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Zápisnica 
Z 4.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sklenom 

ktoré sa konalo dňa 11.12.2019 o 17.00 hod 
v obecnom dome v Sklenom v malej sále 

 
Starostka obce : Erika Lahutová 
 
Prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva: 
                              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 starostka Erika Lahutová, privítala 
prítomných.   
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, Helena Bulíková 
Overovateľov zápisnice :  Jozef Schnierer, Júlia Lahutová  
Zapisovateľ : Zdenka Schniererová 
 
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 
 
 
 
K bodu 3: Program zasadnutia  
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1.  Otvorenie 
2.   Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ 
3.   Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2018/2019 - ZŠ 
4.   Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2018/2019 – MŠ 
5.   Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2018 
6.   a) Odborné stanovisko HKO k návrhu rozpočtu na rok 2020 a roky 
      2021 a 2022 
      b) Rozpočet na rok 2020 s výhľadom na r. 2021 a 2022 
      c) Čerpanie rozpočtu za III. Q 2019 
  7. Plán kontrolnej činnosti HKO na 1.polrok 2020 
  8. Úprava rozpočtu - výmena okien na šatni na ihrisku 
  9. IV. rozpočtové opatrenie – rozpočet školstva na rok 2019 
10. Zrušenie VZN č. 3/2012 Prevádzkový poriadok zberného dvora v obci 
      Sklené  zo dňa 14.12.2012 
11. Dodatok  č. 2/2019 k VZN č. 7/2012 O miestnom poplatku za 
       komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
12. Informácia o cenovej ponuke na vybudovanie prístrešku a vstupu 
      k vývesným tabuliam 
13. Projekt na predaj kalamitného dreva – partneri  projektu 
      LESY SR, š.p. a Združenie miest a obcí Slovenska 
14. Správa 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. 
15.  Zámer odpredaja pozemkov parcela CKN 1136/6 - TPP o výmere 999 
       m2, CKN  1136/5 - TPP o výmere 5 m2, CKN 1136/4 - TPP o výmere 80 
       m2, CKN 1136/3 - TPP o výmere 154 m2 a  CKN 1136/2 - TPP 
       o výmere 47 m2 vedenom na LV 501 v k.ú. Sklené žiadosť  
       p. Ľudmila Trávničková, Eva Galušková, Martin Ďurďák 
16.  Zámer odpredaja pozemku CKN 996 – záhrada o výmere 596 m2 – 
       žiadosť  Monika Bulíková a Miroslav Bulík 
17.  Zámer prenájmu pozemku EKN 3625/18 zastavaná plocha a nádvorie, 
       EKN 3625/192 ostatná plocha o výmere 409 m2 - žiadosť  MUDr. Šagiová 
18.  Využitie pozemku parc.č.  CKN 1284/61 vedenom na LV 502 v k.ú. Sklené 
19.  Diskusia - rôzne 
       a) Verejná zbierka na podporu rodín dotknutých dopravnou nehodou  
      13.novembra 2019 
20.  Uznesenia 
21.  Záver 
 
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 
 

 
Návrh na doplnenie programu 4. zasadnutia OZ : 
 
Starostka navrhla doplniť program o päť bodov: 
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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 za doplnenie programu 4.zasadnutia OZ: 
 
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 

 
 

K bodu 4: Kontrola uznesenia z predchádzajúceho OZ 
 
Kontrolu uznesení z predchádzajúceho OZ  predložila za hlavnú kontrolórku starostka obce. 
Je prílohou tejto zápisnice v tlačenej forme. 
 
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 
 
 

K bodu 5: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2018/2019 - ZŠ 
 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019 Základnej školy Sklené  
predložil OZ riaditeľ školy Mgr. Milan Michalík, zároveň poďakoval za spoluprácu p. starostke,  
obecnému úradu, p. Ing. Balážovi za sponzorské a p. Mirke Abrmanovej za vyučovanie 
anglického jazyka zadarmo. 
Pred hlasovaním o uznesení sa Ing. Novák spýtal riaditeľa školy, či navrhovaný rozpočet  
pre školu oproti minulému roku zvýšený o 3 tis. bude dostatočný. 
Mgr. Michalík odpovedal, že rozpočet by mal stačiť. 
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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 
 
