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Zápisnica 

Z 1.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sklenom 

ktoré sa konalo dňa 17.12.2018 o 17.00 hod 

v obecnom dome v Sklenom v malej sále 

 

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 

 

  Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla doterajšia starostka Erika Lahutová, 

privítala prítomných a skonštatovala, že je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých 

poslancov, preto je OZ uznášaniaschopné. 

 

 

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

 
Starostka navrhla zloženie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

    

Návrhovú komisiu v zložení : Ing. Ján Novák, Martina Frnová 

Overovateľov zápisnice :  Júlia Lahutová, Ing. Katarína Ďurčová 

Zapisovateľ : Zdenka Schniererová 

 

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 

 

 

K bodu 3: Program zasadnutia  

 

1. Otvorenie 
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2.  Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice 

3.  Program zasadnutia 

4.  Plán kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2018 

5.  a) Odborné stanovisko HKO k návrhu rozpočtu na rok 2019 a roky 2020 

     a 2021 

     b) Rozpočet  na rok 2019 s výhľadom na r. 2020 - 2021 

6.  Úprava rozpočtu školstva na rok 2018 

7.  Zloženie komisií pri OÚ v Sklenom 

8.  Zástupca starostu obce 

9.  Určenie poslanca do rady ZŠ 

10. Určenie poslanca do rady MŠ 

11  Určenie poslanca na vykonávanie občiansko-právnych úkonov 

12. Určenie volebných obvodov 

13. Preplatenie dovolenky starostke obce 

14. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. 2017/2018 – ZŠ 

15. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. 2017/2018-  MŠ 

16. Diskusia 

17. Uznesenie 

18. Záver 

 

 

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 

 

 

nesenie bolo prijaté 

Na rokovanie sa dostavil Mgr. Milan Michalík, ktorý požiadal, aby mohol predniesť správu  

o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2017/2018 Základnej školy v Sklenom, ktorá je  

podľa programu až ako bod 14. Mgr. Milan Michalík poďakoval za pozvanie a možnosť  

vystúpiť skôr, nakoľko má ešte povinnosti.   

Ing. Novák sa spýtal p. Michalíka, či vie, ako sa zvyšujú platy a skonštatoval, že zvýšenie nenašiel 

v rozpočte 

Mgr. Michalík odpovedal, že to je dlhodobý problém, štát tvrdí, že tie peniaze dostane obec  

v podielových daniach, je na zriaďovateľoch aby ich tam identifikovali. 

Ing. Habžanská Šefranková skonštatovala, že sú narozpočtované  

HKO navrhla, že urobí prepočet, koľko príde v podielových daniach na školstvo a koľko sa  

použije.   

Hlasovanie prebehlo v bode 14.  

 

         K bodu 4: Plán kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2018 

 

Plán kontrolnej činnosti predložila hlavná kontrolórka obce Ing. Miroslava Škorňová. 

Je prílohou tejto zápisnice v tlačenej forme. 
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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 

 

                 

 

K bodu 5: a) Odborné stanovisko HKO k návrhu rozpočtu na rok 2019 a roky 2020 

                   a 2021 

 

Odborné stanovisko HKO k návrhu rozpočtu na rok 2019 a roky 2020-2021 predložila HKO 

Ing. Miroslava Škorňová. Skonštatovala, že návrh rozpočtu je zostavený v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, hlavne so zákonom o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy ako aj so zákonom o rozpočtovej zodpovednosti, má predpísanú formu. 

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 393.050 eur, bežné výdavky vo výške 363.050 eur, 

bežný rozpočet je narozpočtovaný s prebytkom 30 tis. eur. Kapitálový rozpočet je navrhnutý 

ako schodkový -64 tis.  eur s tým, že obec zapojila úspory z minulých rokov vo výške 34 tis. 

eur. Keď sa vezme prebytok 30 tis. a schodok 64 tis., rozdiel je 34 tis. a to je doplnené 

finančnými operáciami obce. K analýze príjmov – obec by mala podľa prognózy, ktorá bola 

už zverejnená dostať 242.072 eur podielových daní, v rozpočte je plánovaných 238 tis., pri 

výpočte sa vychádzalo zo 7,7 %, bola tam opatrnosť. Ďalšími dôležitými príjmami je daň 

z nehnuteľností plánovaná vo výške 32.365 eur a poplatok za komunálny odpad vo výške 

9.800 eur, nedaňové príjmy vo výške 22 tis.. K príjmom, ktoré sú podľa názoru HKO reálne 

sú narozpočtované výdavky na prevádzku obce a navyše kapitálové výdavky, ktoré 

predstavujú opravu strechy obecného domu vo výške 23 tis. a rekonštrukcia požiarnej 

zbrojnice vo výške 46.500 eur. Kapitálové výdavky sú čiastočne kryté z dotácie Ministerstva 

vnútra vo výške 29.900 eur na požiarnu zbrojnicu, zvyšok bude krytý z finančných fondov 

obce. Výdavková časť rozpočtu je nastavená na krytie z vlastných zdrojov. 

