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Zápisnica 

Z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sklenom 

ktoré sa konalo dňa 1.3.2018 o 17.00 hod 

v Obecnom dome v Sklenom 

 

Starostka obce  

Erika Lahutová 

 

Prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva 

Poslanci :Helena Bulíková, Martina Frnová, Katarína Hammerová, 

Júlia Lahutová, Ing. Branislav Roháčik 

Hlavný kontrolór Mgr. Eva Stašáková 

 

Neprítomní:  

Ing. Ján Novák, 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. Vstup obce do neziskovej organizácie s predmetom činnosti odpadové 

    hospodárstvo Horného Turca a výška vstupného členského príspevku do neziskovej    

    organizácie vo výške 15.00 € na obyvateľa obce podľa štatistických údajov k 31.12.2017 

4. Vypovedanie zmluvy o zbere, odvoze a uložení komunálneho odpadu č. 11/2008 zo dňa   

    03.12.2007 v znení dodatkov č. 1- 6 uzatvorenou medzi obcou Sklené a Technickými   

    službami Turčianske Teplice, s.r.o. 

5. Správa o kontrolnej činnosti HKO Sklené 

6. Určenie termínu ďalšieho OZ 

7. Diskusia - rôzne 

8. Schválenie uznesenia 

9. Záver 

  

Návrh na doplnenie programu: 

 

Nebol navrhnutý na doplnenie ďalší bod programu, preto sa hlasovalo za navrhnutý program. 

 

 

Hlasovanie za program: 

Prítomní:   5       Za: 5 Proti:    0  Zdržal sa: 0  
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 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

 

Overovatelia zápisnice –  Katarína Hammerová, Helena Bulíková 

Návrhová komisia – Júlia Lahutová, Martina Frnová  

Zapisovateľka – Z. Schniererová 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5 Za: 5 Proti:    0  Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

K bodu 2: Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ 

 

Kontrolu uznesení z OZ predložila HKO Mgr. Eva Stašáková.  

 

Uznesenie č. 1/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie, kontrolu uznesení z predchádzajúceho OZ 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5 Za: 5 Proti:   0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 3: Vstup obce do neziskovej organizácie s predmetom činnosti odpadové     

hospodárstvo Horného Turca a výška vstupného členského príspevku do neziskovej     

organizácie vo výške 15.00 € na obyvateľa obce podľa štatistických údajov k 31.12.2017 

 

Starostka objasnila situáciu v Združení obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia 

(Združenie). Vysvetlila situáciu  od začiatku, kedy mesto T. Teplice navrhlo zmenu stanov 

Združenia až po dnešok, kedy prevádzku Skládky tuhého komunálneho odpadu v Hornej 

Štubni prevzalo Združenie od 2.1.2018. Skonštatovala, že prebieha viacero súdnych sporov 

medzi Združením a Technickými službami Turčianske Teplice. Súdny spor o uhradenie 

poplatkov Technickými službami Združeniu už prebehol a TS boli povinné uhradiť Združeniu   

poplatky. 

Starostka informovala, že založenie neziskovej organizácie obcami Horného Turca je jedným 

z krokov, ako ochrániť Združenie, skládku a aj dotknuté obce, aby platili rovnaké sumy za 

uloženie KO ako mesto Turčianske Teplice. 

- M. Frnová sa spýtala či poslali Technické služby novú zmluvu, kde by sa mala dvíhať 

cena za odvod komunálneho odpadu 

- odpovedala starostka, že bola nová zmluva, kde sa zvyšovali poplatky za vývoz KO – 

14 eur bez DPH za tonu komunálneho odpadu, zabezpečenie pristavenia 

veľkoobjemových kontajnerov na zber  0,95 eur na 1 km, nakládka a vykládka 

veľkoobjemových kontajnerov 3,20 eur bez DPH za každých začatých 15 min. 

nakládky a vykládky.  

- M. Frnová – teraz sa platilo za KO 10,20 eur, takto by to vyšlo 10,30 

- P. Paúr – neziskovky sú zlodeji 
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- K. Hammerová – táto nezisková organizácia bude zlodejina, skonštatovala, že na 

stretnutí v pondelok s p. starostkou počula názory poslancov, p. Hammerová navrhla, 

aby si vypočuli aj druhú stranu – Technické služby, preto si dovolila zavolať na OZ 

konateľa TS, aby vysvetlil aj občanom o čo ide.  Ďalšia vec je, že p. starostka počula 

názory poslancov a napriek tomu vypovedala zmluvu s Technickými službami, tak 

načo sú tu poslanci. 