 
 
K bodu 6:  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2018/2019 – MŠ 
 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019 Materskej školy Sklené  
predložila OZ starostka obce. 
Ing. Novák skonštatoval, že v návrhu rozpočtu je navýšenie oproti r. 2019 aj na MŠ, spýtal sa  
p. starostky či budú tieto financie stačiť. 
Starostka skonštatovala, že kontrola, ktorú vlani vykonali z hygieny doporučila vymeniť wc  
v MŠ a ZŠ, takže tam je navýšenie a pri zostavovaní rozpočtu sa prihliadalo na pripomienky 
p. riaditeľky MŠ, ak by bolo potrebné, úprava rozpočtu sa môže urobiť aj na budúci rok. 
Ing. Habžanská Šefranková doplnila, že žiadala zatiaľ len nákup interaktívnej tabule.  
 
 
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 
        
    
                                                                                                                                          
K bodu 7:  Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2018 
 
Starostka predložila OZ Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2018. 
 
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 
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K bodu 8: a) Odborné stanovisko HKO k návrhu rozpočtu na rok 2020 a roky 
      2021 a 2022 
 
Hlavná kontrolórka obce prečítala svoje odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2020 
a roky 2021 a 2022. Skonštatovala, že počas zverejneného rozpočtu prišla jedna pripomienka 
k rozpočtu na navýšenie výdavkov pre požiarnikov. Táto pripomienka bola akceptovaná, 
takže oproti návrhu bude navýšený rozpočet vo výdavkovej časti o 1200 eur pre požiarnikov.   
                                          
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 
 
 
 

K bodu 8: b) Rozpočet na rok 2020 s výhľadom na r. 2021 a 2022 
 
Návrh rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na r. 2021 a 2022 predniesla obecnému 
zastupiteľstvu Ing. Jana Habžanská Šefranková.  
Skonštatovala, že Ing. Novák navrhol v rámci pripomienkového konania k návrhu rozpočtu  
zvýšiť rozpočet vo výdavkovej časti o 1200 eur na požiarnikov. 
Ing. Novák povedal, že pre DHZ O bol schválený rozpočet 2800 eur, vlastne sa žiadalo 
o navýšenie iba 700 eur. 
Ing. Habžanská Šefranková odpovedala, že schválený rozpočet bol  3700 eur, je to uvedené 
v tabuľke, ktorú poslanci dostali, je to rovnaká suma ako rok predtým. 
Ing. Novák skonštatoval, že má tabuľku z 27.11, kde je napísané, že čerpanie bolo 2800 eur 
Ing. Habžanská Šefranková odpovedala, že to je čerpanie, schválený rozpočet bol 2300, 
dotácia 1400 eur. 
Ing. Novák požiadal, aby pri príprave rozpočtu na rok 2021 boli prizvaní na zasadnutie 
finančnej komisie všetci dotknutí - jednotlivé zložky, ktoré sa podieľajú na čerpaní rozpočtu.  
Ing. Habžanská Šefranková odpovedala, že preto je zverejnený rozpočtový harmonogram, 
ktorý bol tento rok zverejnený 26.8.2019. Zverejňuje sa každý rok a tam je presne napísané, 
do kedy môžu tieto zložky predkladať obci svoje pripomienky k rozpočtu. 
Svoje pripomienky predložili školy, školský klub, klub dôchodcov a spevokol. Na základe 
toho obec pripravila a zverejnila návrh rozpočtu. Jediný, kto dal pripomienku k návrhu 
rozpočtu bol p. Ing. Novák 1.12.2019. 
Starostka skonštatoval, že pripomienka p. poslanca nie je zlá a môžu sa na finančnú komisiu 
pri príprave rozpočtu na rok 2021 prizvať jednotlivé zložky. 
 
Zverejnený návrh rozpočtu:  
 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  
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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                                         376 699,00 € 
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,- €  
 
Zvýšenie rozpočtu v rámci pripomienkového konania vo výdavkovej časti o 1200 eur. 
   

 
 

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 
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K bodu 8: c) Čerpanie rozpočtu za III. Q 2019 
 
O čerpaní rozpočtu za III. Q 2019 informovala ekonómka obce Ing. Jana Habžanská 
Šefranková, všetci poslanci obdržali tento materiál pred rokovaním OZ. 
 
