
Uznesenia zo 4. OZ konaného dňa 11.12.2019 
 

Uznesenie č. 83/2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 
Schvaľuje  návrhovú komisiu 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sklenom v zložení: 
Ing. Ján Novák, Helena Bulíková 
 
Schvaľuje  overovateľov zápisnice z 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sklenom 
v zložení: Jozef Schnierer, Júlia Lahutová 
 
Schvaľuje  zapisovateľa 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sklenom :  
Zdenka Schniererová 
 

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

Uznesenie bolo prijaté 
                                                                Uznesenie podpísané 13.12.2019, Erika Lahutová  
 
                     
Uznesenie č. 84a/2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 
Podľa  § 12 ods. 5 Zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

Schvaľuje  program svojho zasadnutia zo dňa 11.12.2019 
 
Hlasovanie: 
Prítomní: 7 Za: 7 Proti:    0 Zdržal sa: 0 
 
                                                                                                                                                Uznesenie bolo prijaté 
                                                                        Uznesenie podpísané 13.12.2019, Erika Lahutová  
 

 
Uznesenie č. 84b/2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 
Podľa  § 12 ods. 5 Zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

Schvaľuje  zmenu programu  svojho zasadnutia zo dňa 11.12.2019 - doplnenie bodov: 
19 b) Príspevok na pomoc obetiam výbuchom zničeného domu v Prešove 
     c) Zrušenie Zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu zo dňa 25.10.2002      
     d) Žiadosť Janky Minárikovej o prenájom pozemku CKN 533 o výmere 3407 m2 
     e) Žiadosť Miloša Izraela o odkúpenie pozemku CKN 616/1 (EKN 721/1) vedenom na    
         LV 501 o výmere 255 m2   
      f) Žiadosť Ing. Tibora Rišiaňa o opravu prístupovej cesty 
 
Hlasovanie: 
Prítomní: 7 Za: 7 Proti:   0 Zdržal sa:  0  
 

                                                                                                                                Uznesenie bolo prijaté 
                                                                            Uznesenie podpísané 13.12.2019, Erika Lahutová  



 

 
Uznesenie č. 85/2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 
Berie  na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúceho OZ 
 
Hlasovanie: 
Prítomní: 7 Za: 7 Proti:   0 Zdržal sa:  0 
 
                                                                                                                                     Uznesenie bolo prijaté 
                                                                                Uznesenie podpísané 13.12.2019, Erika Lahutová  
 
 
Uznesenie č. 86/2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 
Schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZŠ 
 v Sklenom za šk. rok 2018/2019  
 
Hlasovanie: 
Prítomní: 7 Za: 7 Proti:   0 Zdržal sa: 0 
 
                                                                                                              Uznesenie bolo prijaté 
                                                                                  Uznesenie podpísané 13.12.2019, Erika Lahutová  
 

 
Uznesenie č. 87/2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :  
Schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v MŠ 
 v Sklenom za šk. rok 2018/2019  

 
Hlasovanie: 
Prítomní: 7 Za: 7 Proti:   0       Zdržal sa: 0 
 
                                                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
                                                                                    Uznesenie podpísané 13.12.2019, Erika Lahutová  
 
Uznesenie č. 88/2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 
Berie  na vedomie Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2018 

 
Hlasovanie: 
Prítomní: 7 Za: 7 Proti:   0 Zdržal sa:   0  
 
                                                                                                                                   Uznesenie bolo prijaté 
                                                                                    Uznesenie podpísané 13.12.2019, Erika Lahutová  

                                                                                                            



                                        
Uznesenie č. 89a/2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 
Berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Sklené  
Ing. Miroslavy Škorňovej k návrhu rozpočtu na rok 2020 a finančnému výhľadu na rok 2021  
a 2022 vypracovaného v súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 
 
Hlasovanie: 
Prítomní: 7 Za: 7 Proti:    0 Zdržal sa: 0 
 
                                                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
                                                                                     Uznesenie podpísané 13.12.2019, Erika Lahutová  
 
Uznesenie č. 89b/2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 
Schvaľuje rozpočet obce Sklené na rok 2020 podľa 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. 
  
