
Uznesenia zo 1. OZ konaného dňa 17.12.2018 

 
Uznesenie č. 4/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje  návrhovú komisiu 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sklenom v zložení: 

Ing. Ján Novák, Martina Frnová 

 

Schvaľuje  overovateľov zápisnice z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sklenom 

v zložení: Júlia Lahutová, Ing. Katarína Ďurčová 

 

Schvaľuje  zapisovateľa 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sklenom :  

Zdenka Schniererová 

 

  Hlasovanie: 

  Prítomní: 7 Za: 7 Proti:   0  Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo prijaté 

 

Uznesenie č. 5/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Podľa  § 12 ods. 5 Zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

Schvaľuje  program svojho zasadnutia zo dňa 17.12.2018 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 7 Proti:    0 Zdržal sa: 0 
                                                                                                                                        Uznesenie bolo prijaté 

 

Uznesenie č. 6/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje plán kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2018 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 7 Proti:    0 Zdržal sa: 0 
                                                                                                                                             Uznesenie bolo prijaté 

 

Uznesenie č. 7/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Sklené Ing. Miroslavy 

Škorňovej k návrhu rozpočtu na rok 2019 a finančnému výhľadu na rok 2020 a 2021 

vypracovaného v súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 6 Proti:    0 Zdržal sa: 1 (Ing. Novák)  
                                                                                                              Uznesenie bolo prijaté 

 

Uznesenie č. 8/2018 

 
1. 



Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje rozpočet obce Sklené na rok 2019 podľa predloženého návrhu, na hlavné 

kategórie bez uplatňovania programov obce, v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení  a § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom celkové 

rozpočtové príjmy obce Sklené pre rok 2019 sú plánované na 432.550 eur a celkové 

rozpočtové  výdavky obce Sklené pre rok 2019 sú plánované na 432.550 eur. 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 6 Proti: 1(Ing. Novák) Zdržal sa: 0  
                                                                                                                                      Uznesenie bolo prijaté 

 

 

Uznesenie č. 9/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie návrh rozpočtu obce Sklené na roky 2020 a 2021 zostavený v súlade 

s Ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti Čl. 9 ods. 1 podľa 

predloženého návrhu nasledovne: 

Celkové príjmy rozpočtu obce Sklené pre rok 2020:    363.429.60 eur 

Celkové výdavky rozpočtu obce Sklené pre rok 2020: 355.750 eur 

 

Celkové príjmy rozpočtu obce Sklené pre rok 2021:    363.429.60 eur 

Celkové výdavky rozpočtu obce Sklené pre rok 2021: 357.750 eur 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 6 Proti:  1(Ing.Novák)   Zdržal sa: 0  
                                                                                                                                      Uznesenie bolo prijaté 

 

Uznesenie č. 10a/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje  úpravu rozpočtu školstva navýšenie príjmov a výdavkov vo výške 2.742 eur 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 7 Proti:   0 Zdržal sa: 0 
                                                                                                                                       Uznesenie bolo prijaté 

 

Uznesenie č. 10b/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie  úpravu zmeny rozpočtu na základe poukázania nenormatívnych 

finančných prostriedkov a normatívnych finančných prostriedkov verzia V-3 a V-4   

po dohadovacom konaní.  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 7 Proti:    0 Zdržal sa: 0  
                                                                                                                Uznesenie bolo prijaté 

2. 



Uznesenie č. 11a/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom  

a) zriaďuje komisiu finančnú a poriadkovú v súlade s § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení  

b) volí predsedu a členov komisie v nasledovnom zložení: 

Júlia Lahutová, predseda 

 Martina Frnová, člen 

Zdenka Schniererová, člen 

Ing. Jana Habžanská Šefranková, člen  

 

b) vymedzuje úlohy komisie finančnej a poriadkovej v súlade s § 15 ods. 3 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení nasledovne:  

 

1. Rieši sťažnosti a podnety občanov, odporúča starostke obce výšku pokuty 

2. Robí prieskumy a navrhuje stanoviská k: 

- opatrovateľskej činnosti 

- stravovaniu dôchodcov 

- predkladá návrh na rozpočet obce 

3. Podieľa sa na príprave interných zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce 

a s tým súvisiacich smerníc 

4. Vyjadruje sa ku každej zmluve v súvislosti s odpredajom, prenájmom resp. správou 

obecného majetku pred prerokovaním zmluvy v obecnom zastupiteľstve 

5. Podieľa sa na príprave právnych noriem a predpisov obce 

6. Rieši problémy odpadového hospodárstva, nelegálnych skládok a znečisťovania 

verejného priestranstva 

7. Navrhuje v spolupráci s komisiou životného prostredia úpravu verejných priestranstiev 

v obci 

8.  Je nápomocná a spolupracuje pri monitorovaní dodržiavania ustanovení VZN obce 

o dodržiavaní verejného poriadku v obci 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 6 Proti:    0 Zdržal sa: 1(Ing. Novák)  
                                                                                                                Uznesenie bolo prijaté 

 

Uznesenie č. 11b/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom  

a) zriaďuje komisiu životného prostredia v súlade s § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení  

b) volí predsedu a členov komisie v nasledovnom zložení: 

Pavol Hrivnák, predseda 

 Ing. Katarína Ďurčová, člen 

Ing. Silvia Maruškinová, člen 

Ján Černega, člen  

 

b) vymedzuje úlohy komisie životného prostredia v súlade s § 15 ods. 3 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení nasledovne:  

 
3. 

