                                O sluţbách poskytovaných obcou a poplatku za tieto sluţby 

                            9. Informácia o nákupe štiepkovača 

                          10. Návrh na vytvorenie komisie     

                          11. Oznámenie o výsledku CO cvičenia dňa 15.06.2017 

                          12. Predaj pozemkov pod bytovkami č. 129  a 130      

                          13. Ţiadosť o osvetlenie pri p. Škandíkovej  

                          14. Diskusia - rôzne                              

                          15. Uznesenia                                 

                          16. Záver                                                               
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Pred hlasovaním navrhol Ing. Novák aby bol bod 10 doplnený nasledovne : Návrh na 

vytvorenie komisie pre zistenie funkčnosti a prevádzkyschopnosti posýpača, ktorý je vo 

vlastníctve obce. 

 
 

Hlasovanie za program: 

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

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Sklené schvaľuje program rokovania s doplneným programom.  

  

  

                           

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

 

Overovatelia zápisnice –  Helena Bulíková, Katarína Hammerová 

Návrhová komisia – Martina Frnová, Ing. Ján Novák 

Zapisovateľka – Z. Schniererová 

 

Hlasovanie: 

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

                      

                            

                   

 

K bodu 3: Návrh na III. rozpočtové opatrenie 

 

Návrh na  III. rozpočtové opatrenie predniesla ekonómka obce Zdenka Šefranková, je 

prílohou tejto zápisnice. 

 

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.   

 

Hlasovanie: 

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

 

 

 

K bodu 4: Rozpočtový harmonogram r. 2018 

 

Návrh na rozpočtový harmonogram r. 2018 predloţila ekonómka obce Zdenka Šefranková, je 

prílohou tejto zápisnice. 

 

Uznesenie č. 35/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie  rozpočtový harmonogram r. 2018 



3 

 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

K bodu 5: Čerpanie rozpočtu k 31.8.2017 

 

Čerpanie rozpočtu k 31.8.2017 predloţila OZ Zdenka Šefranková, na základe ţiadosti Ing. 

Nováka predloţila čerpanie z rezervného fondu. 

Ing. Novák skonštatoval, ţe  v rozpočte nebola schválená oprava stĺpov, poprosil p. 

Šefrankovú, aby doplnila, ţe je to rozhlas.    

 

 

Uznesenie č. 36/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 31.8.2017 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

 

 

K bodu 6: Predaj pozemku parcely č. CKN 867 ostatné plochy o výmere 345 m2 

                  zapísaného na LV 362 vo vlastníctve obce Sklené ako prípad hodný  

                  osobitného zreteľa v prospech Jána Kohutku, bytom Sklené 7 

 

 

Starostka obce informovala, ţe na predchádzajúcom OZ bol schválený zámer odpredať 

pozemok parcely č. CKN 867 p. Jánovi Kohutkovi, bytom Sklené 7 ako prípad osobitného 

zreteľa. Zámer bol zverejnený 12.7.2017 a preto môţe byť schválený predaj pozemku. 

Ing. Novák skonštatoval, ţe tam nie je uvedená cena, na čo mu starostka odpovedala, ţe bude 

v uznesení, zámer uţ bol schválený. 

 

  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. 

  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 6 Proti:    0  Zdrţal sa: 0 
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K bodu 7: Zámer na predaj pozemku novovytvorená parcela č. CKN 46/2 záhrady       

                  o výmere 62 m2 zapísaného na LV 501 v zmysle § 9a ods. 9 písm.  

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

                  Eduardovi Kovalčíkovi, bytom Sklené 122 

 

Starostka informovala, ţe o  ţiadosti 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, bolo schválené, ţe sa pozemok rozdelí na dva rovnaké parcely.  

                           

 

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. 

  

 

Hlasovanie: 

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

 

 

 

K bodu 8:  Prenájom pozemkov Stienhűbel a Boris Baláţ ml. 

 

Starostka informovala, ţe na predchádzajúcom OZ bol schválený uznesením č. 27/2017 

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 bol do 31.7.2017, nakoľko sa do tohto 

termínu neprihlásil ţiadny ďalší záujemca, navrhla, aby sa pozemky prenajali p. Steinhűblovi. 