A/    Príjmová časť- ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie  
A/a  Bežné príjmy                                        381 199,00,-€ 
A/b  Kapitálové príjmy                                      0,00,-€ 
A/c   Finančné operácie                             102 456,00,-€ 
 
400 – finančné operácie 
Príjmové operácie: 102 456,00,- €  (z toho zapojenie prostriedkov rezervného fondu  
vo výške 96 456,00€ a dotácie poskytnutej obci v roku 2019 MF SR vo výške 6000,00€) 
 
 
B/    Výdavková časť- ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie  
B/a  Bežné výdavky                                         377 899,00,-€ 
B/  Kapitálové  výdavky                                  102 456,00,-€ 
 
 

- kapitálové výdavky zahŕňajú rekonštrukciu ciest, na ktoré bol vyhlásený  
v roku 2019 havarijný stav v sume 68 856,00€, nákup pozemkov od súkromnej 
 osoby pod budovou šatní na futbalovom ihrisku v sume 14 000,00€  
a rekonštrukciu obecného rozhlasu v sume 19 600,00€  
(z toho 13 600,00€ z obecných prostriedkov a 6000,00€ z dotácie MF SR z roku 2019) 

 
C/  Výdavkové operácie:                                             0,- €  
 
 
Hlasovanie: 
Prítomní: 7 Za: 7 Proti:    0 Zdržal sa: 0 
 
                                                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
                                                                                               Uznesenie podpísané 13.12.2019, Erika Lahutová  



 
Uznesenie č. 90/2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 
Berie na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu za III. Q 2019 

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

                                                                                                                          Uznesenie bolo  prijaté 
                                                                                           Uznesenie podpísané 13.12.2019, Erika Lahutová  

 
 
Uznesenie č. 91/2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 
Schvaľuje plán kontrolnej činnosti HKO obce Sklené na 1. polrok 2020 

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

                                                                                                                          Uznesenie bolo  prijaté 
                                                                                            Uznesenie podpísané 13.12.2019, Erika Lahutová  

 
 
Uznesenie č. 92/2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 
Berie na vedomie informáciu o výmene okien na šatni na futbalovom ihrisku  
 

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

                                                                                                                                       Uznesenie bolo  prijaté 
                                                                                               Uznesenie podpísané 13.12.2019, Erika Lahutová  
 
Uznesenie č. 93/2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 
Berie na vedomie navýšenie rozpočtu školstva prenesené kompetencie  
na vzdelávacie poukazy o 26 eur, na predškolákov o 6 eur,  
na základnú školu 3.773 eur, dotácia na potraviny 2291 eur 

 
Hlasovanie: 
Prítomní: 7 Za: 7 Proti:   0 Zdržal sa:  0  
                                                                                                                                     Uznesenie bolo  prijaté 
                                                                                                Uznesenie podpísané 13.12.2019, Erika Lahutová  
 

Uznesenie č. 94/2019 
 



Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 
Ruší  uznesenie č. 12/2012 zo dňa 14.12.2012, v ktorom Obecné zastupiteľstvo  
v Sklenom schválilo VZN č. 3/2012 Prevádzkový poriadok zberného dvora v obci Sklené    
 
Hlasovanie: 
Prítomní:          7 Za: 7 Proti:   0 Zdržal sa:  0  
                                                                                                                                     Uznesenie bolo  prijaté 
                                                                                                Uznesenie podpísané 13.12.2019, Erika Lahutová  

Uznesenie č. 95/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje dodatok č. 2/2019 k VZN č. 7/2012 O miestnom poplatku  
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nasledovne:  
 
Obecné zastupiteľstvo ruší v 
§ 5 určenie poplatku a sadzby poplatku bod  
2 Sadzby poplatku : 
 
Pre poplatníka podľa § 4 písm. a) tohto VZN : 
 

Špecifikácia poplatníka Sadzba na osobu 
a kalendárny deň 

Sadzba na osobu 
 a kalendárny rok 

Poplatník s trvalým alebo 
prechodným  pobytom  v obci 

0,0280 € 10,22 € 

Poplatník je v obci oprávnený 
užívať alebo užíva nehnuteľnosť 
na iný účel ako na podnikanie a nemá v 
obci trvalý ani prechodný pobyt 

0,0280 € 10,22 € 

 
 
Pre poplatníka podľa § 4 písm. b) tohto VZN : 
 

Špecifikácia poplatníka Sadzba kalendárny deň 
Právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo 
užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 
obce na iný účel ako na podnikanie 

0,0280 € 

Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo uží-
va nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce 
na účel podnikania 

0,1095 €  

Za pohostinné miesto a kalendárny deň pre po-
platníka, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva 
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce 
v pohostinských službách 

0,0160 € 

 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v 
§ 5 určenie poplatku a sadzby poplatku bod  
2 Sadzby poplatku : 
 
Pre poplatníka podľa § 4 písm. a) tohto VZN : 
 