 

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 

 

 

                   b) Rozpočet  na rok 2019 s výhľadom na r. 2020 – 2021 

 

Návrh rozpočtu pre rok 2019 s výhľadom na roky 2020-2021 predložila OZ ekonómka obce 

Ing. Jana Habžanská Šefranková, je prílohou tejto zápisnice.   
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Uznesenie č. 8/2018 

 

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 

 

 

K bodu 6:   Úprava rozpočtu školstva na rok 2018 

 

Návrh na   rozpočtové opatrenie predniesla ekonómka obce Ing. Jana Habžanská Šefranková, 

je prílohou tejto zápisnice.  

Ing. Ďurčová sa spýtala aké sú príjmy v školskej jedálni 

Ing. Miroslava Škorňová jej odpovedala, že príjmy vznikajú iba od cudzích stravníkov 

 

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 : 
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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 

 

 

K bodu 7: Zloženie komisií pri OÚ v Sklenom 

 

Starostka navrhla, ktoré komisie doporučuje zriadiť a ich  zloženie: 

 

Ing. Novák povedal, že pred 3 týždňami požiadal, aby bol členom finančnej komisie, spýtal 

sa, prečo nie je začlenený do finančnej komisie, vyjadril názor, že keď sú zamestnanci 

obecného úradu členmi komisie, je to skrytá odmena pre nich, lebo podklady na komisie robia 

počas pracovnej doby. 

Odpovedala starostka, že na pracovnom stretnutí bol predložený návrh na zloženie komisií, 

všetci, ktorí sa ho zúčastnili súhlasili, zamestnanci nemajú výhody a odmeny nedostávajú ako 

členovia komisie, hoci podklady na komisie pripraviť musia, preto boli navrhnutí ako 

členovia.  

Ing. Novák sa spýtal, prečo nie je navrhnutý on ako člen 

Starostka povedala, že podľa jej názoru člen komisie by mal ekonomike rozumieť 

Ing. Novák súhlasil a skonštatoval, že pokiaľ nebude vidieť do ekonomiky, ako jej môže 

rozumieť 

Starostka odpovedala, že ako poslanec má právo požiadať o údaje. Za posledné štyri roky 

pýtal údaje, ktoré zdržujú, a prípravou odpovedí strávi veľa času. Že on ako poslanec nevie, 

čo sú kapitálové príjmy a výdavky, čo je časový harmonogram, podarilo sa jej to vysvetliť až 

na tretí krát. Navrhnutí členovia – J. Lahutová má ekonomické vzdelanie, M. Frnová podniká 

rozumejú problematike. Podľa jej názoru nič sa nezatajuje. Pri hlasovaní o správe vládneho 

auditu sa p. poslanec zdržal hlasovania, rovnako ako pri hlasovaní o správe audítorky, kedy sa 

zdržal hlasovania, tak potom ekonomike nerozumie, lebo nie je jej jasné, prečo sa zdržiava 

hlasovania. HKO kontroluje všetko. 

Ing. Novák sa spýtal, prečo nedostal odpovede na otázky ktoré zaslal na OCÚ 

Starostka povedala, že odpoveď dostal na každú otázku 

Ing. Novák nesúhlasil a aby nezaťažoval OCÚ zbytočnými otázkami, navrhol, aby bolo 

obecnému zastupiteľstvu štvrťročne predkladané čerpanie rozpočtu 

Starostka odpovedala, že poslanci si pravidelne informovaní a spýtala sa, na ktoré otázky 

nedostal p. poslanec odpoveď 

Ing. Novák skonštatoval, že nedostal odpoveď, koľko sú mzdy a koľko sú odmeny, to je 

podstatné.  Zarazila ho jedna vec, že odpoveď mu bola doručená emailom, ale na 

hlavičkovom papieri obce. Povedal, že to bude riešiť až na budúci rok a zároveň sa spýtal, či 

jeho návrh, aby dostávali poslanci čerpanie po položkách je akceptovateľný. 

