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Zápisnica 

Z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sklenom 

ktoré sa konalo dňa 18.12.2017 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 

Hlavný kontrolór: Mgr. Eva Špirková 

Neprítomný:  

Poslanec : Jaroslav Pagáč  

 

 

 

 

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.     Plán kontrolnej činnosti HKO na december 2017 a I. polrok 2018 

                            4. a. Odborné stanovisko HKO  k návrhu rozpočtu obce Sklené na rok 2018 

                                b. Návrh rozpočtu pre rok 2018 s výhľadom na roky 2019-2020 

                            5. a. Správa k čerpaniu prostriedkov z rezervného fondu 

                                b. Správa z predbežného auditu rok 2017 

                                c. Úprava rozpočtu prenesený výkon  

                            6. a. Žiadosť o  peňažný príspevok – Načiniaková M.    

                                b. Žiadosť o peňažný príspevok ILCO Klub Martin  

                                c.  Žiadosť o peňažný príspevok Domov sociálnych služieb  

                                     Turčianske Teplice 

                            7.      Žiadosť o zámenu pozemkov par. č. CKN 1147 ostatné plochy    

                                     o výmere 625 m2, CKN 1146 orná pôda o výmere 2933 m2 za  

                                     pozemky obce Sklené CKN 1136/6 trvalé trávnaté porasty o výmere  

                                     999 m2, CKN 1136/5 trvalé trávnaté porasty o výmere 5 m2, CKN  

                                    1136/4 trvalé trávnaté porasty o výmere 80 m2, CKN 1136/3 trvalé  

                                    trávnaté porasty o výmere 154 m2, CKN 1136/2 trvalé trávnaté porasty  

                                    o výmere 47 m2 Trávničková Ľudmila, Galušková Eva a Martin  

                                    Ďurďák, Sklené č. 66                                     

                            8.     Žiadosť o odkúpenie pozemku novovytvorená parcela CKN 301/3   
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                                    zastavané plochy a nádvoria vedenom na LV 501 o výmere 3m2 Ing.      

                                    Leoš Friesse, Bratislava 

                            9.     Žiadosť o odkúpenie pozemku CKN 989 trvalé trávnaté porasty  

                                    o výmere 3159 m2 Antoni Miroslav s manželkou                                                                           

                          10.     Žiadosť o odkúpenie pozemku EKN 4135/2 záhrady o výmere 506 m2  

                                    Andrea Gorduličová, Ráztočno                                                              

                          11.     Žiadosť o odkúpenie pozemku CKN 1327 o výmere 125 m2   Božena  

                                    Jará, Banská Bystrica  

                          12.     Žiadosť o odkúpenie pozemkov CKN 878/1 trvalé trávnaté porasty  

                                    o výmere 2576 m2, 878/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 148  

                                    m2, orná pôda - 1248  o výmere 848 m2, 1249 o výmere 1009 m2,   

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

                                   m2, 1253 o výmere 2179 m2 a 1254 o výmere 1657 m2 Ing. Vojtech   

                                   Lampert, Bratislava  

                          13.   Žiadosť o odkúpenie časti pozemku  EKN 9300 Koinonia Ján Krstiteľ,  

                                  oáza Sklené   

                          14.   Predaj pozemku novovytvorená parcela č. CKN 46/2 záhrady       

                                  o výmere 62 m2 zapísaného na LV 501 v zmysle § 9a ods.8 písm. e)   

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

                                  zreteľa Eduardovi Kovalčíkovi, bytom Sklené 122 

                           15.  Správa o výchovno –vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch    

                                  a podmienkach za šk. rok 2016/2017 v MŠ Sklené 

                           16.  Diskusia - rôzne                              

                           17.  Uznesenia                                 

                           18.  Záver                                                               

 

Návrh na doplnenie programu: 

Ing. Novák navrhol, aby pred hlasovaním k rozpočtu bola diskusia 

 

Hlasovanie za program: 

Prítomní:       6           Za:     4      Proti:    0 Zdržal sa: 2(Lahutová,Frnová)  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Sklené schvaľuje program rokovania s navrhnutou zmenou.  

