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Zápisnica 
Z 1.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sklenom 

ktoré sa konalo dňa 3.3.2020 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. Katarína Ďurčová, Júlia Lahutová 
Overovateľov zápisnice :  Martina Frnová, Pavol Hrivnák  
Zapisovateľ : Zdenka Schniererová 
 
 
Uznesenie č. 106/2020 
 

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: Martina Frnová, Pavol Hrivnák 
 
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  
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P r o g r a m:     1.  Otvorenie 
                            2.  Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice 
                            3.  Program zasadnutia  
                            4.  a) Kontrola uznesení 
                                 b) Správa o kontrolnej činnosti HKO za rok 2019                             
                            5.  Návrh na 
                                 a) Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 obec 
                                 b) Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 škola 
                            6.  Čerpanie rozpočtu za IV. Q. 2019  
                            7.  Určenie spoločného školského obvodu ZŠ 
                            8.  Predaj pozemku CKN 992 – záhrada o výmere 596 m2, vedenom na LV  
                                 362 v k. ú. Sklené do výlučného vlastníctva  Monika Bulíková  
                                 a Miroslav Bulík, bytom Sklené  
                            9.  Predaj 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 vedených na LV 501 v k.ú. Sklené do výlučného     
                                 vlastníctva  Ľudmila Trávničková, Eva Galušková, Martin Ďurďák,   
                                 bytom Sklené 
                          10.  Predaj časti pozemku parcela KNE 9415/2 vodná plocha, vedenom na    
                                  LV 501 v k.ú. Sklené, žiadosť Jakub Kerata, bytom Sklené 
                          11.  Predaj pozemku parcela EKN 721/1 záhrada o výmere 255 m2, vedenom  
                                 na LV 501 v k.ú. Sklené, žiadosť  Izrael Miloš, bytom Turčianske  
                                 Teplice 
                          12.  Predaj pozemku parcela EKN 408/11 záhrada o výmere 1872 m2,  
                                 vedenom na LV 501 v k.ú. Sklené, žiadosť Milan Franek, bytom Sklené  
                          13.  Zámer prenájmu pozemku CKN 533 TTP o výmere 3407 m2, vedenom  
                                 na LV 362, v k.ú. Sklené -  Janka Mináriková, bytom Sklené 
                          14.  Preventívne protipožiarne hliadky 
                          15.  Diskusia  
                          16.  Uznesenie    
                          17.  Záver      
                                                                                      
Uznesenie č. 107/2020 
 

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

Schvaľuje  program svojho zasadnutia zo dňa 3.3.2020 
 
Hlasovanie: 
Prítomní: 7 Za: 7 Proti:    0 Zdržal sa: 0 
                                                                                                                          Uznesenie bolo prijaté 

 
K bodu 4a: Kontrola uznesenia z predchádzajúceho OZ 
 
Kontrolu uznesení z predchádzajúceho OZ  predložila HKO. 
Je prílohou tejto zápisnice v tlačenej forme. 
 
Uznesenie č. 108/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 
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Berie  na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúceho OZ 
 
Hlasovanie: 
Prítomní: 7 Za: 7 Proti:   0 Zdržal sa:  0 
                                                                                                                                     Uznesenie bolo prijaté 
 
 
K bodu 4b: Správa o kontrolnej činnosti HKO za rok 2019 
 
Správu o kontrolnej činnosti HKO za rok 2019 predložila HKO. 
Je prílohou tejto zápisnice v tlačenej forme. 
 