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 
 
 
K bodu 9 : Plán kontrolnej činnosti HKO na 1.polrok 2020 
 
 Plán kontrolnej činnosti predložila obecnému zastupiteľstvu hlavná kontrolórka obce, Ing. 
Miroslava Škorňová, je prílohou tejto zápisnice. 
 
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 
 
 
K bodu 10 : Úprava rozpočtu - výmena okien na šatni na ihrisku 
 
Starostka informovala, že na činnosť futbalového klubu Sklené bola schválená suma 5 tis. eur. 
Vyčerpaných  bolo len 2.200 eur, preto dala vypracovať cenové ponuky na výmenu okien na 
šatni na ihrisku.    
 
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 
 
 
K bodu 11: IV. rozpočtové opatrenie – rozpočet školstva na rok 2019 
 
Ing. Jana Habžanská Šefranková predložila návrh na IV. Rozpočtové opatrenie rozpočet 
školstva na prenesené kompetencie. 
 
Uznesenie č. 93/2019 
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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 
 
 
K bodu 12: Zrušenie VZN č. 3/2012 Prevádzkový poriadok zberného dvora v obci 
                    Sklené  zo dňa 14.12.2012 
 
Starostka informovala, priestor, ktorý má obec za poštou nemôže byť zberným dvorom, ale 
iba zberné zhromaždisko, preto je potrebné zrušiť VZN č. 3/2012 Prevádzkový poriadok 
zberného dvora v obci Sklené zo dňa 14.12.2012. 
Obec musí navrhnúť nové miesto, ktoré by bolo vhodné na výstavbu zberného dvora, už sa 
o tom niekoľko krát hovorilo. 
 
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 
 
 

K bodu 13: Dodatok  č. 2/2019 k VZN č. 7/2012 O miestnom poplatku za 
                     komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
Starostka skonštatovala, že obec nesmie doplácať na vývoz a uloženie komunálneho odpadu, 
preto bude potrebné, aby sa zvýšil pre občanov miestny poplatok za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady. Tento poplatok sa nezvyšoval od roku 2012, bolo navrhnuté 
zvýšenie o 80 %.   
Ing. Habžanská Šefranková sa pridala a povedala, že nielen Sklené, ale napríklad aj Dubové 
zvyšuje poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. 
Ing. Novák upozornil občanov, že po voľbách, keď nastupovala táto garnitúra vrátane 
nezávislých, bolo vo volebnom programe strany SMER v bode 18 napísané, že nebudú 
zvyšovať dane. Toto sú poplatky za odpady, ale je to navýšenie. 
Starostka obce odpovedala, že nemohla vedieť ani ona ani poslanci za SMER, že bude 
schválený nový zákon o odpadoch, v ktorom sa zvyšujú poplatky za odpady a obce a mestá 
musia tento zákon rešpektovať. 
Starosta obce Turček sa pridal do diskusie o poplatkoch za komunálny odpad a skonštatoval, 
že suma, ktorú obec navrhuje ako poplatok na rok 2020 určite nebude konečná, nakoľko 
náklady spojené s nakladaním s odpadmi sa zvyšujú a obec to bude musieť premietnuť 
v poplatkoch, ktoré vyberá od občanov. Hovoril o zbernej spoločnosti, ktorá obhospodaruje aj 
našu obec, o predpokladanom zvýšení nákladov o 300 percent. Skonštatoval, že naša obec 
produkuje mesačne 12 ton odpadu, v 12 tonách odpadu bude musieť obec spracovať 6 ton 
recyklácie mesačne, súčasný stav je pár sto kíl. Je to problém celého Slovenska.  
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Ďalej hovoril o tom, čo všetko budú musieť obce robiť a platiť v súvislosti s odpadmi. 
Skonštatoval, že fi Brantner vyváža tonu komunálneho odpadu za 66 - 67 eur, Vepos za 22,70 
eur. Od 1.1.2020 nebudú povoľovať nové skládky, skládka na Hornej Štubni má fóliu a môže 
byť rozširovaná, preto sú rôzne boje práve o túto skládku, ktorá má kapacitu 50 rokov. Treba 
počítať s tým, že o rok sa bude rozhodovať o ďalšom navýšení, lebo obec aj po zvýšení 
poplatkov bude dotovať z vlastných peňazí rovnako, ako to budú robiť aj ostatné obce. 
Ing. Novák skonštatoval, že na obecný úrad poslal mail, že treba začať recyklovať, nedostal 
odpoveď. Spýtal sa, či aj naša obec začne recyklovať. 
Starostka odpovedala, že obec recykluje, odovzdáva sklo, plasty, železo. 
Ing. Novák povedal, že keď má obec nízke percento recyklácie, treba ho zlepšiť. 
Starosta obce Turček hovoril, že v obci Turček vyskúšajú spôsob, že budú rozdávať vrecia do 
ktorých budú občania dávať každý odpad, ktorý sa separuje, pričom nebudú rozlišovať aká je 
to komodita, auto ich odvezie na linku, kde tento odpad roztriedia. Za toto triedenie sa bude 
platiť 200 – 250 eur za tonu, treba platiť prepravu a aj šoféra. Je to povinnosť zo zákona, 
ktorý obce musia dodržiavať. 
Ing. Novák skonštatoval, že obec nie je členom VEPOS-u. 
Starostka odpovedala, že zastupiteľstvo neschválilo členský poplatok. 
Starosta obce Turček skonštatoval, že Sklené je jediná obec, ktorá je členom, ale nie 
zakladajúcim, lebo nebol odsúhlasený poplatok. 
Starostka skonštatovala, že obec má zmluvu na poskytovanie služieb, ale nie je zakladajúcim 
členom. 
Ing. Novák skonštatoval, že obec je členom VEPOS-u a to obecné zastupiteľstvo 
neschvaľovalo.  
Prebehla diskusia o recyklácii, o cenách za vývoz Technických služieb a VEPOS-u, o tom, čo 
občania dávajú do kontajnerov na sklo, o technickom vybavení Technických služieb 
a VEPOS-u. O separovaní skla, ktoré treba odviezť do VEPOS-u a tam ho vytriediť. 
 