 

 

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

 

Overovatelia zápisnice – Martina Frnová, Ing. Branislav Roháčik 

Návrhová komisia – Helena Bulíková, Ing. Ján Novák 

Zapisovateľka – Z. Schniererová 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 6  Proti:  0  Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

K bodu 3: Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ 

 

Kontrolu uznesení za rok 2017 predložila OZ Mgr. Eva Špirková, HKO Sklené 
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Uznesenie č. 47/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie kontrolu uznesení za rok 2017  

 

 

K bodu 4: Plán kontrolnej činnosti HKO na december 2017 a I. polrok 2018 

 

 

Plán kontrolnej činnosti na december 2017 a I. polrok 2018 predložila HKO Sklené Mgr. Eva 

Špirková, je prílohou tejto zápisnice. 

 

Uznesenie č. 48/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie plán kontrolnej činnosti HKO na december 2017 a I. polrok 2018 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 6 Proti:     0 Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 5: a. Odborné stanovisko HKO  k návrhu rozpočtu obce Sklené na rok 2018 

 

Odborné stanovisko predložila OZ Mgr. Eva Špirková, HKO Sklené, je prílohou tejto 

zápisnice. 

 

 

Uznesenie č. 49/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie odborné stanovisko HKO Sklené k návrhu rozpočtu obce Sklené na rok 

2018 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 6 Proti:   0 Zdržal sa: 0 

 

 

                  b. Návrh rozpočtu pre rok 2018 s výhľadom na roky 2019-2020 

 

Návrh rozpočtu pre rok 2018 s výhľadom na roky 2019-2020 predložila OZ ekonómka obce 

Zdenka Šefranková, je prílohou tejto zápisnice.   

 

Diskusia k rozpočtu 

 

- Ing. Novák skonštatoval, že nesúhlasí s navrhnutým rozpočtom – v rozpočte je 

plánovaný výdavok  nákup štiepkovača, nebol odsúhlasený na predchádzajúcom OZ – 

je to skrytá forma, ako sa bude kupovať štiepkovač, keď bude v rozpočte a schváli sa, 

už OZ nebude o nákupe rozhodovať – zásadne nesúhlasí s rozpočtom 
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- Z. Šefranková odpovedala, že návrh na nákup štiepkovača sa dával na rok 2017 

a nesúhlasili s tým. Poslanci dostali rozpočtový harmonogram 19.9. a každý 

z poslancov mohol dať návrh, čo treba dať do rozpočtu, návrh rozpočtu pripravila 

- Ing. Novák oponoval, že je tu fakt, že štiepkovač nebol odsúhlasený ani na rok 2018 

- Starostka sa vyjadrila ku štiepkovaču – v obci sa robí výrub stromov, zatiaľ sa konáre 

so súhlasom vyvážajú na VLM, ktorí ich štiepkujú a predávajú a obec drevo kupuje, 

štiepka je vyskúšaná a obec ňou môže kúriť v škole aj na úrade, ušetria sa peniaze 

- Ing. Novák oponoval, že návrh rozpočtu bol 1.12 zverejnený – ak je povinnosť do jeho 

zverejnenia dávať pripomienky – pripomienky môžem dávať kedykoľvek, nikto 

neoslovil poslancov, aby pomohli pri tvorbe rozpočtu, spýtal sa, či ostatní poslanci 

spolupracovali pri príprave návrhu rozpočtu 

- Z. Šefranková odpovedala, že v komentári k rozpočtu je uvedené, že 10.11. dala návrh 

predsedníčke finančnej komisie, aby sa k návrhu vyjadrila – rozpočet školy 

konzultovala so školským úradom a riaditeľmi ZŠ a MŠ, aj s p. starostkou, čo chce 

urobiť 

- H. Bulíková skonštatovala, že načo sa rieši len nákup štiepkovača, rozpočet sa schváli 

alebo neschváli 

- Starostka ukončila debatu a dala návrh, aby sa hlasovalo za rozpočet – ak rozpočet 

neprejde, pôjde sa do provizória, to znamená v roku 2018 berie sa predchádzajúci 

rozpočtový rok z neho 1/12 – nebudú sa môcť robiť akcie, osvetlenie .. – všetko sa 

bude musieť obmedziť 

- Ing. Roháčik povedal, že je menej ľudí, ktorí robia na aktivačných prácach, OZ 

rozhodlo, aby sa kúpil mulčovač, na predchádzajúcom OZ nebola schválená suma, za 

ktorú bude obec poskytovať mulčovač občanom. Je dosť obecných pozemkov, o ktoré 

sa treba starať a kúpiť ten mulčovač bol dobrou investíciou. Tých kríkov je v obci tiež 

dosť – štiepkovač bude slúžiť obci. Je to návrh rozpočtu, treba uvažovať, potrebuje ten 

štiepkovač obec alebo nie. Obec kupuje iba to, čo je treba. 

