
1 

 

 

 

Zápisnica 

Z 1.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sklenom 

ktoré sa konalo dňa 14.03.2019 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. Katarína Ďurčová, Júlia Lahutová 

Overovateľov zápisnice :  Pavol Hrivnák, Jozef Schnierer 

Zapisovateľ : Zdenka Schniererová 

 

Uznesenie č. 21a/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

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

Ing. Katarína Ďurčová, Júlia Lahutová 

 

Schvaľuje  overovateľov zápisnice z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sklenom 

v zložení: Pavol Hrivnák, Jozef Schnierer 

 

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 

                  2.  Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice 
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                  3.  Program zasadnutia  

                  4.  Kontrola uznesenia z predchádzajúceho OZ  

                  5.  a) Plán kontrolnej činnosti HKO obce Sklené na 1. polrok 2019 

                       b) Správa z kontrolnej činnosti HKO obce Sklené za rok 2018 

                  6.  Čerpanie rozpočtu za rok 2018 

                  7.  Predaj pozemku novovytvorená parcela KN C 257 vedenom na LV 501  

                        v k.ú. Sklené zastavané plochy a nádvoria o výmere 70 m2 – žiadosť  

                        o odpredaj p. Dubovský a p. Horváthová 

                   8.  Predaj časti pozemku KN C 372 (EKN 610) vedenom na LV 501  v k, ú.    

                        Sklené, ostatná plocha  –  žiadosť p. Loci s manželkou Andreou 

                   9.  Informácia o nákupe stoličiek do Obecného domu 

                 10.  Informácia o výzve - Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení vo  

                        verejných budovách za nízkoemisné – kúrenie v Obecnom dome 

                 11.  Diskusia 

                 12.  Uznesenie    

                 13.  Záver  

 

Návrh na doplnenie programu 1. zasadnutia OZ : 

 

Poslanci nepodali návrh na doplnenie programu, preto sa hlasovalo za navrhnutý 

program. 

 

     Uznesenie č. 21b/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

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

Schvaľuje  program svojho zasadnutia zo dňa 14.3.2019 

 

Hlasovanie: 

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

senie bolo prijaté 

 

         K bodu 4: Kontrola uznesenia z predchádzajúceho OZ  

 

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

Je prílohou tejto zápisnice v tlačenej forme. 

 

 

Uznesenie č. 22/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie  na vedomie kontrolu uznesenia z predchádzajúceho OZ 

 

Hlasovanie: 

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

 

                 

 

K bodu 5: a) Plán kontrolnej činnosti HKO obce Sklené na 1. polrok 2019 
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Plán kontrolnej činnosti HKO obce Sklené na 1.polrok 2019 predložila Ing. Miroslava 

Škorňová, HKO Sklené, v tlačenej forme je prílohou tejto zápisnice. 

 

Uznesenie č. 23/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje plán kontrolnej činnosti HKO obce Sklené na 1. polrok 2019 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

                   b) Správa z kontrolnej činnosti HKO obce Sklené za rok 2018 

 

Správu z kontrolnej činnosti HKO Sklené za rok 2018 predložila HKO Ing. Miroslava 

Škorňová, v tlačenej forme je prílohou tejto zápisnice. 

HKO vo svojej správe konštatovala, že dňa 7.11.2018 urobila fyzickú inventúru pokladne, 

nedostatky zistené neboli 

Ing. Novák sa spýtal, aký bol príjem do pokladne a aký bol výdaj  

HKO odpovedala, že sa zamerala na fyzickú inventúru pokladne, k tomu dňu mala vytlačenú 

pokladničnú knihu a spočítali sa peniaze. Spýtala sa p. poslanca, či chce vedieť ročný príjem a 

výdaj do pokladne, pri tejto fyzickej inventúre má ona priložený mesačný príjem a výdaj, 

ročný obrat v pokladni je viditeľný v hlavnej knihe .   

Ing. Novák sa spýtal, či sa dá špecifikovať, z čoho príjem pozostával. 

HKO odpovedala, že podľa jej názoru sú to daňové príjmy obce, poplatok za komunálny 

odpad a podobne.    