J. Schnierer pridal sa k názoru, že ak to nie je problém predkladať, aby sa štvrťročne tieto 

informácie predkladali 

Ing. Novák navrhol, aby sa prijalo uznesenie 

Starostka skonštatovala, že najskôr sa bude hlasovať za zloženie komisií a ďalšie uznesenie 

bude o štvrťročnom predkladaní čerpania rozpočtu. 

T. Frno sa spýtal, či by p. poslanec Novák navrhol, aby bolo zverejnené čerpanie, keby bol 

v komisii 

Ing. Novák odpovedal, že aj v tom prípade by navrhol prijatie uznesenia, lebo si myslí, že aj  
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ostatní poslanci a občania majú právo byť informovaní 

 

 

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 

 

Pred hlasovaním o uznesení č. 11b/2018 sa prihlásil Ing. Novák a mal pripomienky:  

k jednému navrhovanému členovi komisie a vyslovil názor, že tu je stret záujmov, týka sa to 

Ing. Maruškinovej a spýtal sa, či navrhovaný člen J. Černega, ktorý je zamestnancom 

obecného úradu musí byť členom komisie.  
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Starostka sa vyjadrila prečo navrhla týchto členov komisie: Ing. Maruškinová, už pracovala 

v tejto komisii, vie čítať mapy, predkladala podklady na rokovanie komisie. V komisii 

pracoval aj p. Moncman, ktorého nahradil p. Černega. Je vhodné, aby sa on ako zamestnanec, 

ktorý potom realizuje či výrub alebo vyčistenie verejných priestranstiev zúčastnil na komisii, 

a nemusel mu niekto znovu vysvetľovať čo a kde treba urobiť.  

Ing. Novák povedal, že dôvod prečo bude v komisii p. Černega je postačujúci, ale u p. Ing. 

Maruškinovej je to stret záujmov 

J. Schnierer vyslovil názor, aby sa hlasovalo za komisiu v navrhovanom zložení 

 

 

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:  

 

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 
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Hlasovanie: 

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

 

 

Za člena komisie kultúry a športu bol navrhnutý Ing. Ján Novák, ktorý sa vzdal členstva 

v komisii, vzhľadom na to, že chcel robiť vo finančnej komisii a povedal, že v prípade 

potreby bude pomáhať každej komisii. 

T. Frno skonštatoval, že toto nie je riešenie 

 

 

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 

 

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. 
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Starostka prečítala pôvodný návrh na zloženie komisie aj s Ing. Novákom ako členom 

Pred hlasovaním sa spýtala Ing. Ďurčová, či sa bude dať doplniť člen komisie aj dodatočne 

Starostka odpovedala, že sa môže doplniť 

H. Bulíková skonštatovala, že keď p. Novák nechce byť členom, aby sa hlasovalo za zloženie 

komisie bez neho 

Hlasovanie za zloženie komisie bez Ing. Nováka 

 

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 

 

 

K bodu 8: Zástupca starostu obce 

 

Pokiaľ ide o výkon kompetencií starostu ako štatutára, podľa § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné 

obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu. Zástupca starostu 

môže byť len poslanec. 

Starostka obce navrhla za zástupcu starostu obce Sklené : p. Pavla Hrivnáka 

 

Ing. Novák sa spýtal, či nie je bežnou praxou, že zástupcom je ten, ktorý získal vo voľbách 

najviac hlasov. 

Odpovedala starostka, že zástupcom nemusí byť ten, kto mal najviac hlasov. 

Pridala sa M. Frnová, že ani pred štyrmi rokmi to nebolo tak, že zástupcom bol ten, kto mal 

najviac hlasov 

 

                                            

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 

 

 

Starostka skonštatovala, že v tomto bode je potrebné poveriť poslanca, ktorý bude zvolávať 

obecné zastupiteľstvo v prípade, ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa  

 

http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1898683&f=3
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odseku 1 prvej vety, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  zvolá ho zástupca starostu  

alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Navrhla p. Helenu Bulíkovú 

Pred hlasovaním požiadal Ing. Novák o vysvetlenie tohto paragrafu 

Starostka odpovedala, že ak starosta nie je prítomný, alebo nezvolá zasadnutie zvoláva 

zasadnutie zástupca starostu alebo iný poslanec poverený OZ 

HKO doplnila, že sa môže stať, že starosta úplne prestane pracovať, nezvolá zastupiteľstvá, 

nezvolá ich ani zástupca, tak ich zvolá poverený poslanec, je to iba v krajnom prípade, ale 

hlasuje sa o tom 

Z. Schniererová skonštatovala, že do uznesenia sa nemôže uviesť to, čo je v zákone, môžeme 

sa na zákon iba odvolať  

 