-    Ing. Novák skonštatoval, že na prípravnom zasadnutí sa hovorilo o výške sociálneho     

      fondu, kde bolo povedané, že to, čo je v návrhu, musí byť odsúhlasené tak ako je  

      a nedá sa zmeniť  

- Z. Šefranková odpovedala, že to nie je sociálny fond, ale sú to transfery jednotlivcom 

– skonštatovala, že návrh rozpočtu pripravovala podľa skutočnosti 

- Mgr. Špirková sa spýtala, čo navrhuje p. poslanec  

- Ing. Novák – odpovedal, že by chcel tú sumu navýšiť, lebo dostal vysvetlenie, že sa to 

môže urobiť až v marci 

- Starostka oponovala, že takto to nepovedala, ale povedala, že bude sa musieť urobiť 

úprava v marci z dôvodu, že ešte nie sú zverejnené podielové dane na rok 2018, preto 

v návrhu nie je skutočná výška daní, ktoré obec dostane, a v tom sa upraví aj výška 

sociálneho pre občanov, ktorí budú potrebovať pomoc a v obci je ich veľa 

- Z.Šefranková povedala, že sa nemusí robiť úprava, ale podielové dane – teda príjmy 

budú vyššie a preto aj výdavky môžu byť vyššie 

- HKO  Sklené Mgr. Špirková potvrdila, že p. Šefranková postupovala správne a môže 

sa to v marci upraviť, ale treba myslieť na to, že sa to chce upraviť, spýtala sa o akú 

sumu by chcel p. poslanec navýšiť sociálne 

- Ing. Novák navrhol 3tis. eur 

- Z. Šefranková – povedala, že sa dajú dva návrhy – pôvodný návrh rozpočtu alebo 

 upravený o 3 tis. ktoré navrhol dať do rozpočtu p. poslanec     

- Z. Schniererová – povedala, že na stretnutí s poslancami sa hovorilo, že sa pripraví 

VZN o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom obce Sklené, ktoré pripraví 
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finančná komisia a vyjadria sa k nemu všetci poslanci a potom bude jasné, koľko 

peňazí sa má schváliť 

- Ing. Novák súhlasil a dal návrh aby bolo prijaté uznesenie na tomto OZ, kde sa 

upravia pravidlá, ako sa tieto peniaze budú čerpať 

- HKO – uznesením sa to podchytí a bude sa to môcť skontrolovať 

- Z. Šefranková  - uznesenie sa môže spraviť, ale nie je prijaté VZN, ktoré určuje presné 

pravidlá poskytovania výpomoci – doporučila, sa suma schválila až po prijatí tohto 

VZN ale je to na rozhodnutí poslancov 

- Ing. Novák povedal, že VZN sa môže robiť aj pol roka, takto keď bude uznesenie, toto 

sa bude kontrolovať na budúcom OZ  

- Z. Schniererová navrhla, aby uznesenie o VZN bolo prijaté v bode, kde sa bude jednať 

o poskytnutí peňažných príspevkov 

- Ing. Novák nesúhlasil a navrhol uznesenie v znení: vytvorenie VZN  na stanovenie 

pravidiel čerpania finančných prostriedkov pre sociálne účely momentálne vo výške 

3.500 eur 

- Z. Šefranková skonštatovala, že VZN sa pripravuje na celé obdobie, tam sa peniaze 

nedávajú 

 

Uznesenie č. 50a/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

      Ukladá finančnej komisii v spolupráci s poslancami vytvorenie VZN  na stanovenie  

      pravidiel čerpania finančných prostriedkov pre sociálne účely vo výške 3tis. eur 

 

      Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 3 Proti:   0 Zdržal sa:3 (Lahutová,Frnová,Bulíková)  

 

Uznesenie č. 50b/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

      Schvaľuje rozpočet obce Sklené na rok 2018 na hlavné kategórie bez programovej  

      štruktúry. 

 

 

      Hlasovanie: 

      Prítomní: 6 Za: 4 Proti:   1(Ing.Novák) Zdržal sa:1 (Hammerová) 

 

 

      Uznesenie č. 51/2017 

 

      Berie na vedomie finančný výhľad na roky 2019 a 2020 bez programovej štruktúry. 