 

Uznesenie č. 24/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie správu z kontrolnej činnosti HKO obce Sklené za rok 2018 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

K bodu 6:   Čerpanie rozpočtu za rok 2018 

 

Čerpanie rozpočtu obce Sklené za rok 2018 predložila ekonómka obce Ing. Jana Habžanská 

Šefranková, je prílohou tejto zápisnice.  

 

Uznesenie č. 25/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie čerpanie rozpočtu obce Sklené za rok 2018  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 7 Proti:   0 Zdržal sa:  0  
                                                                                                                                       Uznesenie bolo prijaté 
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K bodu 7: Predaj pozemku novovytvorená parcela KN C 257 vedenom na LV 501  

                  v k.ú. Sklené zastavané plochy a nádvoria o výmere 70 m2 – žiadosť  

                  o odpredaj p. Dubovský a p. Horváthová 

 

Starostka informovala, že na hore uvedený pozemok boli obci doručené dve žiadosti – od p. 

Dubovského a od p. Horváthovej.  

Komisia životného prostredia zasadala dňa 4.3.2019 a doporučuje predať pozemok - 

novovytvorená parcela KNC 257 p. Dubovskému v celku, s odôvodnením, že uvedený 

pozemok sa nachádza medzi dvomi nehnuteľnosťami, nie je k nemu prístup a obec ho ani 

v budúcnosti nevyužije. Po 5. zasadnutí OZ dňa 31.10.2018, kde sa už prejednávala žiadosť p. 

Dubovského obec nechala vypracovať GP na celú parcelu.   

P. Horváthová  požiadala dňa 15.1.2019 o kúpu, ale len časti pozemku, nakoľko tu má 

postavenú  kôlňu na uskladnenie paliva. Komisia konštatuje, že stavba p. Horváthovej je 

čiernou stavbou, ktorá je postavená na obecnom pozemku, je v dezolátnom stave, preto sa 

musí zbúrať a môže si ju postaviť na svojom pozemku.   

 

-  Pred hlasovaním sa Ing. Novák spýtal, či bol vypracovaný znalecký posudok 

-  Odpovedala starostka, že znalecký posudok nebol vypracovaný, preto je návrh na uznesenie     

   v znení ako bol prečítaný 

- Ing. Novák hovoril o cenách pozemkov, ktoré predávajú iné obce, spýtal sa, že keď bude   

   robiť znalec posudok, z čoho bude vychádzať, má obec vypracovanú mapu – v mestách  

   existuje cenová mapa pozemkov, podľa ktorej sa určujú ceny. 

- Starostka odpovedala, že znalecký posudok vypracuje znalec podľa zákona, kde je presne  

   určený postup – či je to kúpeľné mesto, obec, či sú tam inžinierske siete. Pozemok o ktorom   

   sa rokuje v tomto bode má 70 m2 – je to priľahlý pozemok a nie je vhodný na výstavbu. 

-  Ing. Novák skonštatoval, že počas histórie predajov pozemkov v obci bola stanovená cena    

   7,50 eur za m2, stále je schvaľované, že predávame vo verejnom záujme a vtedy je cena 1   

   euro, podľa jeho názoru by sa s takýmto predajom malo prestať. 

-  Starostka odpovedala, že bolo vypracované a schválené VZN o cenách pozemkov, obec   

   dostala protest prokurátora a zastupiteľstvo toto VZN zrušilo. 

-  Ing. Novák sa spýtal, či je možné nahliadnuť poslancom k rozhodnutiu prokurátora. 

-  Starostka odpovedala, že do 30.6 dostanú poslanci toto rozhodnutie.  

-  Na čo p. poslanec reagoval a povedal, že sa mu zdá, že je to dlhá doba a navrhol, aby sa   

   dovtedy, kým sa poslanci stotožnia s návrhom prokurátora nepredávali obecné pozemky.   

 

  

Uznesenie č. 26/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Prerokovalo návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce Sklené – pozemku 

parcela EKN č. 9319 – novovytvorená parcela CKN 257, zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 70 m2 v katastrálnom území Sklené, obec Sklené zapísaného na LV č. 501 ako 

pozemok zastavaný 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 do 

výlučného vlastníctva Karolovi Dubovskému a Ing. Beáte Dubovskej, bytom Nábrežná, 

Vrútky za cenu podľa znaleckého posudku, pričom cenu znaleckého posudku, 

geometrického plánu a náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva znáša kupujúci. 