- Starostka odpovedala, že výpoveď zmluvy je v kompetencii starostu, na to nepotrebuje 

súhlas, ale na založenie neziskovej organizácie musí byť súhlas od poslancov 

- K. Hammerová oponovala, že prečo dala p. starostka výpoveď, keď počula názor 

poslancov, potom tu poslanci nemusia byť – nie je ich treba v obci 

- Starostka skonštatovala – neberte mi kompetencie podľa zákona, nič navyše neurobila, 

treba si uvedomiť, čo je v kompetencii starostov a čo je v kompetencii poslancov 

- E. Izraelová sa spýtala, kto bude zabezpečovať odvoz komunálneho odpadu v obci 

- Starostka odpovedala, že Technické služby 

- E. Izraelová sa spýtala, či nezvýšia teraz TS poplatok za odvoz KO, či sa bral ohľad 

pri vypovedaní zmluvy že je to prospešné pre obyvateľov  

- Starostka odpovedala, že podľa jej názoru je to prospešné, lebo bol návrh mesta TR, 

aby bol ďalším konateľom v Združení Horného Turca primátor TR, s čím žiadna 

z dotknutých obcí nesúhlasila a ďalší návrh bol, že sa zníži poplatok za uloženie KO 

mestu – uloženie odpadu by malo byť rovnaké pre všetkých 

- H. Bulíková sa spýtala, či teraz je rozdiel v poplatku – či platia rovnako všetky obce 

a aj mesto Turčianske Teplice 

- Starostka odpovedala, že bolo tam navýšenie, a skonštatovala, že počas výpovednej 

lehoty budú Technické služby robiť vývoz komunálneho odpadu. Platilo sa zatiaľ 

rovnako, ale boli tam zvýšené náklady na dopravu podľa vzdialenosti 

- Konateľ Technických služieb p. Froľo podal informáciu o cenách a vývoze 

komunálneho odpadu a o sporoch so Združením - skonštatoval, že je zainteresovaný 

a má dosť informácií – veľa vecí, ktoré odzneli nie sú pravda. Je pravda, že vypovedať 

zmluvu môže p. starostka. Čo sa týka problému cien, začali sa riešiť hneď po jeho 

príchode do funkcie konateľa TS -  priznal, že tam boli nezrovnalosti, za ktoré nieslo 

zodpovednosť bývalé vedenie. Ceny sa urovnali, poplatok je 12,80 eur, zvýšil sa 

poplatok za smetnú nádobu o 4 centy .  

- E. Izraelová sa spýtala, aké budú podmienky vývozu komunálneho a separovaného 

odpadu, aby nebola obec vtiahnutá medzi spor Technické služby a p. Litva, obec to 

nezaujíma – chce aby občania mali výhodné služby. 

- Starostka odpovedala, že zatiaľ má byť založená neziskovka, má tam byť vložený 

vklad, dozorná rada – všetko sa má upresniť potom 

- E. Izraelová skonštatovala, že my ako okres sme mohli byť spokojní, v iných okresoch 

majú iné problémy, máme v regióne skládku, tak tie náklady nie  sú až také vysoké 

- K. Hammerová povedala, že niečo také sa nemôže stať 

- Starostka odpovedala, že nikoho nepresviedčala – zavolala Ing.. Litvu  aby vysvetlil 

a je na každom, ako sa rozhodne 

 -    K. Hammerová – povedala, že je vypovedaná zmluva 

 -    prebehla znovu diskusia o tom, či starostka mohla vypovedať zmluvu a či je pre obec      

      výhodnejšie podpísať zmluvu s Technickými službami alebo vstúpiť do neziskovky 

- M. Frnová – vyslovila názor, že sa malo počkať na hlasovanie na tomto OZ a až 

potom vypovedať zmluvu. Môže sa stať, že TS s nami nebudú chcieť zmluvu znovu 

podpísať. Skonštatovala, že obec má 703 obyvateľov – suma 10.545 eur je vysoká 

- K. Hammerová skonštatovala, že p. Litva hovoril minimálna mzda  v EU je 870 eur, 