Uznesenie č. 109/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 
Berie  na vedomie správu o kontrolnej činnosti HKO za rok 2019 
Hlasovanie: 
Prítomní: 7 Za: 7 Proti:   0 Zdržal sa:  0 
                                                                                                                                      Uznesenie bolo prijaté 
 

K bodu 5: Návrh na 
 
                a) Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 obec 
 
Návrh na 1. rozpočtové opatrenie - obec v roku 2020 predložila ekonómka obce,  
je prílohou tejto zápisnice v tlačenej forme. 
Navýšenie rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. c) a d) 
nasledovne: 
Príjmové Finančné operácie 
Ekonomická klasifikácia: 454001 (prostriedky z RF obce) kz 46 + 2 276,71 +€ 
 
Kapitálové výdavky 
Funkčná klasifikácia: 0320 – požiarna ochrana 
Ekonomická klasifikácia : 717003 – rekonštrukcia budov kz 46 + 2 276,71 € 
   
Uznesenie č. 110/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 
Schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2020 obec nasledovne: 
Navýšenie rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. c) a d) 
nasledovne: 
Príjmové Finančné operácie 
Ekonomická klasifikácia: 454001 (prostriedky z RF obce) kz 46 + 2 276,71 € 
 
Kapitálové výdavky 
Funkčná klasifikácia: 0320 – požiarna ochrana 
Ekonomická klasifikácia : 717003 – rekonštrukcia budov kz 46 + 2 276,71 € 
 
 
Hlasovanie: 
Prítomní: 7 Za: 7 Proti:   0 Zdržal sa: 0 
                                                                                                              Uznesenie bolo prijaté 
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                b) Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 škola 
 
Návrh na 2. rozpočtové opatrenie - škola v roku 2020 predložila ekonómka obce,  
je prílohou tejto zápisnice v tlačenej forme. Navýšenie rozpočtu je na prenesené  
kompetencie.  
   
Uznesenie č. 111/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 
Berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2/2020 škola nasledovne: 
Navýšenie rozpočtu školstva na prenesené kompetencie na normatív o 688 € 
na vzdelávacie poukazy o 512 eur, na predškolákov o 691 eur, na školu v prírode  
 o 1600 eur 
 
 
Hlasovanie: 
Prítomní: 7 Za: 7 Proti:   0 Zdržal sa: 0 
                                                                                                              Uznesenie bolo prijaté 
 
 
K bodu 6:  Čerpanie rozpočtu za IV. Q 2019 
 
Čerpanie rozpočtu za IV. Q 2019 predložila ekonómka obce, je prílohou tejto zápisnice  
v tlačenej forme.  
 
 
Uznesenie č. 112/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :  
Berie na vedomie Správu o čerpaní rozpočtu za IV.Q 2019 
 
Hlasovanie: 
Prítomní: 7 Za: 7 Proti:     0     Zdržal sa: 0 
                                                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
        
                                                                                                                                             
K bodu 7:  Určenie spoločného školského obvodu ZŠ 
 
Starostka skonštatovala, že  je v platnosti nový zákon, ktorý umožňuje, že aby obec určila aj 
viac ako jeden spoločný školský obvod. Väčšina žiakov z našej obce navštevuje základnú 
školu v Turčianskych Tepliciach, aby mali preplatené cestovné, musí byť určený a schválený 
aj školský obvod Turčianske Teplice.   
 
Uznesenie č. 113/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 
      Schvaľuje Dohodu o určení spoločného školského obvodu základnej školy od školského 
roku 2020/2021  

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

                                                                                                                Uznesenie bolo prijaté 
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K bodu 8: Predaj pozemku CKN 992 – záhrada o výmere 596 m2, vedenom na LV  
                   362 v k. ú. Sklené do výlučného vlastníctva  Monika Bulíková                            
                   a Miroslav Bulík, bytom Sklené  
 
Starostka informovala, že na predchádzajúcom OZ bol schválený zámer odpredať tento 
pozemok do výlučného vlastníctva Monike Bulíkovej a Miroslavovi Bulíkovi za cenu 1 euro 
za m2. 
                                          
Uznesenie č. 114/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 
Schvaľuje  predaj 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, zápis vlastníckeho práva do katastra hradia kupujúci. 
 