Ing. Novák sa spýtal, ako bola vypočítaná cena.  

Starostka odpovedala, ţe urobila prieskum trhu – ako sa dávajú pozemky do prenájmu, ako sa 

predávajú – väčšinou to bolo od eura vyššie, na minulom OZ bol návrh, ţe je to veľa a bol 

návrh za 0,01 eura za m2 na rok, tak navrhla túto sumu.  

Ing. Novák sa spýtal o koľko je to vyššie ako štátom prenajímaná pôda, zo štátu sa cena 

stanovuje 2% z ceny pozemku za m2. 

K. Hammerová skonštatovala, ţe na minulom OZ bola schválená táto suma. 

Ing. Roháčik skonštatoval, ţe sa zdrţal hlasovania na minulom OZ, kedy sa schvaľoval 

zámer, lebo sa mu zdala cena privysoká. 
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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.  

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 4 Proti:    0 zdrţal sa: 2 (Ing. Novák, Ing. Roháčik) 

 

 

Starostka informovala, ţe na predchádzajúcom OZ bol schválený uznesením č. 28/2017 

schválený  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, nakoľko sa do tohto termínu neprihlásil ţiadny ďalší záujemca, navrhla, 

aby sa pozemky prenajali p. Baláţovi ml.. 

 

 

 

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.  

  

 

Hlasovanie: 

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

 

 

 

K bodu 9:  Návrh dodatku č. 1/2017 k VZN č. 13/2012 zo dňa 14.12.2012  

                   O sluţbách poskytovaných obcou a poplatku za tieto sluţby 

 

Starostka informovala, ţe obec kúpila mulčovač a aby ho mohli občania vyuţívať, je  
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potrebné, aby bol schválený poplatok za mulčovanie  prečítala návrh dodatku č. 1/2017 

k VZN č. 13/2012 zo dňa 14.12.2012 O sluţbách poskytovaných obcou a poplatku za tieto 

sluţby, návrh za motohodinu mulčovania je 40.50€   

Starostka informovala, ţe bola urobená kalkulácia a bol urobený prieskum, je to pre občanov 

a cena je 40,50 €. 

                     

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 €   

 

Hlasovanie: 

Prítomní:   6 Za:    3    Proti:  0 Zdrţal sa: 3(Ing.Novák, Frnová, Lahutová) 

 

 

 

K bodu 10: Informácia o nákupe štiepkovača 

  

Starostka informovala, ţe zisťovala ceny štiepkovačov za traktor. 

Ing. Roháčik sa spýtal, prečo ho obec hneď nekúpi, stojí zhruba 2 tis. eur, pôvodne sa mal 

kúpiť drahší mulčovač a schválená suma by pokryla aj nákup štiepkovača.  

Prebehla diskusia o tom, ţe nákupom mulčovača obec ušetrí pohonné hmoty do 

dokosávačiek. 

 

Uznesenie č. 42/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie  informáciu o nákupe štiepkovača   

 

Hlasovanie: 

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

 

 

 

K bodu 11:  Návrh na vytvorenie komisie pre zistenie funkčnosti a prevádzky schopnosti 

posýpača, ktorý je v obci    

 

Ing. Novák na stretnutí poslancov navrhol, aby bola vytvorená komisia v zloţení všetkých 

poslancov OZ ktorá posúdi funkčnosť posýpača za traktor.  

Starostka prečítala návrh na zloţenie komisie s termínom do 31.12.2017 a skonštatovala, ţe 

nemá význam skúšať funkčnosť keď nemrzne, preto ten termín. 

Ing. Novák nesúhlasil, lebo podľa jeho názoru musí byť obec na zimu pripravená a odskúšať 

sa dá kedykoľvek. Navrhol, aby sa posýpač vyskúšal čo najskôr, aby sa mohol zabezpečiť 

vhodný materiál. 

