
Uznesenia zo 4 . OZ konaného dňa 18.12.2017 

 

 
Uznesenie č. 47/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie kontrolu uznesení za rok 2017 

 
Uznesenie č. 48/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

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

 
Uznesenie č. 49/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

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

2018 

 
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 

 
Uznesenie č. 50b/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

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

 

Uznesenie č. 51/2017 

 

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

 
Uznesenie č. 52/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie správu o čerpaní prostriedkov z rezervného fondu 

 
Uznesenie č. 53/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie správu z predbežného auditu rok 2017 

 
Uznesenie č. 54/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie úpravu rozpočtu na prenesený výkon 



 
Uznesenie č. 55/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Neschvaľuje jednorázový peňažný príspevok p. Margite Náčiniakovej 

 

 

Uznesenie č. 56/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

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

2018. 

 

Uznesenie č. 57/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

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

z rozpočtu v roku 2018. 

 

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 

 

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 

 

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 

 

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. 

 

 

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 

 

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. 

 

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 

 

 

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 

 

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. 

 

Uznesenie č. 64/2017 

 

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 

 

Uznesenie č. 65a/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

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

9300 

 



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. 

 

 

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. 

 

 

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 

 

 

 