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

Uznesenie bolo  prijaté 
 
 
 

K bodu 9 : Predaj 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 vedených na LV 501 v k.ú. Sklené do výlučného     
                    vlastníctva  Ľudmila Trávničková, Eva Galušková, Martin Ďurďák,   
                    bytom Sklené 
 
Starostka informovala, že na predchádzajúcom OZ bol schválený zámer predaja týchto 
pozemkov do výlučného vlastníctva Ľudmile Trávničkovej, Eve Galuškovej a Martinovi 
Ďurďákovi za cenu podľa znaleckého posudku.  
Ing. Novák skonštatoval, že bolo schválené, že každý účastník dostane 1/3.  
Pred hlasovaním Ing. Novák navrhol, aby z uznesenia bol vyčiarknutý osobitný zreteľ, rád by 
zahlasoval za odpredaj, ale prekáža mu osobitný zreteľ. 
Schniererová skonštatovala, že treba začať s predajom odznovu, na minulom OZ bol 
schválený zámer.  
 
Uznesenie č. 115/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 
Schvaľuje  predaj 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, v celkovej 
hodnote 1.860 eur, kde každý z účastníkov zaplatí 1/3 ceny. 
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Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemky, ktoré obec Sklené dlhodobo 
nevyužíva, bezprostredne susedia s pozemkami žiadateľov, ktorí sa o predmetné pozemky 
dlhodobo starajú, k pozemkom je zlý prístup  a odpredajom sa pozemky efektívnejšie využijú. 
Cenu za znalecký posudok a zápis vlastníckych práv do katastra hradia kupujúci. 
 
 
 
Hlasovanie: 
Prítomní: 7 Za: 6 Proti:    0  Zdržal sa:  1 (Ing. Novák)  

                                                                                                                          Uznesenie bolo  prijaté 
 
 
K bodu 10 : Predaj časti pozemku parcela KNE 9415/2 vodná plocha, vedenom na    
                      LV 501 v k.ú. Sklené, žiadosť Jakub Kerata, bytom Sklené 
 
Starostka skonštatovala, že komisia životného prostredia na svojom zasadnutí prejednala túto 
žiadosť a s odpredajom nesúhlasí, nakoľko sa jedná sa o vodnú plochu. 
Ing. Novák navrhol, aby sa tento predaj prehodnotil a časť sa po dohode s kupujúcim predala.  
M. Frnová sa spýtala, či sa dá predať časť pozemku. 
Ing. Habžanská Šefranková skonštatovala, že o predaji tohto pozemku sa už rokovalo. 
Ing. Škorňová sa pridala, vodné plochy patria štátu, stará sa o ne SVP. 
 
Uznesenie č. 116/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 
Neschvaľuje predaj časti pozemku parcela KNE 9415/2 vodná plocha, vedenom na LV 
501 v k.ú. Sklené. Po dohode s kupujúcim prehodnotiť predaj.  
 

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

Uznesenie bolo  prijaté 
 
 
K bodu 11: Predaj pozemku parcela EKN 721/1 záhrada o výmere 255 m2, vedenom  
                     na LV 501 v k.ú. Sklené, žiadosť  Izrael Miloš, bytom Turčianske Teplice  
 
 Starostka skonštatovala, že komisia životného prostredia na svojom zasadnutí prejednala túto 
žiadosť a s odpredajom nesúhlasí. 
M. Frnová skonštatovala, že o tento pozemok prejavil záujem p. Lihan a ani jemu ho obec 
nepredala. 
                                 
Uznesenie č. 117/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 
Neschvaľuje predaj pozemku parcela EKN 721/1 záhrada o výmere 255 m2, vedenom  
na LV 501 

 
Hlasovanie: 
Prítomní: 7 Za: 6 Proti: 1 (Ing. Novák)   Zdržal sa:  0  

Uznesenie bolo  prijaté 
 
 



7 
 

 
 
K bodu 12: Predaj pozemku parcela EKN 408/11 záhrada o výmere 1872 m2,  
                     vedenom na LV 501 v k.ú. Sklené, žiadosť Milan Franek, bytom Sklené  
 
Starostka skonštatovala, že komisia životného prostredia na svojom zasadnutí prejednala túto 
žiadosť a s odpredajom nesúhlasí.  
K predaju pozemku sa vyjadril predseda komisie životného prostredia a skonštatoval, že na 
pozemok je prístup iba zo súkromných pozemkov. 
Pridala sa členka komisie Ing. K. Ďurčová, že celý pozemok je obkolesený súkromnými 
pozemkami, preto treba s predajom počkať do vyriešenia prístupovej cesty. 
 
