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Zápisnica 

Z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sklenom 

ktoré sa konalo dňa 04.12.2018 o 17.00 hod 

na obecnom úrade v Sklenom v sobášnej miestnosti 

 

Starostka obce  

Erika Lahutová 

 

Prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva 

Poslanci :             Helena Bulíková, Ing. Katarína Ďurčová, Martina Frnová,                              

                             Pavol Hrivnák, Júlia Lahutová, Ing. Ján Novák, Jozef Schnierer 

                              

Hlavný kontrolór Ing. Miroslava Škorňová 

 

Neprítomní:  

 

 

K bodu 1: Otvorenie 

 

   Slávnostné ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla doterajšia 

starostka Erika Lahutová, privítala prítomných a zdôraznila účel ustanovujúceho zasadnutia. 

Predsedajúca oboznámila prítomných s priebehom a návrhom programu ustanovujúceho 

zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Návrh programu: 

 

1.  Otvorenie zasadnutia 

2.   Určenie návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3.   Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do 

      obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu 

4.   Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, odovzdanie insígnií 

      novozvolenému starostovi 

5.   Zloženie sľubu novozvolených poslancov 

6.   Príhovor novozvoleného starostu 

7.   Schválenie programu zasadnutia 

8.   Voľba mandátovej komisie 

9.   Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie 

10. Diskusia 

11. Záver 

 

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

 
   Doterajšia starostka určila: 

 

Návrhovú komisiu v zložení : Helena Bulíková, Jozef Schnierer 

 

Overovateľov zápisnice :  Ing. Ján Novák, Pavol Hrivnák 

 

Zapisovateľ : Zdenka Schniererová 
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K bodu 3: Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do 

obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu  

 

   O výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu obce Sklené 

na volebné obdobie 2018-2022 informovala predsedníčka miestnej volebnej komisie Barbora 

Balážová.  

 

Počet oprávnených voličov                                  606 

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní    397 

 

 

Účasť na voľbách do samosprávy obcí 2018       65,51% 

 

Počet platných hlasov pre voľby starostu            389 

 

Za starostku obce Sklené bola zvolená:   

Erika Lahutová         SMER-SD                        počet hlasov               169              43,44% 

 

 

Nezvolení kandidáti na starostu : zoradení podľa počtu hlasov 

Katarína Hammerová       nezávislá                       počet hlasov                 67             17,22 % 

Ing. Ján Novák                 nezávislý                       počet hlasov                 60             15,42 %  

Emília Izraelová               nezávislá                       počet hlasov                 45             11,57 %  

Ing. Jaroslav Popovič       nezávislý                       počet hlasov                 37               9,51 % 

Jaroslav Pagáč                  SNS                               počet hlasov                11                2,83 % 

 

 

Počet platných hlasov  pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva 

                                                                              392 

Počet poslancov obecného zastupiteľstva                7 

 

Za poslancov boli zvolení : zoradení podľa počtu hlasov 

Helena Bulíková                SMER-SD                     počet hlasov                 207          52,80 % 

Júlia Lahutová                  SMER-SD                     počet hlasov                 174          44,38 % 

Martina Frnová                 nezávislá                       počet hlasov                 172          43,87 % 

Pavol Hrivnák                   SMER-SD                     počet hlasov                 160          40,81 % 

Ing. Katarína Ďurčová     SMER-SD                     počet hlasov                 156          39,79% 

Erika Lahutová                   SMER-SD                     počet hlasov                 151          38,52 % 

Ing. Ján Novák                  nezávislý                       počet hlasov                 148          37,75 % 

 

Jozef Schnierer                 KDH                              počet hlasov                 141           35,96% 

 

Nezvolení kandidáti na poslancov OZ : zoradení podľa počtu hlasov 

 

Mgr. Zuzana Bukovenová               nezávislá             počet hlasov           139              35,45%   

Richard Veselka                              nezávislý             počet hlasov           134              34,18 % 

Bronislava Matiašovská Hoghová   nezávislá            počet hlasov            128              32,65 % 

Jana Veselková                                nezávislá            počet hlasov            123              31,37 % 

Ing. Jaroslav Popovič                      nezávislý            počet hlasov            113              28,82 % 

Jaroslav Pagáč                                 SNS                    počet hlasov            106              27,04 % 

Margita Pagáčová                            SNS                   počet hlasov               43              10,96 % 
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Predsedníčka MVK skonštatovala, že 

 

Za starostku obce Sklené bola zvolená:   Erika Lahutová          

 

Za poslancov boli zvolení : zoradení podľa počtu hlasov 

Helena Bulíková             počet hlasov    207           

Júlia Lahutová               počet hlasov    174               

Martina Frnová             počet hlasov    172             

Pavol Hrivnák                počet hlasov    160              

Ing. Katarína Ďurčová  počet hlasov    156                   

Erika Lahutová                počet hlasov     151              

Ing. Ján Novák              počet hlasov     148      

 

     

Dňa 19.11.2018 sa Erika Lahutová vzdala mandátu poslanca, nakoľko bola zvolená 

za starostku obce Sklené, preto nastupuje  

 

Jozef Schnierer               počet hlasov                 141 
 

      

          K bodu 4: Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, odovzdanie insígnií 

 novozvolenému starostovi 

 

   Predsedajúca vyzvala predsedníčku miestnej volebnej komisie Barboru Balážovú, aby sa 

ujala slova. 