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 

 

 

 

K bodu 9 : Určenie poslanca do rady ZŠ 

 

Starostka obce navrhla do rady základnej školy poslankyňu : Martinu Frnovú 

 

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 

 

 

K bodu 10 : Určenie poslanca do rady MŠ 

 

Starostka obce navrhla do rady materskej školy poslankyňu : Júliu Lahutovú 

 

 

Uznesenie č. 15/2018 

 

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 
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K bodu 11 : Určenie poslanca na vykonávanie občiansko-právnych úkonov 

Starostka skonštatovala, že podľa § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 o rodine Z.z. . a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov   

 Vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci na matričnom úrade určenom pre obvod, v 

ktorom má jeden z nich trvalý pobyt, pred starostom alebo primátorom, alebo povereným 

poslancom obecného zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva za prítomnosti matrikára. 

Navrhla poveriť vykonávaním týchto obradov v prípade, ak bude ona ako starostka 

neprítomná  poslankyňu p. Helenu Bulíkovú. 

  

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 

 

 

K bodu 12 : Určenie volebných obvodov 

 

Starostka obce navrhla poslancov a ich volebné obvody, spýtala sa Ing. Nováka, či mu nebude 

prekážať, že je návrh, aby volebný obvod FD, ktorý mal v predchádzajúcom volebnom 

období  on zastupoval p. Hrivnák 

Ing. Novák odpovedal, že je tu pre všetkých občanov a neprekáža mu to 

 

Obecné zastupiteľstvo volebné obvody číslo domu 

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 

 

 

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 
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Hlasovanie: 

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

 

 

K bodu 13 : Preplatenie dovolenky starostke obce 

 

Starostka informovala, že nemala čas vybrať si dovolenku, a preto ak nebude preplatená, 

prepadne jej. 

Ing. Novák skonštatoval, že bojujeme za účelné použitie verejných prostriedkov, preto si 

starostka mala dovolenku vyčerpať, nevedela, tak isto ako ani poslanci, či bude znovu 

zvolená. 

Starostka hovorila, že sa rozhodla postupovať podľa nového zákona, ktorý je v platnosti od 

1.12.2018, a tým sa vzdať nároku na odstupné. Nakoľko ustanovujúce OZ zvolala až 

v decembri, preto nemá nárok na odstupné. Keby bolo OZ do 30.11.2018, musela by jej obec 

preplatiť aj odstupné aj keď bola znovu zvolená.    

Ing. Novák povedal, že keby nebola p. starostka zvolená, mala by nárok na odstupné a aj na 

preplatenie dovolenky, ale tým, že bola zvolená, nemá nárok na odstupné a nie že sa vzdala 

odstupného 

Z. Schniererová doplnila, že keby bolo ustanovujúce obecné zastupiteľstvo do  30.11.2018, 

musela by obec postupovať podľa zákona platného do 30.11.2018 a aj znovu zvolená 

starostka by mala nárok na vyplatenie dvojmesačného odstupného. Keďže bolo ustanovujúce 

OZ 4.12.2018, postupuje sa podľa nového zákona o odmeňovaní starostov, ktorý je platný od 

1.12.2018. Podľa neho znovu zvolený starosta nemá nárok na vyplatenie odstupného. 

Prebehla diskusia o tom, ako sa plánuje a čerpá dovolenka u niektorých zamestnávateľov 

a o tom, ako si čerpala dovolenku starostka.  

Ing. Ďurčová hovorila o tom, že aby sa predišlo veľkému zostatku dovolenky na konci roka, 

mala by starostka čerpať dovolenku každý mesiac. 

Ing. Šefranková povedala, že predchádzajúcemu starostovi OZ schválilo preplatenie 25 dní aj 

keď zostatok jeho dovolenky bol 55 dní. 

Ing. Ďurčová skonštatovala, že starostka tým, že si nechá preplatiť týchto 10 dní dovolenky 

nerobí nič protizákonné. 