Prebehla diskusia o tom, či je vhodné skúšať funkčnosť posýpača keď nemrzne a nesneţí, 

o vhodnosti posypového materiálu a o jeho uloţení v suchom prostredí. 
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Uznesenie č. 43/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

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

31.12.2017 hneď pri prvom mraze 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

 

K bodu 12: Oznámenie o výsledku CO cvičenia dňa 15.06.2017 

 

 

Starostka obce informovala o tom, ţe v obci Sklené sa dňa 15.6.2017 uskutočnilo súčinnostné 

cvičenie 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 poţiarom (hrozba explózie 

skladov) a s únikom chemickej nebezpečnej látky.   

 

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   

 

Hlasovanie: 

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

 

 

 

K bodu 13: Predaj pozemkov pod bytovkami č. 129  a 130      

 

Starostka informovala, ţe poslanci OZ doporučili na predchádzajúcom OZ doriešenie predaja 

pozemkov pod bytovkami Sklené 129 a 130. Pozemky pod bytovkami sú zamerané a budú 

ponúknuté na predaj Spoločenstvám vlastníkov bytov. 

Starostka navrhla znovu zvolať jednanie s obyvateľmi bytoviek a ponúknuť im pozemky na 

predaj. Skonštatovala, ţe na pozemkoch sú postavené stavby načierno, tak si dala dotaz na 

stavebný úrad do Ţiliny, či obec môţe zbúrať tie garáţe, keď nie je známy vlastník, odpoveď 

znela, ţe iba súd môţe rozhodnúť o odstránení stavieb. Zlegalizovanie stavieb podlieha 

dodatočnému stavebnému konaniu. 

Pred hlasovaním Ing. Novák navrhol, aby boli obyvatelia informovaní o cene prenájmu a cene 

predaja. 

H. Bulíková skonštatovala, ţe sú tam aj iné pozemky, nie len pod bytovkou. Spýtala sa, prečo 

by nemohli mať nájom, prečo obec núti majiteľov bytov, aby tie pozemky odkúpili. Je za 

odkúpenie pozemkov pod bytovkami, ale nevie si predstaviť ako sa rozdelia tie ďalšie, ku 

kaţdému bytu patrí maštaľ. 
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Starostka skonštatovala, ţe obidve bytovky majú spoločenstvo vlastníkov bytov a tí nech 

kúpia tieto pozemky, toto je iba informácia, budú zvolaní vlastníci bytov a poslanci budú 

informovaní.    

 

Uznesenie č. 45/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

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

 

Hlasovanie: 

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

 

 

K bodu 14: Ţiadosť o osvetlenie pri p. Škandíkovej  

 

Ing. Novák na stretnutí s poslancami navrhol, aby jedným bodom programu bolo osvetlenie 

pri p. Škandíkovej – umiestniť na stĺp pri p. Mesiarkinovej ďalšie svietidlo tak aby osvetlila 

dvor p. Škandíkovej. 

 

Pred hlasovaním sa prihlásil Ing. Novák a spýtal sa, či jeho návrh bol prerokovaný na komisii, 

aké je stanovisko komisie, zobrať informáciu na vedomie je odsúvanie problému. 

Starostka informovala, ţe je objednaná oprava verejného osvetlenia a  namontovanie 

svietidiel, počíta sa aj so svietidlom pri p. Mesiarkinovej, je asi 6 ţiadostí od občanov. Lampy 

sú – niekoľko dostala obec bezplatne do prenájmu, niekoľko ešte má. 

Ing. Novák sa spýtal, ktorým občanom sa budú lampy montovať. 

Starostka odpovedala, ţe je to bývalý dom Palákovcov, ktorý kúpili Valkovci, pri RD p. 

Dohňanského – tento nejaké lampy aj dodal, pri RD Feketovcov, na hornom konci za otočkou 

je RD pána z Banskej Bystrice, tam sa budú asi len meniť ţiarovky, na posledného si 

nespomenula. 

Ing. Novák sa následne spýtal, prečo tam nie je riešenie poţiadavky r. Veselkovcov, kde boli 

dva krát (tento aj minulý rok) schválené finančné prostriedky. 

Starostka odpovedala, ţe uţ bola vykopaná jama, stačilo len osadiť stĺp. Ohlásil sa p. 