 

      Hlasovanie: 

      Prítomní: 6 Za: 4 Proti:   1(Ing.Novák) Zdržal sa:1 (Hammerová) 

 

       

      K bodu 6: a. Správa k čerpaniu prostriedkov z rezervného fondu 

 

      Správu k čerpaniu prostriedkov z rezervného fondu predložila ekonómka obce Zdenka     

      Šefranková, je prílohou tejto zápisnice 
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  Uznesenie č. 52/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie správu o čerpaní prostriedkov z rezervného fondu 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 6 Proti:   0 Zdržal sa: 0 

 

 

                   b. Správa z predbežného auditu rok 2017 

 

Správu z predbežného auditu rok 2017 prečítala ekonómka obce Zdenka Šefranková. 

 

 

Uznesenie č. 53/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie správu z predbežného auditu rok 2017 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 6 Proti:   0 Zdržal sa: 0 

 

 

                  c. Úprava rozpočtu prenesený výkon  

 

Úpravu rozpočtu na prenesený výkon štátnej moci na rok 2017 predložila ekonómka obce 

Zdenka Šefranková, úprava je prílohou tejto zápisnice. 

 

Uznesenie č. 54/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie úpravu rozpočtu na prenesený výkon 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 6 Proti:   0 Zdržal sa: 0 

 

 
  
K bodu 7: a. Žiadosť o  peňažný príspevok – Načiniaková M.    

 

Starostka obce predniesla žiadosť o jednorázový peňažný príspevok Margity Náčiniakovej. 

Na stretnutí starostky s poslancami sa dohodlo, že treba vypracovať VZN o poskytovaní 

sociálnej pomoci obyvateľom obce Sklené, a až potom poskytovať peňažné príspevky, 

nakoľko sa v obci nachádza veľa občanov, ktorí potrebujú finančnú výpomoc, o VZN sa 

rokovalo v bode 5b tohto zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 55/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 
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Neschvaľuje jednorázový peňažný príspevok p. Margite Náčiniakovej 

Hlasovanie: 

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

 

 

                           b. Žiadosť o peňažný príspevok ILCO Klub Martin 

  

Starostka predložila OZ žiadosť o peňažný príspevok ILCO Klubu Martin a informovala, že 

je to združenie stomikov a poslanci na stretnutí súhlasili so sumou 100 eur z rozpočtu v roku 

2018.    

 

Uznesenie č. 56/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje peňažný príspevok pre ILCO Klub Martin vo výške 100.- eur z rozpočtu v roku 

2018. 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za:   6  Proti:    0  Zdržal sa: 0  

 

 

                  c. Žiadosť o peňažný príspevok Domov sociálnych služieb  Turčianske Teplice 

                                  
Starostka predložila OZ žiadosť o peňažný príspevok Domovu sociálnych služieb Turčianske 

Teplice a informovala, že v tomto zariadení je veľa občanov obce Sklené a spolupráca 

s domovom pri umiestňovaní je veľmi dobrá.    

 

 

Uznesenie č. 57/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje peňažný príspevok Domovu sociálnych služieb Turčianske Teplice vo výške 300.- 

eur z rozpočtu v roku 2018. 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní:  6 Za: 6 Proti:    0  Zdržal sa: 0  

 

 

 

K bodu 8: Žiadosť o zámenu pozemkov par. č. CKN 1147 ostatné plochy o výmere 625      

                  m2,  CKN 1146 orná pôda o výmere 2933 m2 za pozemky obce Sklené CKN     

                  1136/6  trvalé trávnaté porasty o výmere 999 m2, CKN 1136/5 trvalé trávnaté  

                  porasty o výmere 5 m2, CKN 1136/4 trvalé trávnaté porasty o výmere 80 m2,  

                  CKN 1136/3 trvalé trávnaté porasty o výmere 154 m2, CKN 1136/2 trvalé  

                  trávnaté porasty o výmere 47 m2 Trávničková Ľudmila, Galušková Eva  

                  a Martin Ďurďák,   Sklené č. 66    
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Komisia životného prostredia nedoporučuje zámenu, ale odpredaj obecných pozemkov, 

nakoľko pozemky KNC 1146 a 1147 sú zle dostupné a pre obec nepotrebné.                                  

