
Uznesenia zo 4. OZ konaného dňa 06.08.2018 

 
Uznesenie č. 21/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie,  kontrolu uznesení z predchádzajúceho OZ  

 

  Hlasovanie: 

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

Uznesenie bolo  prijaté 

 

 

Uznesenie č. 22/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje presun prostriedkov vo výške 4000.- eur z 0111 600 chod OCU na 0810 600 

Športové služby  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5 Za: 4 Proti:    1 (Ing.Novák)  Zdržal sa: 0  

 
Uznesenie bolo  prijaté 

 

Uznesenie č. 23/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje zmenu rozpočtu v školskej jedálni činnosť stravovanie, originálne kompetencie MŠ 

– zdroje vratky   

   

Hlasovanie: 

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

 
Uznesenie bolo  prijaté 

 

 

Uznesenie č. 24/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie úpravu rozpočtu na prenesený výkon ZŠ dohodovacie konanie, učebnice 

prvouka. 

 

 

Hlasovanie: 

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

 
Uznesenie bolo  prijaté 

 
Uznesenie č. 25a/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 



Berie na vedomie výsledky volieb na funkciu hlavného kontrolóra obce Sklené 

 

 

Hlasovanie: 

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

 
Uznesenie bolo prijaté 

 

Uznesenie č. 25b/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje  do funkcie hlavného kontrolóra obce Sklené pre roky 2018 - 2024 

Ing. Miroslavu Škorňovú 

 

Hlasovanie: 

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

 
Uznesenie bolo  prijaté 

 
Uznesenie č. 26a/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Ruší uznesenie č. 41/2017, v ktorom nebol schválený 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 mulčovaniemotohodina 40,50 € 

 

Hlasovanie: 

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

 
Uznesenie bolo  prijaté 

 

 

Uznesenie č. 26b/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje dodatok č.1/2018  k VZN č. 13/2012 zo dňa 14.12.2012 

O Službách poskytovaných obcou a poplatku za tieto služby v § 4 sadzobník poplatkov v bode 4 

poplatok za prenájom obecného majetku písmeno l mulčovanie motohodina sumu 40.50 eur 
 

 

 

Hlasovanie: 

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

 
Uznesenie bolo  prijaté 

 

 
Uznesenie č. 27/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 



Určuje na základe § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného 

práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade 

s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov 

samosprávy obcí, ktoré bolo zverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 

203/2018 Z.z. pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, ktoré budú vykonané dňa 

10.novembra 2018  počet 7 poslancov Obecného zastupiteľstva Sklené  na celé volebné 

obdobie 2018 – 2022   

 

Hlasovanie: 

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

 
Uznesenie bolo  prijaté 

 

Uznesenie č. 28/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :  

Schvaľuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov na celé  volebné obdobie 2018 – 2022 rozsah výkonu funkcie 

starostu obce Sklené na  1.00 úväzku t.j.  plný  úväzok 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5 Za: 4 Proti:    0  Zdržal sa: 1 (Ing. Novák) 

 
Uznesenie bolo  prijaté 

 

 

Uznesenie č. 29/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Určuje na základe § 166 ods. 3 zákona č. 180/20147 Z.z. o podmienkach výkonu volebného 

práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade 

s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov 

samosprávy obcí, ktoré bolo zverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 

203/2018 Z.z. pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, ktoré budú vykonané dňa 

10.novembra 2018 jeden  volebný obvod  

 

 

Hlasovanie: 

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

 
Uznesenie bolo  prijaté 

 

 

Uznesenie č. 30a/2018 

 

Ruší uznesenie č. 20/2018, v ktorom nebol trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

schválený zámer na predaj pozemkov parcela č. CKN 878/1 trvalé trávnaté porasty                    

o výmere 2576 m2 a CKN 878/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 148 m2 zapísaného na 

LV 501 vo 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  Ing. Vojtecha 

Lamperta, bytom Sumbalova 5 , za cenu určenú znaleckým posudkom 



Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemky, ktoré obec Sklené dlhodobo nevyužíva sú 

nevyužiteľné na výstavbu, žiadateľ sa o predmetný pozemky dlhodobo stará, je nájomcom 

budovy – stodoly na pozemku CKN 878/3 s predkupným právom, odpredajom sa pozemky 

efektívnejšie využijú. 

 

Hlasovanie: 

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

 
Uznesenie bolo  prijaté 

 

 

Uznesenie č. 30b/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :  

Schvaľuje  zámer na predaj pozemkov parcela č. CKN 878/1 trvalé trávnaté porasty  

o výmere 2286 m2 a CKN 878/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 148 m2, CKN 878/3 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 148 m2, CKN 879/2 orná pôda o výmere 290 m2  

zapísaného na LV 501 vo 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  Ing. 