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 : 
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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 
užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 
obce na účel podnikania 

0,1095 €  

Za pohostinné miesto a kalendárny deň pre 
poplatníka, 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 
užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 
obce na účel podnikania 

0,1095 €  

Za pohostinné miesto a kalendárny deň pre 
poplatníka, 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 
 
 
K bodu 14: Informácia o cenovej ponuke na vybudovanie prístrešku a vstupu 
                     k vývesným tabuliam 
Starostka informovala, o cenovej ponuke na vybudovanie prístrešku a vstupu k vývesným 
tabuliam. 
Ing. Novák požiadal o potvrdenie informácie, o ktorej už poslanci hovorili, že požiadame 
o doplnenie ponuky o vizializáciu, aby sme vedeli, ako bude prístrešok vyzerať, ak ho dodajú. 



11 
 

 
 
Starostka potvrdila, že požiada o vizualizáciu. 
 
 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 
 

 
K bodu 15: Projekt na predaj kalamitného dreva – partneri  projektu LESY SR, š.p.     
                    a Združenie miest a obcí Slovenska 
 
Starostka informovala o projekte na predaj kalamitného dreva pre občanov obce. 
Skonštatovala, že na základe stretnutia s poslancami bol zistený záujem občanov, 
vypracovaný zoznam záujemcov a vybratý poplatok za 5 m3 dreva a záloha na dovoz, 
prihlásilo sa 7 občanov. Okolité obce sa do tohto projektu nezapojili. Obec zašle objednávku 
na LESY SR, š.p.  
Ing. Ďurčová sa spýtala, či je to 35 m3 a drevo bude dodané  v dĺžkach. 
Starostka jej odpovedala, že je to kalamitné drevo, takže môžu to byť 2 m dĺžky, úlomky, 
nebolo to špecifikované. 
Ing. Novák skonštatoval, že podľa toho, čo mal možnosť vidieť ohľadom tohto projektu, je to 
normálne drevo, ktoré je po kôrovcovi, je to drevo v dĺžkach, takže ak to nie je pravda, lesy 
nezverejnili ľudí oklamali. 
Prebehla diskusia o kvalite kalamitného dreva. 
Ing. Novák poďakoval p. starostke, za to, že sa aj napriek rôznym názorom do tohto projektu 
obec zapojila. 
   