Uznesenie č. 118/2020 

 
Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Neschvaľuje predaj pozemku parcela EKN 408/11 záhrada o výmere 1872 m2, vedenom na 
LV 501 v k.ú. Sklené  do vyriešenia prístupovej cesty k pozemku 
 
Hlasovanie: 
Prítomní:     7   Za: 7 Proti:   0 Zdržal sa:  0  

Uznesenie bolo  prijaté 
 
 

K bodu 13: Zámer prenájmu pozemku CKN 533 TTP o výmere 3407 m2, vedenom  
                    na LV 362, v k.ú. Sklené -  Janka Mináriková, bytom Sklené 
 
Starostka skonštatovala, že komisia životného prostredia na svojom zasadnutí prejednala túto 
žiadosť a s prenájmom uvedeného pozemku súhlasí. 
Ing. Novák navrhol, aby bol stanovený čas prenájmu na 5 rokov a aby mal nájomca 
prednostné právo na kúpu pozemku aj keď následný predaj by zvažoval. 
  
Uznesenie č. 119/2020 
 

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  pozemku CKN 
533 TTP o výmere 3407 m2, vedenom na LV 362, v k.ú. Sklené, pre Janku Minárikovú, bytom 
Sklené  za sumu 0,01 eur za m2 na dobu 5 rokov s tým, že po ukončení nájmu bude pozemok 
uvedený do pôvodného stavu. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je daný tým, že uvedený pozemok  obec v minulosti 
chcela predať, ale nakoľko je na časti pozemku postavená garáž, ďalší záujemcovia 
neprejavili o kúpu uvedeného pozemku záujem. Prenájmom obec získa finančné 
prostriedky za pozemok, ktorý nevyužíva. 
   

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

Uznesenie bolo  prijaté 
 
 
K bodu 14: Preventívne protipožiarne hliadky 
 
Starostka informovala, že obec musí každých 5 rokov vykonávať preventívne protipožiarne 
kontroly a preto musí mať vytvorené protipožiarne hliadky. Sú zložené z 1 poslanca  
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a požiarnika. Návrh na zloženie preventívnych protipožiarnych hliadok podal Ing. Novák, 
tajomník DHZO. 
 
Uznesenie č. 120/2020 

 
Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie zloženie preventívnych protipožiarnych hliadok:  
 1. skupina: Lahutová Júlia 
                   Michele Dušan 
 2. skupina: Schnierer Jozef 
                   Frno Milan 
 3. skupina: Novák Ján, Ing. 
                   Fraňová Laura, Lehotkaiová Emma,   Stanislavová Darina,   
                   Stanislavová  Paula, Zemanová Viktória 
4. skupina: Hrivnák Pavol 
                   Rajčan Martin, ml. 
5. skupina: Ďurčová Katarína, Ing. 
                   Rišiaň Tibor, Ing. 
6. skupina: Frnová Martina 
                   Frno Tibor 
7. skupina: Bulíkova Helena 
                   Rajčan Martin, st. 
 
 
Hlasovanie: 
Prítomní: 7 Za: 7 Proti:   0 Zdržal sa:  0 

Uznesenie bolo  prijaté 
 

 
K bodu 15: Diskusia 
 

a) Ing. Novák poďakoval p. starostke za spoluprácu a starostlivosť o DHZO 
b) Ing. Novák skonštatoval, že ho požiadal p. Jendrál ohľadne listu, ktorý dostal 

z obecného úradu kvôli úprave jarku pri ceste pri jeho nehnuteľnosti, kde zateká voda 
na nehnuteľnosť susedy p. Jendrála - poprosil p. starostku, aby vyvolala jednanie 

c) Ing. Novák hovoril o úprave cesty na vilách, skonštatoval, že s p. starostkou riešili 
tento problém. Dá riešiť jarok pri vilách, ktorý je obecný. Cesta na vily sa zatiaľ 

      nedá opravovať, nie sú vysporiadané majetkové vzťahy. 
d) Starostka skonštatovala, že písala na ministerstvo, na kataster dala prešetriť parcely 

pod cestou, oslovila Slovenský pozemkový fond – len časť cesty pred bytovkami je 
obecná, a časť pozemku pod cestou, časť patrí VLM, časť je neznámy vlastník. 