Vojtecha Lamperta, bytom Sumbalova 5 , Bratislava za cenu určenú znaleckým posudkom 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemky, ktoré obec Sklené dlhodobo 

nevyužíva sú nevyužiteľné na výstavbu, žiadateľ sa o predmetný pozemky dlhodobo stará, je 

nájomcom budovy – stodoly na pozemku CKN 878/3 s predkupným právom, odpredajom sa 

pozemky efektívnejšie využijú. 

 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5 Za: 4 Proti:   0 Zdržal sa: 1 (Ing. Roháčik) 

 
Uznesenie nebolo prijaté ,  predaj  pozemku podľa osobitného zreteľa musí byť prijatý 3/5 väčšinou všetkých 

poslancov. 

 
 

 

Uznesenie č. 31a/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :  

Ruší uznesenie č. 19/2018, v ktorom nebol trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

schválený zámer prenajať majetok ako prípad osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 

písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  

pozemkov orná pôda par. č. CKN  249 o výmere 87 m2, CKN 250/1 o výmere 4 m2, CKN  

251 o výmere 22 m2,  pre p. Ing. Branislava Roháčika, bytom Sklené 199  za sumu 0,01 

eur za m2. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je daný tým, že podľa § 9a odsek 6 obec nemôže 

prenajať majetok obce fyzickej osobe, ktorá je poslancom obecného zastupiteľstva, len 

v prípadoch uvedených v § 9a ods.9 písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov. 



Ing. Branislav Roháčik vykonáva v obci Sklené funkciu poslanca Obecného zastupiteľstva 

a zároveň je zástupcom starostu. Menovaný v čase, keď nebol poslancom kúpil od obce 

dva susediace pozemky a až neskôr zistil, že užíva aj parcely, ktoré nevlastní, preto  žiada 

prenájom. Obec pozemky dlhodobo nevyužíva, nie sú využiteľné na výstavbu, žiadateľ sa 

o predmetné pozemky dlhodobo stará.  

 

Hlasovanie: 

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

 
Uznesenie bolo prijaté 

 

 

 

Uznesenie č. 31b/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :  

Schvaľuje zámer prenajať majetok ako prípad osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 

písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  

pozemkov orná pôda par. č. CKN  249 o výmere 87 m2, CKN 250/1 o výmere 4 m2, CKN  

251/5 o výmere 23 m2,  pre p. Ing. Branislava Roháčika, bytom Sklené 199  za sumu 0,01 

eur za m2. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je daný tým, že podľa § 9a odsek 6 obec nemôže 

prenajať majetok obce fyzickej osobe, ktorá je poslancom obecného zastupiteľstva, len 

v prípadoch uvedených v § 9a ods.9 písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov. 

Ing. Branislav Roháčik vykonáva v obci Sklené funkciu poslanca Obecného zastupiteľstva 

a zároveň je zástupcom starostu. Menovaný v čase, keď nebol poslancom kúpil od obce 

dva susediace pozemky a až neskôr zistil, že užíva aj parcely, ktoré nevlastní, preto  žiada 

prenájom. Obec pozemky dlhodobo nevyužíva, nie sú využiteľné na výstavbu, žiadateľ sa 

o predmetné pozemky dlhodobo stará.  

 

 

Hlasovanie: 

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

 
Uznesenie bolo  prijaté 

Uznesenie č. 32a/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Prerokovalo návrh na predaj pozemkov vo vlastníctve obce Sklené  novovytvorené 

parcely CKN č. 251/3  zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m2, CKN č. 251/4  

zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2, CKN č. 251/6  zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 115 m2  v katastrálnom území Sklené, obec Sklené zapísaného na LV č. 501 – 

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: 5 Za: 5 Proti:  0  Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo  prijaté 



Uznesenie č. 32b/2018 

 

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 pozemkov novovytvorené parcely CKN č. 251/3  zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 39 m2, CKN č. 251/4  zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2, CKN č. 

251/6  zastavané plochy a nádvoria o výmere 115 m2  v katastrálnom území Sklené, obec 

Sklené zapísaného na LV č. 501  do výlučného vlastníctva Jozefa Bartoša a manželky 

Márie Bartošovej, bytom Sklené  za kúpnu cenu vo výške 1,00 €/m2.  

 

Hlasovanie: 

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

Uznesenie bolo  prijaté 

 

 

 