 

Uznesenie č. 58/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Neschvaľuje  zámenu pozemkov par. č. CKN 1147 ostatné plochy o výmere 625 m2,  CKN 

1146 orná pôda o výmere 2933 m2 za pozemky obce Sklené CKN  1136/6  trvalé trávnaté 

porasty o výmere 999 m2, CKN 1136/5 trvalé trávnaté  porasty o výmere 5 m2, CKN 1136/4 

trvalé trávnaté porasty o výmere 80 m2,  CKN 1136/3 trvalé trávnaté porasty o výmere 154 

m2, CKN 1136/2 trvalé trávnaté porasty o výmere 47 m2 Trávničková Ľudmila, Galušková 

Eva a Martin Ďurďák,   Sklené č. 66    

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 6 Proti:     0    Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 9: Žiadosť o odkúpenie pozemku novovytvorená parcela CKN 301/3   zastavané     

                   plochy a nádvoria vedenom na LV 501 o výmere 3m2 Ing. Leoš Friesse,  

                   Bratislava 

 

Komisia životného prostredia nedoporučuje odpredať uvedený pozemok, nakoľko Ing. Friesse  

nemal ohlásenie na drobnú stavbu pri stavbe plota, ktorý posunul na obecný pozemok, 

postavil parkovisko bez súhlasu obce na obecnom pozemku. Doporučuje vyzvať Ing. 

Friesseho, aby si tieto záležitosti doriešil, v opačnom prípade vyvodiť patričné dôsledky.  

 

Uznesenie č. 59/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Neschvaľuje odpredaj pozemku novovytvorená parcela CKN 301/3   zastavané  plochy a 

nádvoria vedenom na LV 501 o výmere 3m2 Ing. Leoš Friesse, Bratislava 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za:     6    Proti:  0 Zdržal sa: 0 

 

 

 

K bodu 10: Žiadosť o odkúpenie pozemku CKN 989 trvalé trávnaté porasty  

                     o výmere 3159 m2 Antoni Miroslav s manželkou                                                                           

 

Komisia životného prostredia doporučuje zistiť, či majú záujem o celý pozemok, lebo 

v prípade, ak sa predá iba časť, ďalšiu obec nebude môcť odpredať, z dôvodu zlého prístupu. 

 

Uznesenie č. 60a/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie vyjadrenie komisie životného prostredia ku žiadosti o odkúpenie pozemku 

CKN 989 trvalé trávnaté porasty o výmere 3159 m2   
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Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 6 Proti:    0  Zdržal sa: 0  

 

Uznesenie č. 60b/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Ukladá starostke obce v spolupráci s komisiou životného prostredia a žiadateľmi o odkúpenie 

prerokovať ďalší postup pri predaji tohto pozemku. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 6 Proti:    0  Zdržal sa: 0  

 

 

 

K bodu 11: Žiadosť o odkúpenie pozemku EKN 4135/2 záhrady o výmere 506 m2  

                    Andrea Gorduličová, Ráztočno                                                              

 

Komisia životného prostredia doporučuje zistiť, či majú záujem o celý pozemok, lebo 

v prípade, ak sa predá iba časť, ďalšiu obec nebude môcť odpredať, z dôvodu zlého prístupu. 

 

Uznesenie č. 61a/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie vyjadrenie komisie životného prostredia ku žiadosti o odkúpenie pozemku 

EKN 4135/2 záhrady o výmere 506 m2  

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 6 Za: 6 Proti:   0 Zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 61b/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Ukladá starostke obce v spolupráci s komisiou životného prostredia a žiadateľmi o odkúpenie 

prerokovať ďalší postup pri predaji tohto pozemku. 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 6 Za: 6 Proti:   0 Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

K bodu 12: Žiadosť o odkúpenie pozemku CKN 1327 o výmere 125 m2   Božena  

                    Jará, Banská Bystrica 

 

Starostka informovala, že v roku 2015 bol uznesením 41b schválený predaj uvedeného 

pozemku Ivanovi Jarému a Božene Jarej, pre chorobu kupujúcich nebola uzatvorená kúpna 

zmluva a následne p. Jary zomrel. P. Jará znovu prejavila záujem o kúpu pozemku, preto 

komisia životného prostredia doporučuje odpredaj pozemku.  
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Uznesenie č. 62/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Ruší uznesenie č. 41a, 41b/2015 v ktorom bol schválený predaj pozemku parcela CKN č. 