 

 



5 

 

 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

 

K bodu 8: Predaj časti pozemku KN C 372 (EKN 610) vedenom na LV 501  v k, ú.    

                  Sklené, ostatná plocha  –  žiadosť p. Loci s manželkou Andreou 

 

Starostka informovala, že na hore uvedený pozemok boli obci doručená žiadosť – od p. 

Lociho s manželkou.  

Komisia životného prostredia zasadala dňa 4.3.2019 a doporučuje odpredať časť pozemku 

E KN 610 ( CKN 372) - po jeho zameraní a rozdelení tak, ako je vytýčený v teréne.  

- Ing. Novák povedal, že na prípravnom zasadnutí dostali poslanci informáciu o žiadosti p. 

Lociho, a o tom, že tento pán bude využívať tento pozemok ako parkovisko a skonštatoval, že 

je trend stavať mobilné domy na betónových pätkách, kde stavebník nepotrebuje stavebné 

povolenie. To znamená, že bude platiť cenu za parkovisko a hypoteticky tam postaví tento 

dom – obec z toho nebude mať žiadny príjem. Je to 900 m2 a podľa jeho názoru je to 

stavebný pozemok, argument predsedu komisie, že je to mokré nie je správny. Znovu sa 

rokuje o predaji pozemku, upozornil na cenu -  predávame pozemky vo verejnom záujme za 1 

euro. Skonštatoval, že je proti predaju tohto pozemku, lebo je predpoklad, že to dopadne tak, 

ako povedal. Spýtal sa na mobilnú stavbu, ktorá je postavená pri mlyne, mobilný dom 

nepotrebuje stavebné povolenie 

- Schniererová odpovedala, že obec má stavebný úrad v Turčianskych Tepliciach a ten 

posúdil, že na mobilný dom potrebuje stavebník stavebné povolenie. 

- Ing. Habžanská sa spýtala p. Ing. Nováka, či ceny pozemkov, ktoré uviedol 

v predchádzajúcom bode sú cenami, za ktoré predáva obec alebo súkromník, lebo je to rozdiel 

aj na Sklenom sa predávajú pozemky po 15 eur – súkromníci alebo pozemkový fond. 

Znalecký posudok obec neovplyvní. Skonštatovala, že v účtovníctve je pozemok, napríklad 

zastavané plochy a nádvoria zaradený v cene 0,667 eur za m2. Predávať sa nesmie pod sumu, 

ktorá je v účtovníctve. 

- Ing. Novák skonštatoval, že sa radil so znalcom, ktorý mu vysvetlil, čo všetko zohľadní 

v znaleckom posudku, ale on s tým nie je stotožnený, preto je proti predaju pozemku. 

- Starostka povedala, že pozemok sa nebude predávať za jedno euro, ale za cenu znaleckého 

posudku. 

- Ing. Lampert sa pridal a skonštatoval, že je návrh a mali by sa k nemu vyjadriť aj ostatní 

poslanci.       

                                            

Uznesenie č. 27/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Doporučuje zameranie a rozdelenie parcely registra EKN 610 ( CKN 372) ostatná plocha 

tak, ako je vytýčený v teréne  a na základe geometrického plánu dať zapísať parcelu do stavu 

CKN a následne ju predať žiadateľom za cenu podľa znaleckého posudku 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 5 Proti:  2 (Ing. Novák, M. Frnová) Zdržal sa: 0  
Uznesenie bolo  prijaté 

 

 

 

 

K bodu 9 : Informácia o nákupe stoličiek do Obecného domu 
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Starostka obce hovorila o tom, že v obecnom dome sú pôvodné a staré sedačky z kina, konajú 

sa tam rôzne akcie,  a bolo by vhodné kúpiť nové stoličky, v rozpočte sú plánované peniaze 

a na obec bola doručená výhodná ponuka, kde jedna stolička bude stáť do 17 eur, 

informovala, že obec zakúpi 100 stoličiek 

 

 

Uznesenie č. 28/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie informáciu o nákupe stoličiek do obecného domu 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

K bodu 10 : Informácia o výzve - Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení vo  

                      verejných budovách za nízkoemisné – kúrenie v Obecnom dome 

 

Starostka obce informovala, že je Ministerstvo životného prostredia SR  vyhlásilo výzvu – 

Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné.  