Starostka doplnila, že takýto zostatok vznikol tým, že mala nárok na 25 dní, po zmene zákona 

má nárok aj na 5 dní dodatkovej dovolenky 

Ing. Novák sa spýtal starostky, či má za rok 2018 dovolenku 30 dní, ktorú si prenesie do roku 

2019, skonštatoval, že to nemôže 

Starostka odpovedala, že podľa zákonníka práce musí byť dovolenka vyčerpaná do dvoch 

rokov, alikvótna časť do apríla budúceho roku 

Ing. Novák povedal, že sa pýtal na iných obciach, kde mu povedali, že starosta musí mať 

dovolenku vyčerpanú do konca roka 

Starostka hovorila, ako si podľa jej informácií čerpajú a nechali preplatiť zostatok dovolenky 

niektorí starostovia v okrese, uzatvorila debatu a dala hlasovať 

   

  

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 
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K bodu 14 : Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. 2017/2018 – ZŠ 

 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2017/2018 v Základnej škole Sklené 

predložil riaditeľ ZŠ Mgr. Milan Michalík predniesol na začiatku obecného zastupiteľstva. Je 

prílohou tejto zápisnice. Hlasovanie sa uskutočnilo v bode 14. 

 

  

Uznesenie č. 19/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

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 

 

 

K bodu 15 : Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. 2017/2018 – MŠ 

 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2017/2018 v Materskej škole Sklené 

predložila starostka obce E. Lahutová. Je prílohou tejto zápisnice. 

 

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 

 

 

K bodu 16: Diskusia 

 

a) Ing. Novák skonštatoval, že nepodpísal zápisnicu z ustanovujúceho OZ, s tým, že sa 

dohodol s p. Schniererovou, že časť záznamu sa dá do súladu 

      zároveň sa spýtal, prečo v zápisnici z 5.zasadnutia nie je zaznamenaný príspevok p.  

      Ing. Lamperta, ktorý dal verejné vyhlásenie ako bude pomáhať p. starostke pri  

      vybavovaní eurofondov v Bratislave 

- T. Frno  povedal, že na tom OZ bol a p. Lampert povedal, že ak starostka bude 

potrebovať pomoc nemá s tým problém, pomôže každému zvolenému starostovi 

- Ing. Novák odpovedal, že sa vtedy p. Lamperta spýtal, či tá pomoc bude iba pre p. 

starostku, alebo každého starostu, až potom sa opravil a povedal, že pre každého 

starostu 

- Z. Schniererová odpovedala, že zápisnica sa nepíše od slova do slova a podľa nej tento 

príspevok nebol podstatný ale ak je to podľa p. Ing. Nováka dôležité, napíše sa tento 

príspevok do tejto zápisnice. Zápisnica z 5.zasadnutia je už podpísaná a zverejnená, 

preto sa nemôže meniť alebo dopĺňať. Na školení dostali informáciu, že do zápisnice 

sa uvádzajú podstatné príspevky a keď je zo zasadnutia hlasový záznam, nepíše sa 

doslova, každý má možnosť prísť na OCÚ a vypočuť si ho 
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- Prebehla diskusia o tom, či tento príspevok bol podstatný  

- Ing. Novák trval na tom, že podľa zákona je poslanec povinný informovať občanov 

o činnosti OZ a ak sa občan nezúčastní na zasadnutí a on ako poslanec ho informuje 

a príspevky nie sú v zápisnici, môže ho občan obviniť z toho, že nehovorí pravdu 

- Starostka doplnila, že na školeniach prízvukujú, že do zápisnice sa píšu len podstatné 

veci, podľa jej názoru nebol podstatný, keď je zápisnica zverejnená, nedá sa 

doplňovať, ale preverí to 

- H. Bulíková sa spýtala, či každý diskusný príspevok občanov bude zapísaný 

v zápisnici 

- Ing. Novák povedal, že občan musí byť spomenutý keď sa k niečomu vyjadril, nejde 

o to, či sa vyjadril k podstatnej alebo nepodstatnej veci 

- Z. Schniererová skonštatovala, že takto sa bude písať zápisnica skoro od slova do 

slova 

- A. Maruškinová sa pridala a povedala, že p. Lampert vystúpil keď sa rokovalo 

o predaji pozemku jemu a potom povedal o eurofondoch, že nie je jednoduché ich 

získať a keď nie sú známi, je to ťažšie a keď bude treba môže pomôcť, ale v diskusii 

nepovedal nič o tom, že nám bude určite pomáhať      

- Príspevok Ing. Lamperta k bodu 10 diskusia na 5.zasadnutí OZ konaného dňa 

31.10.2018 doplnený do tejto zápisnice na základe pripomienky poslanca Ing. Nováka: 

v ktorom sa  Ing. Lampert  vyjadril k fungovaniu samosprávy a dal prísľub p. 