Moumani, ktorý ako spoluvlastník pozemku (obec tam má len časť), musí dať súhlas a on ho 

obci nedal, tým to skončilo. Dala namontovať svietidlo k RD r. Feketovej, p. Moumani sa 

sťaţoval, ţe ich svetlo ruší. Po dohode s p. Moumanim budú namontované nové – led svetlá. 

P. Moumani a p. Mišík si dali na vlastné náklady vybudovať svetlo na fotobunku, ktoré bude 

osvetľovať aj cestu. 

Ing. Novák sa spýtal, či svetlo, ktoré sa namontuje osvetlí aj cestu.  

Starostka odpovedala, ţe sa informovala a led svetlo by malo vyriešiť tento problém. 

Ing. Novák sa spýtal, kto ponúkol obci led svetlá . 

Starostka odpovedala, ţe si nepamätá a skonštatovala, ţe na poţiadanie p. poslanca mu 

predloţí o ktoré firmy sa jedná. 

 

 

Uznesenie č. 46/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

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

 

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

 

 

K bodu 15: Diskusia - rôzne                              

 

a) Starostka obce poďakovala členkám Klubu dôchodcov za spoluprácu pri príprave 

akcií – Súťaţ v kosení, Oslavy zaloţenia DHZ a tieţ všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa 

podieľali pri organizovaní. 

b) Ing. Novák informoval občanov o tom, čo sa udialo v DHZ Sklené – bol zvolaný 

výbor a následne zvolaná členská schôdza a na nej mal byť odvolaný za porušenie 

stanov DHZ  

- Starostka podala informáciu k odvolaniu p. poslanca z funkcie tajomníka   

c) Monika Bulíková skonštatovala, ţe kanál pri ich RD Sklené č. 8 by sa mal prečistiť 

- K. Hammerová navrhla, aby hasiči prepláchli tie kanále 

- Iveta Kohutková skonštatovala, ţe na dolnom konci sa rozpadá aj hlavná cesta   

d) Ing. Novák navrhol, aby sa urobil prieskum po obci a zistilo sa, komu treba pomôcť 

e) M. Paukov sa spýtal, či sa bude robiť oprava stĺpov miestneho rozhlasu 

-  Starostka odpovedala, ţe poţiadala stredoslovenskú energetiku, či môţe obec pouţiť 

ich stĺpy na obecný rozhlas 

- M. Paukov skonštatoval, ţe pri RD p. Bindasa je zlomený stĺp opretý o RD 

f) M. Paukov povedal, ţe nová cesta pri kostole je pekná, ale voda nemá kam odtekať, 

mal tam byť priepust. Priepust pri RD p. Súkeníka treba vyčistiť 

- spýtal sa, či bude dosť odpadového dreva ak sa kúpi štiepkovač a či sa neuvaţuje nad 

kúpou frézy   

g) Ing. Roháčik navrhol, ţe sa pripravuje rozpočet a obec navštevujú rodáci, treba 

uvaţovať nad nákupom upomienkových darčekov 

- Starostka odpovedala, ţe nevedela o tom, ţe prišli rodáci z Nemecka a mrzelo ju, ţe sa 

nestretli 

- K. Hammerová skonštatovala, ţe má moţnosť dať urobiť magnetky 

- Ing. Novák navrhol, ţe nákup darčekov si vezme na starosť komisia kultúry a športu  

h) K. Hammerová navrhla, ţe by bolo vhodné natrieť kríţ na cintoríne 

i) Ing. Novák pripomenul, ţe treba opraviť cestu smerom na vily – aspoň trochu opraviť, 

vyriešiť do konca roka 

Starostka mu odpovedala, ţe Ing. Kráľ z VLM prisľúbil opravu tejto časti cesty 

v spolupráci s obecným úradom. 

 

  

K bodu 16: 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 18.37 hod. 

 

V Sklenom  27.9.2017 
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HLASOVÝ ZÁZNAM Z OZ JE ARCHIVOVANÝ NA OcÚ V SKLENOM 

 

Zaslané na overenie, dňa 27.9.2017 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

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

        Helena Bulíková                                             Katarína Hammerová 

 

 

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

   Zapísala: Zdenka Schniererová                            Erika Lahutová 
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Prezenčná listina  

zo 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sklenom konaného dňa 19.09.2017 

 

 

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 :                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