Kúrenie v obecnom dome, kde sú dve obyčajné pece na tuhé palivo je nedostatočné ako sme 

videli na poslednej obecnej akcii – Fašiangovej zábave. Hoci sa kúrilo dva dni, počas akcie 

tam bola zima, nakoľko kinosála je veľká.  

Navrhla, aby sa obec zapojila do tohto projektu, kde je spoluúčasť obcí 5%. Výška celkových 

oprávnených výdavkov je minimálne 25 tis. eur a maximálne 1mil. eur na projekt.  

Je vypracovaný návrh rozpočtu na kúrenie v obecnom dome vo výške 70.353,71 eur 

 

- Ing. Novák, skonštatoval, že bol predložený krycí list, ktorý sa používa pri žiadosti 

o nenávratné finančné prostriedky, je tam síce napísané, kto ho vypracoval, ale on bol 

prekvapený, že bol poslancom predložený taký materiál. Spýtal sa, kto bude predkladať 

žiadosť, ak to bude obec, kto vypracuje žiadosť a prílohy a koľko to bude stáť. 

- Starostka odpovedala, že hovorila s p. Ing. Tarhajom, ktorý už robil pre obec projekty, 

zatiaľ nevie presnú sumu za vypracovanie žiadosti 

- Ing. Novák hovoril o náležitostiach žiadosti, o oprávnených výdavkoch, podstatnou vecou 

je, že sa má jednať o výmenu pece na uhlie a drevo za plynový kotol, ktorý spaľuje 

napríklad zemný plyn, lebo ide o to, aby bolo čo najmenej emisií, ktoré sa vypúšťajú do 

ovzdušia, je toho veľa a skonštatoval, že má pochybnosť o tom, že prostriedky budú obci 

priznané. Napríklad výdavky na nákup kotla na biomasu sú považované za neoprávnené. 

Povedal, že poslanci dostali informáciu - poďme čerpať prostriedky z eurofondov, lebo je 

výzva - ale rozhodnúť o tom musia poslanci. 

-Ing. Lampert skonštatoval, že sľúbil, že bude pomáhať obci a urobí všetko pre to, aby tie 

prostriedky obec dostala. Pri tomto projekte preplatia 95 % nákladov zo štátu a obec sa 

podieľa 5%. Je veľká šanca, že tie prostriedky obec môže získať. Budú tam náklady na 

stavebný projekt, niekto musí spracovať projekt k žiadosti. Budova musí spĺňať energetické 

podmienky, lebo peniaze nedajú ak budova nebude zateplená – v obecnom dome sa musí 

zatepliť strop. Bez energetického auditu nebude splnená podmienka a obec peniaze 

nedostane. V návrhu, ktorý bol predložený poslancom je počítane s tým, že tá budova nie je 

zateplená – je tam väčší počet radiátorov, výkonnejšia pec – tieto peniaze sa môžu použiť na 

zateplenie. Znovu zopakoval, že urobí všetko pre to, aby obec tieto prostriedky dostala. 

Skonštatoval, že obec bude mať nízke náklady – vypracovanie projektu 1 tis. eur, stavebné 

konanie 850 eur. 
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- J. Schnierer skonštatoval, že nízkoemisné kúrenie nie je prejsť z kúrenia drevom na kúrenie 

drevom  

- Ing. Novák  povedal, že p. Ing. Lampert hovoril veľmi presvedčivo, ale on ako poslanec má 

rozhodnúť o sume, ktorú ani nepozná, a náklady sa môžu navýšiť   

- Ing. Lampert oponoval, že tento rozpočet je plánovaný bez zateplenia, preto tam bol 

plánovaný väčší počet radiátorov a výkonnejšia pec, je tam preto rezerva 

- J. Schnierer sa spýtal, koľko obec bude musieť zaplatiť, ak nám neschvália žiadosť  