Špecifikácia poplatníka Sadzba na osobu 
a kalendárny deň 

Sadzba na osobu 
 a kalendárny rok 

Poplatník s trvalým alebo 
prechodným  pobytom  v obci 

0,0500 € 18,25€ 

Poplatník je v obci oprávnený 
užívať alebo užíva nehnuteľnosť 
na iný účel ako na podnikanie a nemá v 
obci trvalý ani prechodný pobyt 

0,0500 € 18,25€ 

 
 
Pre poplatníka podľa § 4 písm. b) tohto VZN : 
 

Špecifikácia poplatníka Sadzba kalendárny deň 
Právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo 
užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 
obce na iný účel ako na podnikanie 

0,0500 € 

Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo uží-
va nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce 
na účel podnikania 

0,1095 €  

Za pohostinné miesto a kalendárny deň pre po-
platníka, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva 
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce 
v pohostinských službách 

0,0320 € 

 
 

Hlasovanie: 
Prítomní: 7 Za: 7 Proti:   0 Zdržal sa:  0  
                                                                                                                                    
                                                                                                                                  Uznesenie bolo  prijaté 
                                                                                                Uznesenie podpísané 13.12.2019, Erika Lahutová  
 
 Uznesenie č. 96/2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 
Berie na vedomie informáciu o cenovej ponuke na vybudovanie prístrešku a 
 vstupu k vývesným tabuliam 
 
Hlasovanie: 
Prítomní: 7 Za: 7 Proti:   0 Zdržal sa:  0 
                                                                                                                                     Uznesenie bolo  prijaté 
                                                                                                Uznesenie podpísané 13.12.2019, Erika Lahutová  
 

Uznesenie č. 97/2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :  
Berie na vedomie zapojenie sa obce Sklené do projektu na predaj kalamitného dreva  

 
Hlasovanie: 
Prítomní: 7 Za: 7 Proti:    0 Zdržal sa: 0 
 
                                                                                                                                     Uznesenie bolo  prijaté 
                                                                                                Uznesenie podpísané 13.12.2019, Erika Lahutová  



Uznesenie č. 98/2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 
Berie na vedomie  Správu  z kontroly preneseného výkonu štátnej správy  
vo veciach ochrany ovzdušia so zameraním na kompetencie obce  
v zmysle § 27 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z.z. 
 
Hlasovanie: 
Prítomní: 7 Za: 7 Proti:   0 Zdržal sa:  0 

                                                                                                                                     Uznesenie bolo  prijaté 
                                                                                   Uznesenie podpísané 13.12.2019, Erika Lahutová  

Uznesenie č. 99/2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 
Schvaľuje zámer  predaja pozemkov parcely č. CKN 1136/6 o výmere 999 m2,  
CKN 1136/5o výmere 5 m2, 1136/4 o výmere 80 m2, CKN 1136/3 o výmere 154 m2 
 a 1136/2 o výmere 47 m2 zapísaného na LV 501 vo vlastníctve obce Sklené v k.ú.  
Sklené v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí ako  
prípad hodný osobitného zreteľa v prospech Ľudmila Trávníčková, Sklené 66,  
Eva Galušková, Sklené 66, Martin Ďurďák Sklené 66 každému v podiele 1/3  
za cenu určenú znaleckým posudkom, kde každý z účastníkov zaplatí 1/3 ceny 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý obec Sklené  
dlhodobo nevyužíva, bezprostredne susedia s pozemkom žiadateľov, ktorý  
sa o predmetný pozemok dlhodobo stará, k pozemkom je zlý prístup  a  
odpredajom sa pozemky efektívnejšie využijú. 
 
Hlasovanie: 
Prítomní: 7 Za: 7 Proti:    0 Zdržal sa:  0  

                                                                                                                                     Uznesenie bolo  prijaté 
                                                                                           Uznesenie podpísané 13.12.2019, Erika Lahutová  

Uznesenie č. 100a/2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 
Prerokovalo návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce Sklené –  
pozemku parcela CKN č. 992, záhrady o výmere 596 m2 v katastrálnom území  
Sklené, obec Sklené zapísaného na LV č. 362 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 Monike Bulíkovej a Miroslavovi Bulíkovi , bytom Sklené 8  
za cenu 1.- €/m2 

 
Hlasovanie: 
Prítomní: 7 Za: 7 Proti:   0 Zdržal sa:  0 
 
                                                                                                                                     Uznesenie bolo  prijaté 
                                                                                                Uznesenie podpísané 13.12.2019, Erika Lahutová  



 
Uznesenie č. 100b/2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 
Schvaľuje  zámer predaja pozemku  parcela CKN č. 992, záhrady o výmere  
596 m2 v katastrálnom území Sklené, obec Sklené zapísaného na LV č. 362 
 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 Monike Bulíkovej a Miroslavovi Bulíkovi,  
bytom Sklené 8 za cenu 1.- €/m2 