e) Ing. Rišiaň skonštatoval, že treba opraviť aspoň časť obecnej cesty pri p. Hoghovej, 
v časti od Zelinov vyčistiť jarky 

f) Starostka odpovedala, že má pripravený list pre správu ciest, ktorý podpíšu aj poslanci 
a bude zaslaný, jedná sa o časť cesty na hornom konci a pri kostole.  

g) Straková sa spýtala na čistenie jarkov na hornom konci 
Starostka skonštatovala, že sa bude riešiť celá obec 
Ing. Novák doplnil, že obec bude riešiť obecné cesty, žiadosť na VUC sa bude 
posielať kvôli štátnym cestám. 

h) Straková sa spýtala, kedy sa budú vypiľovať suché stromy na dolnej ceste, padajú tam 
konáre. 
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Starostka informovala, že hľadá pilčíkov na výrub stromov, mala niekoľko ponúk, je 
to riziko, nikto ich zatiaľ nechce vypíliť. 
Ing. Novák navrhol, že treba požiadať Povodie Váhu, nech riešia tento výrub. 
Starostka povedala, že vlani boli na obhliadke z Krízového štábu Turčianske Teplice, 
sľúbili, že prídu vyčistiť problematickú časť. Skonštatovala, že na lipu a orech treba 
vydať povolenie. 
Prebehla diskusia o výrube stromov. 

i) M.  Frnová sa spýtala, či má traktorista vyplácané nadčasy keď odhŕňa. Keď 
naposledy napadol sneh, neboli odhrnuté bočné cesty na obed, hlavne na hornom 
konci. Cesty treba posýpať, cesta na hornom konci je v hroznom stave, zateká tam. 

j) E. Keratová sa spýtala, či sa nebude robiť nová cesta na hornom konci 
Starostka odpovedala, že oprava ciest sa už prejednávala na predchádzajúcich 
zastupiteľstvách, sú schválené peniaze, začnú sa robiť podľa počasia 

k) M. Frnová sa spýtala, či je požiarna zbrojnica už prebratá 
Starostka odpovedala, že požiarna zbrojnica nie je prebratá, posledná faktúra ešte 
nebola zaplatená, musí byť dokončená elektrika. 

l) V. Straková sa spýtala, prečo sa zrušil zberný dvor, pri poslednom separovanom zbere 
jej nevzali plasty, nádobu na komunálny odpad nosí ku ceste už 10 rokov, tiež platí za 
komunálny odpad, treba to doriešiť. 
Ing. Novák skonštatoval, že treba dať sťažnosť na VEPOS, prečo neberie nádobu 
z hranice pozemku. 
V. Straková povedala, že s odvozom komunálneho odpadu mala problém aj keď ho 
odvážali Technické služby 

m) V. Straková upozornila na čerešňu na pozemku p. Kratku, ktorá zasahuje do cesty. 
Treba vyzvať p. Kratku, aby tento strom opílil. 

n) Ing. Novák skonštatoval, že občania dostali oznámenie o tom, že bol zrušený zberný 
dvor, požiadal, aby boli pravidlá separovania s dátumom, kedy a čo sa bude separovať. 
J. Schnierer skonštatoval, že na predchádzajúcom OZ sa hovorilo, že sa zruší zberný 
dvor, obec ho nemôže prevádzkovať, plasty sa budú zbierať ako doteraz 
Prebehla diskusia o separovanom zbere. 
V.  Straková sa spýtala, či sa nebudú rozdávať vrecia na separovaný zber 
Starostka odpovedala, že každý občan si vrecia zabezpečí sám 
Ing. Rišiaň škonštatoval, že treba dať vrecia a určiť presný čas odvozu separovaného 
zberu 
Ing. Novák navrhol, že s p. Ing. Rišiaňom pripravia návrh ako robiť separovaný zber 
Ing. Rišiaň skonštatoval, že obec by mala kúpiť lis na plasty a potom plasty predávať 
Starostka hovorila o probléme s výkupom komodít, ktoré sa separujú 
J. Schnierer povedal, že na predchádzajúcom OZ bol starosta z Turčeka, ktorý je 
zástupcom aj VEPOS-u a hovoril ako je to s výkupom separovaného odpadu 