Predsedníčka MVK skonštatovala, že v súlade s osvedčením o zvolení vydaným podľa § 191 

Volebného kódexu č. 180/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov bola za starostku obce 

Sklené zvolená Erika Lahutová.   

Predsedníčka následne prečítala znenie sľubu starostu obce a novozvolená starostka svojím 

podpisom pod text sľubu sľub zložila. 

Predsedníčka miestnej volebnej komisie odovzdala zvolenej starostke Erike Lahutovej 

osvedčenie o zvolení za starostu. Insígnie zostali znovu zvolenej starostke. 

  

 

K bodu 5: Zloženie sľubu novozvolených poslancov 

 

   Nastal slávnostný akt sľubu poslancov. Znovu zvolená starostka prečítala znenie sľubu 

poslancov a poslanci zložili sľub svojím podpisom pod text sľubu a zároveň odovzdala 

poslancom novozvoleného zastupiteľstva osvedčenie o zvolení. 

 

Predsedajúca skonštatovala, že novozvolené Obecné zastupiteľstvo Obce Sklené je 

uznášaniaschopné. 

 

K bodu 6: Príhovor novozvoleného starostu 

 

   Novozvolená starostka prečítala svoj príhovor k občanom. Poďakovala v ňom za 

spoluprácu poslancom, Spevokolu Sklenianky, Klubu dôchodcov ako aj DHZ. 

Spomenula, aké úlohy nás čakajú v budúcom volebnom období. Na záver poďakovala za 

prejavenú dôveru. Príhovor je prílohou tejto zápisnice v tlačenej forme. 
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K bodu 7: Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

 

   Starostka predložila na schválenie program ustanovujúceho zasadnutia. 

 

Program:  

8.   Voľba mandátovej komisie 

9.   Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie 

10. Diskusia 

11. Záver 

 

 

Uznesenie č. 1/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

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

Schvaľuje  program svojho zasadnutia zo dňa 4.12.2018 

 

 

Hlasovanie: 

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

 
Uznesenie bolo prijaté 

 

K bodu 8: Voľba mandátovej komisie 

 

Starostka navrhla zloženie mandátovej komisie v zložení poslancov: Predseda : Martina     

   Frnová, Ing. Katarína Ďurčová, Júlia Lahutová a skonštatovala, že podľa § 15 Zákona    

   o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je potrebné vymedziť úlohy mandátovej   

   komisie nasledovne: 

- Overiť zloženie sľubu novozvolenej starostky a zloženie sľubu poslancov 

novozvoleného obecného zastupiteľstva kontrolou úplnosti ich podpisov pod textom 

zákonom predpísaného sľubu 

- Zistiť prípadnú prítomnosť nezlučiteľných funkcií na základe čestných vyhlásení 

zvolených funkcionárov 

                                             

Uznesenie č. 2a/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

Zriaďuje mandátovú komisiu v zložení poslancov: Predseda : Martina Frnová,  Členovia: 

Ing. Katarína Ďurčová, Júlia Lahutová 
 

Hlasovanie: 

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

 
Uznesenie bolo  prijaté 

Uznesenie č. 2b/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
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Vymedzuje úlohy mandátovej komisie nasledovne: 

- Overiť zloženie sľubu novozvolenej starostky a zloženie sľubu poslancov 

novozvoleného obecného zastupiteľstva kontrolou úplnosti ich podpisov pod textom 

zákonom predpísaného sľubu 

- Zistiť prípadnú prítomnosť nezlučiteľných funkcií na základe čestných vyhlásení 

zvolených funkcionárov 

 

Hlasovanie: 

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

 
Uznesenie bolo  prijaté 

 

K bodu 9 : Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie 

 

   Členka mandátovej komisie prečítala správu mandátovej komisie o zložení sľubu 

novozvolenej starostky a zložení sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva a 

na základe čestných vyhlásení zistila neprítomnosť nezlučiteľných funkcií novozvolených 

starostu a poslancov OZ. Správa mandátovej komisie je prílohou tejto zápisnice. 