 
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 

 
 
K bodu 16: Správa 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. 
 
Starostka informovala, že obec Sklené má každoročne niekoľko kontrol na prenesený výkon 
štátnej správy, predložila správu z kontroly. 
 
Uznesenie č. 98/2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 
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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 
 
 
K bodu 17: Zámer odpredaja pozemkov parcela CKN 1136/6 - TPP o výmere 999 
                     m2, CKN  1136/5 - TPP o výmere 5 m2, CKN 1136/4 - TPP o výmere 80 
                     m2, CKN 1136/3 - TPP o výmere 154 m2 a  CKN 1136/2 - TPP 
                     o výmere 47 m2 vedenom na LV 501 v k.ú. Sklené žiadosť  
                     p. Ľudmila Trávničková, Eva Galušková, Martin Ďurďák 
 
Starostka informovala, že o predaji týchto pozemkov sa už niekoľko krát rokovalo a na 
základe pripomienok p. Kráľovej bol predaj pozastavený uznesením 18/2018.  
Komisia životného prostredia na základe ďalšej doručenej žiadosti rokovala o predaji 
uvedených pozemkov, a doporučuje tieto predať za cenu podľa znaleckého posudku. 
P. Kráľová  nepreukázala, že je vlastníčkou uvedených pozemkov.  
Ing. Novák pred hlasovaním navrhol, aby v uznesení nebol uvedený osobitný zreteľ, je to 
predaj na základe znaleckého posudku. 
Odpovedala Z. Schniererová, že v uznesení musí byť uvedený paragraf na základe ktorého 
obec svoj majetok predáva, je niekoľko spôsobov. Keby to boli pozemky, kde je prístupová 
cesta, dá sa uvažovať aj o priamom predaji. 
Ing. Novák sa spýtal, či sú to tie pozemky, kde  nie je ukončené jednanie s p. Kráľovou. 
Odpovedala Z. Schniererová, predaj pozemkov bol prejednávaný na komisii, p. Kráľová 
nepredložila doklad o tom, že niekedy pozemky patrili jej alebo jej rodičia. 
Pridala sa starostka obce a doplnila, že požiadala o vyjadrenie p. Kráľovú, aby doniesla 
z Pozemkového a lesného odboru v Martine vyjadrenie, že to bolo na ich liste vlastníctva – 
prečítala toto vyjadrenie, v ktorom je uvedené, že na uvedené parcely nebol uplatnený 
reštitučný nárok. Osobne boli spolu na jednaní na Katastri v Turčianskych Tepliciach, kde 
nebol preukázané vlastníctvo. 
Ing. Novák skonštatoval, že sa môže stať, že bude obnovené dedičské konanie. 
Odpovedala Schniererová, obnoviť dedičské konanie sa dá v prípade, ak tieto pozemky 
vlastnili rodičia alebo starí rodičia. Pri pozemkoch sa dá zistiť, kto a kedy bol vlastníkom. 
Ing. Novák sa spýtal, kedy boli tieto pozemky pripísané na LV obce. 
Z. Schniererová, skonštatovala, že ak sa schvaľuje predaj podľa osobitného zreteľa, musí byť 
prijatý 3/5 väčšinou všetkých poslancov.    
 
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 
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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 
 

 
K bodu 18:  Zámer odpredaja pozemku CKN 996 – záhrada o výmere 596 m2 – 
                     žiadosť  Monika Bulíková a Miroslav Bulík 
 
Starostka skonštatovala, že v pozvánke bolo uvedené, že sa jedná o pozemok CKN 996, 
správne je to pozemok CKN 992, výmera pozemku je 596 m2.  
Komisia životného prostredia na svojom zasadnutí prerokovala predaj pozemku, jedná sa 
o pozemok, ktorý žiadatelia využívajú dlhodobo, doporučuje odpredať pozemok podľa 
znaleckého posudku. 
M. Frnová nesúhlasila s predajom podľa znaleckého posudku, takto sa predávali pozemky na 
Fínskych domkoch, tiež p. Bartošovi, o pozemok sa starajú a navrhla, aby sa im predal za 1 
euro za m2. Podľa jej názoru, ak je to súčasť nehnuteľnosti, ktorú vlastnia, treba predávať za 
rovnakú cenu všetkým.   
Prebehla diskusia o tom, koľko by stál tento pozemok podľa znaleckého posudku a že obecné 
pozemky sa nesmú predávať pod cenu vedenú v účtovníctve. Poslanci sa zhodli na cene 1.- 
euro za m2. 
 