tak je bežné, že občan zaplatí za smeti 80 eur, v obci má taký príjem minimálny počet 
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občanov, treba hľadať, aby občania mali čo najnižšie poplatky, povedal, že sa nebude 

separovať odpad 

- Starostka odpovedala, že je schválený zákon o odpadoch, kde obce nie sú povinné 

separovať odpad  

- K. Hammerová povedala, že všade sa hovorí o separovaní 

- Konateľ TS – separovať sa bude, podľa tabuliek by mal byť zvýšený podiel na 

obyvateľa.Pripravuje sa zvyšovanie za poplatok za komunálny odpad – zákonný 

poplatok - bude sa zvyšovať na sumu 20 – 25 eur. Poplatok , ktorý sa hradí obci v 

      ktorej sa nachádza skládka, ktorý  bude asi 4,98 eur a zvyšné peniaze pôjdu do   

      envirofondu, ktorý bude hradiť náklady na ďalší separovaný zber. 

- Ing. Roháčik skonštatoval, že bol pri prvých jednaniach, ktoré sa týkali skládky na 

Hornej Štubni a mrzí ho, že namiesto toho, aby ľudia spolupracovali, začínajú si riešiť 

vlastné problémy. Povedal, že poslanci nemajú právo obviňovať p. starostku, že 

vypovedala zmluvu, je to jej kompetencia, je trojmesačná výpovedná lehota, obec je 

plnohodnotným členom Združenia Horného Turca a malo by platiť rovnaké sumy ako 

ostatní členovia. Navrhol, aby sa o vstupe do neziskovej organizácie rokovalo na 

ďalšom OZ a zatiaľ nech sa stretnú všetci zainteresovaní predstavitelia a vysvetlia si, 

aby každý zástupca obce vedel o celej problematike všetko. Skonštatoval, že je otázka, 

čo bude pre obec výhodnejšie, a do neziskovej organizácie podľa jeho informácií 

vstúpilo 21 z 25 obcí Horného Turca. 

- H. Bulíková sa spýtala, aké bude mať obec záruky pri neziskovke 

- K. Hammerová odpovedala, že žiadne záruky nie sú a keď sa rozhodne, že sa musí 

platiť 30 eur na osobu, tak to budeme musieť zaplatiť, lebo odpady nezoberie a žiadna 

separácia. Skonštatovala, že 21 obcí už vstúpilo do neziskovej organizácie, ale asi tak, 

že nikde neboli prizvané osoby, aby vysvetlili informácie, ako to vlastne je, ľudia boli 

neinformovaní a tak tam vstúpili, zostali Turčianske Teplice, Mošovce, Slovenské 

Pravno a Rakša. 

- Konateľ TS hovoril o výjazdovom zasadnutí, kde sa p. starostka vyjadrila, že nemôže 

počúvať útoky na primátora. Skonštatoval, že ak je neporiadok v Združení, treba 

urobiť poriadok a môže sa založiť nezisková organizácia, treba vedieť, čo sa bude 

robiť s peniazmi, čo za to obec dostane, všetko má byť pomenované. 

  

 

  Uznesenie č. 2/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje vstup obce Sklené do neziskovej organizácie s predmetom činnosti odpadové 

hospodárstvo Horného Turca a výšku vstupného členského príspevku do neziskovej 

organizácie vo výške 15 eur na obyvateľa obce podľa štatistických údajov k 31.12.2017 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5 Za: 0 Proti:   5  Zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 3/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Splnomocňuje starostku obce vykonávať všetky práva a povinnosti vyplývajúce z členstva 

v neziskovej organizácii 
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Hlasovanie: 

Prítomní: 5 Za: 0 Proti:   5  Zdržal sa: 0 

 

 

 

K bodu 4: Vypovedanie zmluvy o zbere, odvoze a uložení komunálneho odpadu č. 

11/2008 zo dňa 03.12.2007 v znení dodatkov č. 1- 6 uzatvorenou medzi obcou Sklené 

a Technickými  službami Turčianske Teplice, s.r.o. 

 

Starostka informovala, že keď bude založená nezisková organizácia s predmetom činnosti 

odpadové hospodárstvo Horného Turca, bude zabezpečený zber, odvoz a uloženie KO pre 

obce, ktoré sú členom tejto no, preto bolo potrebné, aby bola vypovedaná zmluva uzatvorená 

medzi obcou Sklené a Technickými službami Turčianske Teplice, s.r.o.. 