starostke, že jej v budúcom volebnom období pomôže a bude ju podporovať 

Ing. Novák sa následne spýtal, či p. Lampert bude podporovať iba p. starostku, alebo 

každého z kandidátov, ktorý bude za starostu zvolený 

Ing. Lampert odpovedal, že starostu si zvolia občania a on bude podporovať každého 

zvoleného starostu      

b) Ing. Ďurčová sa spýtala, či sa bude robiť niečo viditeľné pre obec, ako napríklad 

obnova zberného dvora 

- Odpovedala starostka, tento problém sa riešil aj v predchádzajúcom volebnom období, 

povedala, že zberný dvor kde je teraz nesmie byť, preto treba uvažovať o vhodnom 

mieste, nesmie byť pri vode, pri železnici sa tiež musí dodržať ochranné pásmo 

Nebudú to malé náklady, na vybudovanie zberného dvora bude potrebné stavebné 

povolenie  

- A. Maruškinová povedala, že každý poslanec má svoj obvod a môže zistiť, čo by 

chceli občania  

- P. Hrivnák sa pridal k starostke, že pri budovaní sa musí postupovať ako pri riadnom 

smetisku nesmie tam presakovať voda 

- Ing. Ďurčová sa spýtala, či sa v rozpočte, ktorý bol práve schválený počítalo so 

zberným dvorom 

- Starostka povedala, že v minulom volebnom období sa hovorilo aj o nákupe 

veľkokapacitných kontajnerov, tie, ktoré sú už dosluhujú. Hovorila o separovanom 

zbere.  

c)  Ing. Ďurčová skonštatovala, že je potrebné urobiť prístup k úradnej tabuli 

- Starostka odpovedala, že na jar sa môže zakryť ten rigol 

- A. Maruškinová sa povedala, že sa hovorí o oplotení detského ihriska 

- Starostka odpovedala, že je to plánované, už vlani to navrhol p. poslanec Novák 

d) Ing. Ďurčová navrhla, aby sa urobila tabuľa pre smútočné oznámenia 

- Starostka hovorila, že osloví p. Neuschla, treba dať do poriadku aj tabuľu pri 

Kohutkov  

e) A. Maruškinová hovorila o smetisku za kinosálou 

- Starostka informovala, že poslala upozornenie p. Ollerovi a tí jej odpovedali, že to 

smetisko vytvorili Lehotkaiovci, preto pošle ďalšie upozornenie im  

f) P. Paúr skonštatoval, že treba niečo urobiť so psami 
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- Starostka hovorila, že sa snaží riešiť nielen tento problém, ale aj problém s mačkami, 

len to nie je také jednoduché  

- T. Frno povedal, že obec by mala začať dávať pokuty, vyhlasovanie nepomôže 

- Prebehla diskusia o tom, ako postupujú iné obce a o čistote vo svete 

g) A. Maruškinová sa spýtala na jamy, ktoré zostali po opravách Turčianskej vodárenskej 

na obecnej ceste a zároveň sa spýtala, prečo pri p. Nepelovi vyteká voda po ceste, 

býva tam ľad, po ceste sa nedá chodiť 

- Odpovedala starostka, že ich na to upozornila a požiadala ich o nápravu ak sa niečo 

stane, zodpovedné sú vodárne, o súhlas žiadajú dodatočne, za hydranty sú zodpovední 

podľa zákona oni 

 

K bodu 17: Uznesenia  

 

Uznesenia boli prijaté v každom bode programu. 

 

K bodu 18: Záver 

 

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

verejné, pozvala všetkých prítomných na vianočný koncert a popriala im príjemné prežitie 

Vianočných sviatkov. 

 

 

 

          Ukončenie zasadnutia o 18.35 hod. 

 

V Sklenom 28.12.2018 

 

 

HLASOVÝ ZÁZNAM Z OZ JE ARCHIVOVANÝ NA OcÚ V SKLENOM 

 

Zaslané na overenie, dňa 02.01.2019 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

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

         Júlia Lahutová                                            Ing. Katarína Ďurčová               

 

 

 

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

 Zapísala: Zdenka Schniererová                             Erika Lahutová 
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Prezenčná listina  

z 1.zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sklenom  

konaného dňa 17.12.2018 

 

 

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 :                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