- Ing. Lampert skonštatoval, že podľa jeho názoru to bude maximálne 3 tis. eur 

- Ing. Ďurčová skonštatovala, že tých 70 tis. to sú dve veci – jedno je kúrenie, druhé je 

zateplenie, spýtala sa,  ktorý projekt robí Ing. Králik  

- Ing. Lampert odpovedal, že v sume 70 tis. nie je návrh na zateplenie, zatepľovať sa bude iba 

strop na kinosále 

- Ing. Ďurčová sa spýtala, či netreba opravovať strechu na kinosále   

- starostka odpovedala, že oprava strechy je naplánovaná a zahrnutá v rozpočte na rok 2019 

z rezervného fondu 

- Ing. Ďurčová skonštatovala, že je za zapojenie sa do tejto výzvy, spýtala sa, že keby tento 

projekt neschválili, o koľko by obec prišla  

- starostka odpovedala, že je to nejakých 3 tis. eur 

- Ing. Novák upozornil, že toto schvaľovanie je netransparentné, lebo sa rozhoduje, že 

v budúcnosti – teraz je suma 70 tis. a môže byť 150 tis., mala byť predložená suma, za ktorú 

sa ten projekt urobí, skonštatoval, že nepodporí z tohto dôvodu tento návrh 

- prebehla diskusia o tom, či tento žiadosť k projektu podať alebo nie 

- Ing. Lampert navrhol obecnému zastupiteľstvu, že v prípade, keď projekt nebude schválený, 

zaplatí obecnému úradu polovicu nepriamych nákladov – tých 3 – 3,5 tis., (1 tis. eur za 

projekt, 1 tis. eur podanie žiadosti a pod.) 

- Ing. Novák upozornil, že na tento projekt bude musieť byť vyhlásené verejné obstarávanie 

- prebehla diskusia o tom, kto bude realizovať projekt a za akých podmienok  

- HKO skonštatovala, že sa jedná o zákazku s nízkou hodnotou do 180 tis. bez DPH 

- starostka sa pridala, a skonštatovala, že od že od 1.1.2019 platí nový zákon o verejnom 

obstarávaní a je tam suma 180 tis. eur ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, 

stačí urobiť prieskum trhu. Povedala, že zapojenie do tejto výzvy nebolo „hrr“, keď navrhne, 

že sa obec zapojí do akejkoľvek výzvy, p. poslanec vždy neguje jej návrh, oslovila p. 

poslanca, ktorý robí vo firme, ktorá sa zaoberá - všetko si o nej našla. P. poslanec jej povedal, 

že má kolegu, ktorý robí verejné obstarávanie, preto ho oslovila, aby jej pomohol – tým to aj 

skončilo. 

- Ing. Novák odpovedal, že p. starostka nehovorí pravdu, spomenul túto možnosť, ale potom 

sa rozhodol inak 

-Ing. Lampert skonštatoval, že táto výzva je určená len pre samosprávu a štátnu správu, je na 

poslancoch, či schvália zapojenie sa do výzvy  

 

  

Uznesenie č. 29a/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje, zapojenie do výzvy na projekt s názvom „Výzva na náhradu zastaraných 

spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné“ operačný program 

Kvalita životného prostredia prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva  

životného prostredia Slovenskej republiky  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 6 Proti:    0 Zdržal sa:  1 (Ing. Novák)  
Uznesenie bolo  prijaté 
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Uznesenie č. 29b/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje,  spolufinancovanie žiadosti o dotáciu vo výške 5% z celkovej výšky výdavkov 

na „Výzvu na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za 

nízkoemisné“  

 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

Uznesenie č. 29c/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje,  všetky náklady spojené s vypracovaním a podaním žiadosti k projektu 

s názvom „Výzva na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách 

za nízkoemisné“ vo výške 3.500 eur 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

K bodu 11: Diskusia 

 

a) Ing. Novák odovzdal starostke Medailu DPO SR za spoluprácu III. stupňa pre obecný 

úrad Sklené, ktorú prevzal na  VČS DHZ Sklené. 

b) V. Piško hovoril o novom zákone o odpadoch a o separovanom odpade v obci Sklené, 

požiadal p. starostku a poslancov, aby sa v tejto veci niečo robilo, aby poplatky za 

uloženie klesali ale nestúpali, obec môže mať 4 stanoviská na separovaný zber 

- Starostka obce sa vyjadrila k zbernému dvoru a triedeniu odpadu – už v minulom 

volebnom období sa hovorilo o zbernom dvore, je problém, kde zberný dvor obec 

umiestni, nesmie byť pri vodnom toku, v blízkosti železnice, skonštatovala, že ani p. 