1327, záhrady o výmere 125 m2 p. Ivanovi Jarymu a Božene Jare, bytom Banská Bystrica 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 6 Proti:   0 Zdržal sa: 0 

 

 

 

Uznesenie č. 63a/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Prerokovalo návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce Sklené – pozemku 

parcela CKN č. 1327, záhrady o výmere 125 m2 v katastrálnom území Sklené, obec 

Sklené zapísaného na LV č. 362 – pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve 

nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim 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 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 6 Proti:   0 Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 63b/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje v súlade s ustanoveniami §9a 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 č. 1327 záhrady o výmere 125m2 v katastrálnom 

území Sklené, obec Sklené zapísaného na LV č. 362 do výlučného vlastníctva Boženy 

Jarej, bytom Banská Bystrica za kúpnu cenu vo výške 1,50 €/m2.  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 6 Proti:   0 Zdržal sa: 0 

 

 

 

K bodu 13: Žiadosť o odkúpenie pozemkov CKN 878/1 trvalé trávnaté porasty  

                    o výmere 2576 m2, 878/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 148  

                    m2, orná pôda - 1248  o výmere 848 m2, 1249 o výmere 1009 m2,   

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

                    m2, 1253 o výmere 2179 m2 a 1254 o výmere 1657 m2 Ing. Vojtech   

                    Lampert, Bratislava  

 

Komisia životného prostredia nedoporučuje odpredať,  nakoľko o tieto pozemky mal záujem 

pán B. Baláž ml, doporučuje doriešiť nájomné zmluvy, tieto pozemky doporučuje ponechať 

výlučne vo vlastníctve obce – v budúcnosti by sa mohli využiť na výstavbu rodinných domov, 

prípadne na rozšírenie cintorína. 

  

Uznesenie č. 64/2017 
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Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Neschvaľuje predaj pozemkov CKN 878/1 trvalé trávnaté porasty o výmere 2576 m2, 878/3 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 148 m2, orná pôda - 1248  o výmere 848 m2, 1249 

o výmere 1009 m2, 1250 o výmere 722 m2, 1251 o výmere 1206 m2, 1252 o výmere 620                   

m2, 1253 o výmere 2179 m2 a 1254 o výmere 1657 m2  

 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 6 Proti:    0 Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 14: Žiadosť o odkúpenie časti pozemku  EKN 9300 Koinonia Ján Krstiteľ,  

                    oáza Sklené   

 

 

Starostka informovala, že Koinonia Ján Krstiteľ podala žiadosť o odkúpenie časti obecného 

pozemku na vybudovanie žumpy. Komisia doporučuje zistiť, v akej vzdialenosti od vodného 

zdroja môže byť umiestnená žumpa, nakoľko na tomto pozemku sa nachádza studňa, prípadne 

navrhnúť Koinonii jej umiestnenie na pozemkoch, ktoré vlastní.  

 

Uznesenie č. 65a/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie vyjadrenie komisie životného prostrediu k predaju časti pozemku EKN 

9300 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č. 65b/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Ukladá starostke obce v spolupráci s komisiou životného prostredia a žiadateľmi o odkúpenie 

prerokovať ďalší postup pri predaji tohto pozemku. 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

 

K bodu 15: Predaj pozemku novovytvorená parcela č. CKN 46/2 záhrady       

                    o výmere 62 m2 zapísaného na LV 501 v zmysle § 9a ods. 8 písm. e)   

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

                    zreteľa Eduardovi Kovalčíkovi, bytom Sklené 122 

 

Starostka informovala, že na predchádzajúcom OZ bol schválený zámer predať pozemok 

a tento zámer bol zverejnený 
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Uznesenie č. 66/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje 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. 8 písm.  e) 

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  Zdržal sa: 0  

 

 

K bodu 16:  Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch                                     

                     a podmienkach za šk. rok 2016/2017 v MŠ Sklené 

 

 

Uznesenie č. 67/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

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

a podmienkach za šk. rok 2016/2017 v MŠ Sklené 

 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 6 Proti:    0 Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 17: Diskusia - rôzne                              