 

Uznesenie č. 3a/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie  

- Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 

- Predloženú správu mandátnej komisie 

 

Hlasovanie: 

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

 
Uznesenie bolo  prijaté 

 

Uznesenie č. 3b/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Konštatuje, že novozvolený starosta a poslanci novozvoleného obecného zastupiteľstva zložili 

a podpisom potvrdili zákonom predpísaný sľub 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 7 Proti:     Zdržal sa:    

 
Uznesenie bolo  prijaté 

 

K bodu 10: Diskusia 

 

a) K. Hammerová hovorila že 30 rokov pracovala v zbore pre občianske záležitosti 

a o spolupráci s touto p. starostkou. Skonštatovala, že sa jej nepáči, že na obecný úrad 

prišla vybavovať pohreb p. Romanová a chcela, aby na pohrebe jej otca prečítali 

smútočnú reč, p. farár im povedal, že vie o tom, že to robí p. Hammerová. P. starostka 

povedala pozostalým, že ona robí rozlúčky „iba pre ľudí, ktorí sú jej sympatickí“. 

Skonštatovala, že to nie je pravda, a chcela povedať všetkým ľuďom, ktorí by chceli,  
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      aby prečítala poslednú rozlúčku na pohrebe, môžu sa na ňu obrátiť. Ľuďom sa páči   

      zmena a ona chcela obec posúvať nielen v tejto oblasti. Skonštatovala, že počas  

      minulého volebného obdobia sa snažila presadzovať zmeny, ale nepodarilo sa jej to. 

      Vyslovila názor, že keď sa vyhlasuje úmrtie, nemalo by sa to vyhlasovať ako správa,  

      ale treba rodine vysloviť sústrasť. Vyjadrila sa aj k vianočnej výzdobe v obci, že  

      každý rok je menej ozdôb, výzdoba prezentuje obec. Zablahoželala všetkým zvoleným  

      poslancom, povedala im, nech si idú za svojim cieľom a nedajú sa odradiť. 

- Starostka sa vyjadrila k poslednej rozlúčke p. Bulíka a povedala, že p. Romanová 

prišla na obecný úrad a rozhovor neprebehol tak ako to bolo povedané tu.      

- J. Veselková sa pridala, a povedala, že p. Romanová sa s ňou rozprávala a chcela, aby 

o tom hovorili na zastupiteľstve, p. Romanovej sa nepáčilo aj to, že Romanovci mali 

krásne životné jubileum a nikto u nich nebol, poukazy sa im iba poslali. 

- A. Maruškinová povedala, že na posedení s dôchodcami prevzal poukážky p. Jozef 

Kerata 

- Starostka ukončila debatu, lebo podľa jej názoru pokračujú útoky 

- P. Hrivnák povedal, že ak by išiel zástupca obce blahoželať jubilantovi, aspoň týždeň 

pred návštevou by sa mal ohlásiť  

- A. Maruškinová povedala, že bola chyba, že sa nepovedalo, koľko rokov mali 

oslávenci a to, že neprítomným nepríďte zobrať poukaz, zástupca z obce pôjde osobne 

- Z. Schniererová skonštatovala, že platí nový zákon o ochrane osobných údajov 

a zverejňovať tieto údaje sa nesmú a je otázne ako sa dorieši v súvislosti s týmto 

zákonom aj vyhlasovanie pohrebov 

- Ing. K. Ďurčová povedala že podľa jej názoru k vyhlasovaniu pohrebov netreba žiadny 

zákon, malo by sa povedať, že oznamujeme s hlbokým zármutkom že nás opustil 

občan ten a ten 

- K. Hammerová povedala, že na konci správy treba vysloviť rodine úprimnú sústrasť 

- Starostka odpovedala, že sa na pohreboch zúčastňuje a rodine vysloví sústrasť osobne 

- J. Schnierer vyslovil názor, že vianočná výzdoba by sa mala doplniť 

b) A. Bieleschová skonštatovala, že boli zvolení mladí ľudia, ktorí by mali obec 

zveľaďovať pre seba a popriala všetkým veľa úspechov 

 

K bodu 11: Záver 

 

 

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

verejné a skonštatovala, že 17.12.2018 bude ďalšie obecné zastupiteľstvo, na ktoré všetkých 

prítomných občanov pozvala. 

 

 

Uznesenia boli prijaté pri každom bode programu. 

 

 

          Ukončenie zasadnutia o 17.35 hod. 

 

V Sklenom 07.12.2018 

 

 

HLASOVÝ ZÁZNAM Z OZ JE ARCHIVOVANÝ NA OcÚ V SKLENOM 

 

Zaslané na overenie, dňa 07.12.2018 
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Overovatelia zápisnice: 

 

 

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

         Ing. Ján Novák                                             Pavol Hrivnák               

 

 

 

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

 Zapísala: Zdenka Schniererová                             Erika Lahutová 
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Prezenčná listina  

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sklenom  

konaného dňa 04.12.2018 

 

 

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

 

 

Kontrolórka obce : Ing. Miroslava Škorňová             ..................................... 

 

 

Poslanci OZ :  

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

 

Ing. Katarína Ďurčová                                                   ....................................  

 

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

 

Pavol Hrivnák                                                                 ................................... 

 

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

 

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

 

Jozef Schnierer                                                                ................................. 

 

 

 

 

 

Členovia komisií :  

 

 

 

Občania :                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