Piško ako podnikateľ neseparuje odpad správne, poukázala na kartóny, ktoré nosí do 

dvora nezviazané, ďalej hovorila, že každý podnikateľ má mať vypracovaný plán 

likvidácie odpadu. Zatiaľ sa tento problém neriešil, lebo obec by nenaplnila 

separovaný zber ani v takom množstve ako teraz. Je pripravená relácia a informácia 

pre občanov do každej domácnosti, kde znovu pripomíname ako separovať.  Obec sa 

nezapojila do výzvy na vybudovanie zberného dvoru z už spomínaného dôvodu a aj 

preto, že súčasťou bolo zakúpenie traktora, ktorý obec má a podmienkou bolo, že 

obec, ktorá sa zapojí musí dodržať % separovaného zberu. Hovorila na túto tému s p. 

Ing. Rišiaňom, a on tieto projekty robí.  

-     prebehla diskusia o tom kde a ako sa separuje odpad 

-     Ing. Novák doplnil, že spolumajiteľom skládky na Hornej Štubni je aj obec Sklené 

-     Ing. Ďurčová sa pridala a skonštatovala, že obec by mala vytvoriť miesta na   

      separovaný zber  

-     starostka znovu povedala, že bude mať stretnutie s p. Ing. Rišiaňom a ak bude výzva  

      na zberné dvory, kontajnery na separovaný zber sú zvyčajne toho súčasťou, ak nie,  

      zistí ako to je a potom bude poslancov informovať 
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 -    prebehla diskusia o tom, ako sa separuje odpad v obci Sklené  

c) Ing. Novák skonštatoval, že na prípravnom zasadnutí spomenula p. starostka opravy 

obecných ciest – vybrala cestu pri p. Izraelovej, upozornil na havarijný stav cesty pri 

p. Tiborovi Michelovi, dal návrh, aby bol vyhlásený krízový stav a aby sa riešila táto 

cesta 

- Starostka odpovedala, že na prípravnom nehovorila o tom, že sa ide riešiť cesta pri p. 

Izraelovej, položila otázku, čo sa ide robiť s obecnými cestami a hovorila o ceste pri p. 

Izraelovej, na hornom konci, k p. Gutenovi, do Rovnej hory, ku škôlke. Povedala, že 

pripraví na ďalšie zasadnutie rozpočet po stretnutí so Slovenskou správou ciest, aby 

povedali, čo je prednostné. Cesta ku krížu nepatrí obci, je to Slovenská správa ciest, 

mala pohovor s p. riaditeľom a sľúbil, že aj tie kanále pri kostole a p. Súkeníkovej do 

nejakého mesiaca dvoch prídu opraviť. Prešiel obec a sľúbil aj niektoré výtlky 

opraviť. 

d) H. Bulíková hovorila že na akciách, ktoré organizuje komisia kultúry a športu sa 

zúčastňuje málo poslancov, preto ich poprosila, aby sa do týchto akcií zapájali  

- navrhla, aby sa na budúcom OZ doplnila komisia kultúry a športu o p. Veselku 

- J. Schnierer odpovedal, že bol v práci, poslanci boli pozvaní pred fašiangovou 

zábavou a už bola objednaná hudba, termín, podľa jeho názoru sa to takto nerobí 

- Odpovedala starostka, že poslanci boli zvolaní preto, aby si rozdelili úlohy, termín 

zábavy je závislý od hudby   

 

 

K bodu 12: Uznesenia  

 

Uznesenia boli prijaté v každom bode programu. 

 

K bodu 13: Záver 

 

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

verejné. 

 

 

 

          Ukončenie zasadnutia o 18.40 hod. 

 

V Sklenom 28.03.2019 

 

 

 

HLASOVÝ ZÁZNAM Z OZ JE ARCHIVOVANÝ NA OcÚ V SKLENOM 

 

Zaslané na overenie, dňa 29.3.2019 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

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

         Pavol Hrivnák                                                                Jozef Schnierer               

 

 

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

 Zapísala: Zdenka Schniererová                                           Erika Lahutová 
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Prezenčná listina  

z 1.zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sklenom  

konaného dňa 14.3.2019 

 

 

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 :                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