 



1.Komisia rieši, dáva odporúčania a zaujíma stanoviská k výstavbe v obci 

2.Je stálou komisiou pre zabezpečenie verejného obstarávania tovarov a služieb pri 

zákazkách s nízkou hodnotou 

3.Navrhuje v súčinnosti s komisiou pre verejný poriadok, sociálne záležitosti a sťažnosti 

resp. sa vyjadruje k architektonickej úprave verejných priestranstiev 

4. Kontroluje dodržiavanie nariadení o zneškodnení obsahu žúmp 

5. Kontroluje stav miestnych komunikácii, navrhuje formy ich opravy, údržby 

a odvodnenia 

6. Rieši sťažnosti občanov ohľadom nepovolených stavieb alebo stavebných úprav 

7. Prejednáva a získava poznatky a informácie o činnostiach s negatívnym dopadom na 

životné prostredie v obci 

8. Navrhuje a odporúča výrub stromov v obci 

9. Kontroluje nakladanie s komunálnym a nebezpečným odpadom v obci 

10. Kontroluje udržiavanie zelene a zelených plôch v obci, dodržiavanie náhradnej výsadby 

po výrube stromov 

11. Spolupracuje so všetkými komisiami OZ v obci 

12. Plní ďalšie úlohy vyplývajúce z uznesení OZ 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 6 Proti:    0 Zdržal sa: 1(Ing. Novák)  

 
Uznesenie bolo prijaté 

 

Uznesenie č. 11c/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom  

a) zriaďuje komisiu kultúry a športu v súlade s § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení  

b) volí predsedu a členov komisie v nasledovnom zložení: 

Helena Bulíková, predseda 

 Jozef Schnierer, člen 

Andrea Knapčoková, člen  

 

b) vymedzuje úlohy komisie kultúry a športu v súlade s § 15 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení nasledovne:  

 

1. Spracúva plán kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích podujatí, pričom navrhuje 

hlavné  obecné podujatia 

2. Navrhuje podujatia celoobecného charakteru organizované obcou na zvýšenie atraktivity 

športu a kultúry pre všetky vekové kategórie v obci a podieľa sa na ich organizovaní 

3.  Spolupracuje s vedením ZŠ a MŠ pri organizovaní podujatí celoobecného a školského    

     charakteru 

4.  Spolupracuje so všetkými záujmovými organizáciami, fyzickými či právnickými osobami    

     pri organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí v obci 

5.  Spracúva výzvy na podporu kultúrnych podujatí, posudzuje žiadosti a odporúča výšku    

    dotácie z obecného rozpočtu 

6.  Predkladá návrh rozpočtu jednotlivých kultúrnych a vzdelávacích aktivít organizovaných    

     obcou 

7.  Aktivizuje mládež do rôznych krúžkov a kurzov a zapája ich do činnosti v obci 
4. 

 



8.  Spolupracuje s TJ Sklené a pomáha riešiť problémy spojené s futbalom 

9.  Navrhuje v spolupráci so stavebnou komisiou  výstavby, rekonštrukciu, úpravu športovísk,   

    detských ihrísk a pod. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za:  7  Proti:    0 Zdržal sa: 0  
Uznesenie bolo prijaté 

 

Uznesenie č. 11d/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie,  že čerpanie rozpočtu po položkách bude obecnému zastupiteľstvu 

predkladané štvrťročne. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 7 Proti:    0 Zdržal sa:  0  
Uznesenie bolo  prijaté 

 

 

Uznesenie č. 12/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie, poverenie starostky obce na základe § 13b  zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení, zastupovaním starostu obce Sklené na celé funkčné obdobie pre p. Pavla 

Hrivnáka   

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 7 Proti:    0 Zdržal sa:  0  

 
Uznesenie bolo  prijaté 

 

Uznesenie č. 13/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom  

Poveruje poslankyňu Helenu Bulíkovú zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

podľa § 12 ods. 2, 3, 5 a 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 7 Proti:    0 Zdržal sa:  0  
Uznesenie bolo  prijaté 

 

Uznesenie č. 14/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje do rady základnej školy poslankyňu Martinu Frnovú 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 7 Proti:    0 Zdržal sa:   0 

 
Uznesenie bolo  prijaté 

 

Uznesenie č. 15/2018 
5. 



 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje do rady materskej školy poslankyňu Júliu Lahutovú 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 7 Proti:    0 Zdržal sa:  0  

 
Uznesenie bolo  prijaté 

 

Uznesenie č. 16/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Poveruje poslankyňu Helenu Bulíkovú na zastupovanie pri vykonávaní občianskych obradov  

 

podľa § 4 ods. 1 zákona  o rodine č. 36/2005 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov   

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 7 Proti:    0 Zdržal sa:  0  

 
Uznesenie bolo  prijaté 

Uznesenie č. 17/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie volebné obvody: 

1. Jozef Schnierer                 211 - 279  

2. Pavol Hrivnák                   335 -  387 

3. Ing.Ján Novák                   60 - 109, 391, 392 

4. Ing. Katarína Ďurčová      1- 59, 475,476 

5. Júlia Lahutová                  110 - 166,473 

6. Martina Frnová                 167 - 210 

7. Helena Bulíková               280 - 334 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 7 Proti:    0 Zdržal sa:  0  
Uznesenie bolo  prijaté 

 

Uznesenie č. 18/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje  preplatenie dovolenky znovuzvolenej starostke obce v počte 10 dní  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 6 Proti:    0 Zdržal sa:  1 (Ing. Novák)  
Uznesenie bolo  prijaté 

 

 

Uznesenie č. 19/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 
6. 

 



Schvaľuje správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZŠ v 

Sklenom za šk. rok 2017/2018  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 7 Proti:    0 Zdržal sa:  0  
Uznesenie bolo  prijaté 

 

Uznesenie č. 20/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje  správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v MŠ v 

Sklenom za šk. rok 2017/2018  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 7 Proti:    0 Zdržal sa:  0  
Uznesenie bolo  prijaté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 