 
Hlasovanie: 
Prítomní: 7 Za: 7 Proti:   0 Zdržal sa:  0 
                                                                                                                                     Uznesenie bolo  prijaté 
                                                                                                Uznesenie podpísané 13.12.2019, Erika Lahutová  
 

Uznesenie č. 100c/2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :      
       Ukladá  starostke obce Sklené zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb.    
       o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Zásadami hospodárenia s majetkom obce  
       Sklené a  na zasadnutie obecného zastupiteľstva predložiť  na schválenie predaja     
       nehnuteľnosti vo vlastníctve obce do výlučného vlastníctva p. Monike Bulíkovej      
       a Miroslavovi Bulíkovi, bytom  Sklené 8  
       
Hlasovanie: 
Prítomní: 7 Za: 7 Proti:   0 Zdržal sa: 0 
 
                                                                                                                                     Uznesenie bolo  prijaté 
                                                                                                Uznesenie podpísané 13.12.2019, Erika Lahutová  

 
Uznesenie č. 101/2019 
 

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  3625/18 zastavaná plocha a nádvorie, EKN 3625/192 ostatná  
plocha o výmere 409 m2,  pre p. MUDr. Veroniku Šagiovú, bytom Martin, Tomášikova  
 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.  
MUDr. Šagiová v obci Sklené kúpila nehnuteľnosť, bývalý majiteľ ju upozornil, 
 že oplotená časť pri RD nepatrí jemu, ale obci, preto sa rozhodla, uvedený pozemok.  
 



Hlasovanie: 
Prítomní: 7 Za: 7 Proti:   0 Zdržal sa:  0 
 
                                                                                                                                     Uznesenie bolo  prijaté 
                                                                                                Uznesenie podpísané 13.12.2019, Erika Lahutová  
 
 
Uznesenie č. 102a/2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 
Ruší uznesenie 52/2019 v znení:  na základe § 24 ods. 3 písm. d) zákona č. 180/1995 Zb. 
 že na pozemku parc. č. CKN 1284/61 vedenom na LV 502 v k.ú. Sklené sú zriadené  
záhrady a budú využívané ďalej 
 
Hlasovanie: 
Prítomní: 7 Za: 7 Proti:   0 Zdržal sa:  0 
 
                                                                                                                                     Uznesenie bolo  prijaté 
                                                                                                Uznesenie podpísané 13.12.2019, Erika Lahutová  
 

 
Uznesenie č. 102b/2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 
Schvaľuje, na základe § 24 ods. 3 písm. d) zákona č. 180/1995 Zb. že na pozemku  
parc. č. CKN 1284/61 orná pôda o výmere 6901 m2  v k.ú. Sklené sú zriadené záhrady  
a budú využívané ďalej 
 
Hlasovanie: 
Prítomní: 7 Za: 6 Proti:    Zdržal sa: 1 (Ing. Novák) 
 
                                                                                                                                     Uznesenie bolo  prijaté 
                                                                                                Uznesenie podpísané 13.12.2019, Erika Lahutová  
 
 

 
Uznesenie č. 103/2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 
Schvaľuje finančný príspevok na podporu rodín dotknutých dopravnou nehodou 13.10.2019  
vo výške 200.- eur 
 
Hlasovanie: 
Prítomní: 7 Za: 7 Proti:   0 Zdržal sa:  0 
 
                                                                                                                                     Uznesenie bolo  prijaté 
                                                                                                Uznesenie podpísané 13.12.2019, Erika Lahutová  
 
 
Uznesenie č. 104/2019 
 



Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 
Schvaľuje finančný príspevok na pomoc obetiam výbuchom zničeného domu v Prešove  
vo výške 200.- eur 
 
Hlasovanie: 
Prítomní: 7 Za: 7 Proti:   0 Zdržal sa:  0 
 
                                                                                                                                     Uznesenie bolo  prijaté      
                                                                                           Uznesenie podpísané 13.12.2019, Erika Lahutová  
 
 
Uznesenie č. 105/2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 
Schvaľuje, odstúpenie od Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu Turčianske Teplice 
 zo dňa 25.10.2002 
 
Hlasovanie: 
Prítomní: 7 Za: 6 Proti:   0 Zdržal sa:  0 (Ing. Novák) 
 
                                                                                                                                     Uznesenie bolo  prijaté 
                                                                                                Uznesenie podpísané 13.12.2019, Erika Lahutová  
 
 
 
 
 

 

 

                                                                                                                                                
 
 
 

 