 

a) H. Bulíková – skonštatovala, že treba niečo urobiť s kúrením v MŠ, je tam problém 

zohnať kuriča, je tam aj problém kúriť, ale je nemysliteľné, aby v pondelok ráno bola 

v škole zima aj keď sa kúri – zvážiť možnosti výmeny kúrenia – v Jednote sa menilo 

kúrenie za elektrické panelové a nepotrebujú tam mať kuriča  

- Starostka skonštatovala, že spolu so zástupcom mali v škole firmy, ktoré vypracovali 

rozpočet na nové kúrenie, je to veľká investícia – 24-25 tis. -  kontroluje ako kurič 

kúri, ale budova je taká, aká je 

- J. Dubná sa pripojila, že nie je možné aby deti v škole sedeli v takej zime 

- Ing. Novák – povedal, že od 1.1. sa musí počítať so zvýšením elektrickej energie, 

treba spočítať aká by bola spotreba 

- Starostka odpovedala, že urobí prieskum u firmy, ktorá robila kúrenie v Jednote 

- Ing. Novák – je tu ďalší náklad – zaškolenie kuriča 

- Starostka odpovedala, že s tým počíta - vie pochopiť, že rodičia sú nespokojní ale 

snaží sa o vyriešenie tohto problému    
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b) Ing. Novák – informoval, že jeho odvolanie z funkcie tajomníka DHZ nebolo urobené 

ako malo byť, preto je stále tajomníkom  

c) Ing. Novák – požiadal HKO, aby skontrolovala ako obec podáva informácie občanom, 

on požiadal o informáciu dňa 15.10.  – prečo bol na pozemok pri p. Bulíkovi navozený 

stavebný materiál a ešte nedostal odpoveď.  

- Starostka odpovedala, že keď prišiel p. poslanec na obecný úrad, odpovedala mu ústne 

a to považovala za dostatočné 

d) Ing. Novák – spýtal sa, či môže starostka dať do nájmu pozemok  

- Starostka odpovedala, že nedala pozemok do užívanie – ústne povolila Koinonii 

Sklené, aby si dočasne zložili štrk na obecnom pozemku, keď dokončia, musia dať 

pozemok do pôvodného stavu  – jedná sa o pozemok smerom na vily za to, že ho 

pravidelne čistia a kosia a obci pomáhajú 

e) K. Hammerová – hovorila o studni, že ešte nie je dokončená a spýtala sa, či stála 788 

eur  

- starostka odpovedala, že to je len materiál za tento rok, vlaňajší tam nie je 

- Z. Šefranková doplnila, že to je len čerpanie rezervného fondu  

- K. Hammerová chcela uviedla, že po obci sa hovorí, že koľko stála studňa a chcela, 

aby p. starostka povedala, koľko dostali chlapi, ktorí ju robili za postavenie studne, 

skonštatovala, že podľa jej názoru sa vmestili do sumy, ktorú ponúkli firmy okolo 

1500 eur 

- Starostka odpovedala, že je to pomaly už vychádza na 1500 eur – tento a vlaňajší rok 

spolu – potvrdila, že chlapi stavali studňu zadarmo 

f) J. Dubná – spýtala sa, či sa zvažuje to kúrenie ešte tento rok 

- Starostka odpovedala, že sa kúpilo uhlie, vymenila kuriča 

- Ing. Novák – spýtal sa, o koľko miestností sa jedná  

- Ing. Roháčik skonštatoval, že prvý krok bola výmena okien 

- Ing. Novák navrhol nájsť riešenie do 8.1.2018  

- Starostka odpovedala, že aj počas vianočných prázdnin sa bude v škole temperovať 

 

K bodu 18: Záver 

 

Starostka obce poďakovala občanom, za ich prítomnosť a že majú záujem o veci obecné, 

verejné, popriala všetkým príjemné prežitie Vianočných sviatkov, a všetko dobré v novom 

roku a pozvala občanov na vianočný koncert, ktorý bude vo štvrtok 21.12.   

 

Uznesenia boli prijaté pri každom bode programu. 

 

 

          Ukončenie zasadnutia o 18.15 hod. 

 

V Sklenom 20.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

HLASOVÝ ZÁZNAM Z OZ JE ARCHIVOVANÝ NA OcÚ V SKLENOM 
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Zaslané na overenie, dňa 20.12.2017 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

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

            Martina Frnová                                         Ing. Branislav Roháčik 

 

 

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

   Zapísala: Zdenka Schniererová                          Erika Lahutová 
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Prezenčná listina  

zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sklenom konaného dňa 18.12.2017 

 

 

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 :                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