 

Uznesenie č. 4/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie vypovedanie zmluvy o zbere, odvoze a uložení komunálneho odpadu č. 

11/2008 zo dňa 03.12.2007 v znení dodatkov 1-6 uzatvorenou medzi obcou Sklené 

a Technickými službami Turčianske Teplice, s.r.o.  

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5 Za: 5 Proti:   0 Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 5: Správa o kontrolnej činnosti HKO Sklené 

 

Správu o kontrolnej činnosti HKO Sklené predložila Mgr. Eva Stašáková, kontrolórka obce 

 

  Uznesenie č. 5/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti HKO Sklené 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5 Za: 5 Proti:    0  Zdržal sa: 0 
 

Na predchádzajúcom OZ poslanec Ing. Novák požiadal HKO, aby skontrolovala, ako obec 

podáva informácie občanom. Nakoľko sa jedná o činnosť HKO, bol tento bol zaradený do 

kontrolnej činnosti. 

HKO Mgr. Špirková predložila vyjadrenie k otázke poslanca OZ v Sklenom na základe §18f 

ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktoré poslanci obdržali spolu 

s pozvánkou na OZ.  
 

  Uznesenie č. 6/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie vyjadrenie k otázke poslanca OZ v Sklenom na základe §18f ods. 1 písm. h) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
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Hlasovanie: 

Prítomní: 5 Za: 5 Proti:    0  Zdržal sa: 0 
  
  

 

K bodu 6: Určenie termínu ďalšieho OZ 

 

Starostka predniesla návrh poslancov, aby sa na obecnom zastupiteľstve určil termín 

2.obecného zastupiteľstva na 11.4.2018 

 

Uznesenie č. 7/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie určenie termínu 2.obecného zastupiteľstva na 11.4.2018  

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní:  5 Za: 5 Proti:    0              Zdržal sa:      0 

 

 

 

K bodu 7: Diskusia - rôzne 

 

a) Peter Paúr – pripomienka ku psím exkrementom – majitelia psov by mali nosiť vrecká 

a zbierať ich 

Starostka – boli upozornení všetci majitelia psov, začnú sa udeľovať pokuty – zašle sa 

posledné upozornenie a pokuty 

b) Katarína Hammerová – pripomienka že p. Peter Oller má smetnú nádobu stále na 

hlavnej ceste, treba ho upozorniť 

Starostka sa vrátila k bodu a) a skonštatovala, aký problém je umiestniť niekam psa, 

ktorý stratil majiteľa 

c) Štefan Mikolajčík – skonštatoval, že bol poverený štatutárnym zástupcom Koinonie, 

ale nakoľko na OZ nie je p. Ing. Novák, vystúpi na ďalšom OZ 

d) Anna Maruškinová – spýtala sa, či sa nejako nedá vyriešiť to, že p. Ľudovít Cingel je 

sám a nevie sa už o seba postarať  

Starostka – p. Cingel má rodinu a obec nemôže zasahovať 

 

 

 

K bodu 17: 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 18.05 hod. 
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V Sklenom 16.03.2018 

 

 

 

HLASOVÝ ZÁZNAM Z OZ JE ARCHIVOVANÝ NA OcÚ V SKLENOM 

 

Zaslané na overenie, dňa 16.03.2018 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

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

Katarína Hammerová                                             Helena Bulíková 

 

 

 

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

Zapísala: Zdenka Schniererová                         Erika Lahutová 
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Prezenčná listina  

zo 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sklenom konaného dňa 01.03.2018 

 

 

Starostka obce :  Erika Lahutová                                 ...................................... 

 

 

Kontrolórka obce : Mgr. Eva Stašáková                     ..................................... 

 

 

Poslanci OZ :  

Helena Bulíková                                                              ................................... 

 

Martina Frnová                                                              .................................... 

 

Katarína Hammerová                                                    ...................................    

 

Júlia Lahutová                                                                ................................... 

 

Ing. Ján Novák                                                                .................................. 

 

Jaroslav Pagáč                                                                 ................................. 

 

Ing. Branislav Roháčik                                                   .................................. 

 

 

 

 

Členovia komisií :  

 

 

 

Občania :                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