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.- euro za m2 

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

Uznesenie bolo  prijaté 
 
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.- euro  
za m2 
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Hlasovanie: 
Prítomní: 7 Za: 7 Proti:   0 Zdržal sa:  0 

Uznesenie bolo  prijaté 
 

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 
 
 
K bodu 19:  Zámer prenájmu pozemku EKN 3625/18 zastavaná plocha a nádvorie, 
                     EKN 3625/192 ostatná plocha o výmere 409 m2 - žiadosť  MUDr. Šagiová 
 
Komisia životného prostredia prerokovala žiadosť o prenájom pozemku a v prípade, ak bude 
povolený vklad do katastra pre nehnuteľnosť p. MUDr. Šagiovú doporučuje uvedený 
pozemok prenajať.  
Prebehla diskusia, o tom, za koľko sa prenajímajú obecné pozemky. 
 
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 
prenajať.  
 

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

Uznesenie bolo  prijaté 
 

 
K bodu 20:  Využitie pozemku parc.č.  CKN 1284/61 vedenom na LV 502 v k.ú. Sklené 
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Starostka skonštatovala, že na 2. OZ 13.6.2019 bolo prijaté uznesenie o využití hore 
uvedeného pozemku  podľa pokynov bez uvedenia výmery. Kataster žiada ku zápisu aby bola 
uvedená v uznesení aj výmera pozemku a druh pozemku. 
Pred hlasovaním sa spýtal, či uvedená výmera je celého pozemku, v predchádzajúcom 
uznesení 52/2019 bola výmera vyššia. 
Odpovedala Z. Schniererová odpovedala, že v tom uznesení výmera nebola a nebol tam ani 
druh pozemku, teraz je návrh na zrušenie uznesenia, nakoľko na katastri nechcú 
pozemkovému fondu zapísať parcelu, keď uznesenie nebude prijaté tak ako je navrhnuté.  
 
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 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:   0 Zdržal sa:  1 (Ing. Novák) 

Uznesenie bolo  prijaté 
 
 
K bodu 21: Diskusia – rôzne 
 

a) Verejná zbierka na podporu rodín dotknutých dopravnou nehodou  
      13.novembra 2019 
Starostka informovala, že v súvislosti s dopravnou nehodou obce Kolíňany a Jelenec 
zriadili transparentný účet na podporu rodín dotknutých dopravnou nehodou na ktorú 
môžeme prispieť aj my. Poslanci navrhli sumu vo výške 200 eur. 

 
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 

 
  
b) Príspevok na pomoc obetiam výbuchom zničeného domu v Prešove 
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Starostka informovala o liste kancelárie ZMOS, v ktorom dáva do pozornosti verejnú 
zbierku v rámci transparentného účtu, prostredníctvom ktorej je možné prispieť na 
zmiernenie životnej situácie mnohých rodín. Poslanci navrhli sumu vo výške 200 eur. 
 

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 
 

 
c) Zrušenie Zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu zo dňa 25.10.2002 
Starostka skonštatovala, že obce mali s mestom Turčianske Teplice uzatvorenú zmluvu 
o zriadení Spoločného obecného úradu, k 30.6.2019 nám zaslalo mesto výpoveď. 
Ing. Novák skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo schválilo uzatvorenie zmluvy 
o zriadení Spoločného obecného úradu v Dubovom. 
Starostka odpovedala, že bolo schválené uzatvorenie tejto zmluvy, Spoločný obecný úrad 
v Dubovom bol zriadený na základe výpovede od mesta. 
Ing. Novák sa spýtal, či by obecné zastupiteľstvo svojím uznesením malo potvrdiť 
odstúpenie od zmluvy s mestom Turčianske Teplice. 
   