o) E. Keratová sa spýtala, čo má robiť – rodinný dom p. Bieleschovej a p. Pastvu sa 
rozpadá a ohrozuje jej rodinný dom  
Starostka odpovedala, aby napísala na obecný úrad a hoci s tým obec nič nemá, bude 
sa tento problém riešiť 

p) V. Straková sa sťažovala na voľný pohyb psov 
Starostka odpovedala, že keď je taký problém, treba zavolať na obecný úrad 
Prebehla diskusia o tom, aké p 

q) Ing. Novák sa spýtal na elektronické vypracovanie obecných pozemkov a cenu za tieto 
pozemky, o ktorých hovorila p. kontrolórka a či je zverejnené. 
Odpovedala HKO že pozemky sú evidované v v exelovskej tabuľke a je možné 
nahliadnuť do tejto evidencie 
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r) V. Straková sa spýtala na projekt wifi pre teba, do ktorého sa mohla obec zapojiť 
Starostka odpovedala, že keby sa obec zapojila do tohto projektu nebola by signálom 
pokrytá celá obec, a bol príliš krátky čas na zhodnotenie projektu, preto sme sa 
nezapojili do tejto výzvy.  
Prebehla diskusia o internete a ponuke operátorov v obci.  

r) Ing. Rišiaň sa spýtal, či sa neuvažuje o zmene vývozu komunálneho odpadu v zime 1x 
za dva týždne a v lete každý týždeň. 
Prebehla diskusia o tom, komu vyhovuje vývoz tak, ako je nastavený teraz a kto by 
chcel zmenu. Bolo skonštatované, že sa treba spýtať aj na názor občanov. 
Znovu sa diskutovalo o tom, ako občania separujú. 

s) K. Franeková hovorila o tom, že písala na Dopravný inšpektorát Martin, ako aj na 
Okresné oddelenie policajného zboru Turčianske Teplice, autá na hlavnej ceste chodia 
veľkou rýchlosťou, odpovedali jej, že riešenie tohto problému je kompetencii 
volených zástupcov obce.  

      Pri ich rodinnom dome sa hrajú deti, či by nebolo vhodné pouvažovať        
      o spomaľovačoch. 
      Starostka odpovedala, že bude mať rokovanie so správou ciest a dopravným  
      inšpektorátom. 

Ing. Novák skonštatoval, že v pondelok 9.3. bude mať p. starostka jednanie so správou 
ciest a dopravným inšpektorátom, bolo by vhodné, aby na celej ceste III. triedy bola 
zóna 40 a tiež prerokovať aj umiestnenie zrkadiel.   

 
 
K bodu 16: Uznesenie 
 
Uznesenia boli prijaté v každom bode programu. 
 
K bodu 17: Záver 
 
Starostka obce poďakovala občanom, za ich prítomnosť a že majú záujem o veci obecné, 
verejné. 
 

 
                   Ukončenie zasadnutia o 18.40 hod. 

 
V Sklenom 12.3.2020 
 
 
HLASOVÝ ZÁZNAM Z OZ JE ARCHIVOVANÝ NA OcÚ V SKLENOM 
 
Zaslané na overenie, dňa 12.3.2020 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
.......................................................              .............................................. 
            Martina Frnová                                                          Pavol Hrivnák               
 
 
....................................................................               .................................................. 
 Zapísala: Zdenka Schniererová                                    Erika Lahutová 
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Prezenčná listina  
z 1.zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sklenom  

konaného dňa 3.3.2020 
 
 
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 :                             
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