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: 7 Proti:   0 Zdržal sa:  0 

Uznesenie bolo  prijaté 
 

 
d) Žiadosť Janky Minárikovej o prenájom pozemku CKN 533 o  
      výmere 3407 m2 
      Starostka prečítala žiadosť p. Minárikovej o prenájom pozemku a skonštatovala, že    
      o tejto žiadosti sa bude rokovať na ďalšom OZ, nakoľko bola doručená dňa   
      29.11.2019 
 
e) Žiadosť Miloša Izraela o odkúpenie pozemku CKN 616/1 (EKN 721/1) vedenom 

na LV 501 o výmere 255 m2 
      Starostka prečítala žiadosť p. Miloša Izraela o odkúpenie pozemku a skonštatovala, že   
      o tejto žiadosti sa bude rokovať na ďalšom OZ, nakoľko bola doručená dňa 9.12.2019 
 
f) Žiadosť Ing. Tibora Rišiaňa o opravu prístupovej cesty  
      Starostka prečítala žiadosť Ing. Tibora Rišiaňa o opravu prístupovej cesty ku vilám,     
      skonštatovala, že tento problém už vysvetľovala niektoré parcely tejto cesty majú  
       neznámych vlastníkov, časť je obec, časť je SR. Zisťovala aj na katastri, aj na  
       Slovenskom pozemkovom fonde, ako treba postupovať, aby boli parcely prepísané na  
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      obec. Mestá a obce nesmú použiť svoje finančné prostriedky na opravu cudzieho  
      majetku, písala aj na ministerstvo, ako má postupovať.  
 
g) Ing. Novák poďakoval starostke obce za dobrú  spoluprácu s DHZO 
 
h) Ing. Novák sa spýtal, kedy bude odoslaná objednávka na kalamitné drevo, lebo 

zmluva musí byť zverejnená a až potom sa bude realizovať, stihne sa papierovo urobiť 
do 31.12.2019 kedy je termín 
Odpovedala starostka, že objednávka bude zaslaná tento týždeň, bude podpísaná 
zmluva, a až po zaplatení faktúry sa bude realizovať, papierovo by sa to malo stihnúť.    
 

i) Ing. Novák sa spýtal, či je vypracovaný predpis o hmotnej zodpovednosti pre 
zamestnancov obce 
Odpovedala starostka, že hmotná zodpovednosť vypracovaná je 
 

j) Ing. Novák skonštatoval, že predchádzajúce OZ sa konalo v termíne, kedy sa ho 
nemohol zúčastniť. Spýtal sa na uznesenie č. 79/2019, kde  hlasovanie 4 prítomní, za 
2, , proti 1, zdržal sa a uznesenie bolo prijaté. 
Odpovedala Z. Schniererová, že uznesenie prijaté bolo, každé uznesenie o ktorom sa 
hlasuje je prijaté, je otázka, či bolo schválené alebo nie. 

k) H. Bulíková, spýtala sa na výzvu na vybudovanie kanalizácie v obci. 
Starostka odpovedala, že p. Ing. Novák ju zaslal na obec a po skončení zasadnutia si to 
poslanci všetko spoločne prejdú. 

 
    K bodu 22: Uznesenia 

 
Uznesenia boli prijaté v každom bode programu. 
 
K bodu 23: Záver 
 
Starostka obce poďakovala občanom, za ich prítomnosť a že majú záujem o veci obecné, 
verejné, popriala im šťastné a veselé sviatky a všetko dobré v novom roku. 
 

 
                   Ukončenie zasadnutia o 19.10 hod. 

 
V Sklenom 20.12.2019 
 
 
HLASOVÝ ZÁZNAM Z OZ JE ARCHIVOVANÝ NA OcÚ V SKLENOM 
 
Zaslané na overenie, dňa 30.12.2019 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
.......................................................              .............................................. 
         Jozef Schnierer                                                          Júlia Lahutová               
 
 
....................................................................               .................................................. 
 Zapísala: Zdenka Schniererová                                    Erika Lahutová 
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Prezenčná listina  
zo 4.zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sklenom  

konaného dňa 11.12.2019 
 
 
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 :                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


