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Zápisnica 
Z 3.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sklenom 

ktoré sa konalo dňa 30.6.2020 o 17.00 hod 
v obecnom dome v Sklenom v kinosále 

 
Starostka obce : Erika Lahutová 
 
Prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva: 
                              Helena Bulíková, Ing. Katarína Ďurčová,  Martina Frnová                             
                              Pavol Hrivnák, Júlia Lahutová, Ing. Ján Novák  
 
Hlavný kontrolór: Ing. Miroslava Škorňová 
                          
Neprítomný : Jozef Schnierer  
 
 
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 : Helena Bulíková, Júlia Lahutová 
Overovateľov zápisnice :  Pavol Hrivnák, Martina Frnová  
Zapisovateľ : Zdenka Schniererová 
 
 
Uznesenie č. 133/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 
Schvaľuje  návrhovú komisiu 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sklenom v zložení: 
Helena Bulíková, Júlia Lahutová 
 
Schvaľuje  overovateľov zápisnice z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sklenom 
v zložení: Pavol Hrivnák, Martina Frnová 
 
Schvaľuje  zapisovateľa 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sklenom :  
Zdenka Schniererová 
 

  Hlasovanie: 
  Prítomní: 6 Za: 5 Proti:   0  Zdržal sa: 1(Ing. Novák) 

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.  Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ  
                            5.  a) Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2019 
                                 b) Odborné stanovisko HKO Sklené k „Záverečnému účtu za rok 2019 
                                 c) Záverečný účet obce za rok 2019   
                            6.  Rozpočtové opatrenie 3/2020 
                            7.  Žiadosť  Mariána Repu, Ing. Lenky Repovej o odkúpenie pozemku  
                                 CKN 249 ostatná plocha o výmere 154 m2 vedenom na LV 501 
                            8.  Žiadosť Bohuslavy Frnovej o odkúpenie časti pozemku CKN 143  
                                 záhrada vedenom na LV 362 
                            9.  Využitie pozemkov CKN 1281/25 TTP o výmere 17 m2, CKN 1281/26    
                                 TTP o výmere 24 m2, CKN 1281/27 TTP o výmere  vedených na  
                                 LV 502 
                          10.  Diskusia 
                          11.  Uznesenie    
                          12.  Záver  
 
                                                                                      
Uznesenie č. 134/2020 
 

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

Schvaľuje  program svojho zasadnutia zo dňa 30.6.2020 
 
Hlasovanie: 
Prítomní: 6 Za: 5 Proti:    0 Zdržal sa: 1 (Ing. Novák)            
                                                                                                                            Uznesenie bolo prijaté 
 
 
Návrh na doplnenie programu 3. zasadnutia OZ : 
 
Ing. Novák navrhol, aby bol vypustený 9.bod programu o ktorom sa nehovorilo na stretnutí  
pred zastupiteľstvom. 
 
Hlasovanie za doplnenie programu 3.zasadnutia OZ: 
 
 
Uznesenie č. 134b/2020 
 

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

Schvaľuje  zmenu programu  svojho zasadnutia zo dňa 30.6.2020 - vypustenie bodu: 
 
9.  Využitie pozemkov CKN 1281/25 TTP o výmere 17 m2, CKN 1281/26    
     TTP o výmere 24 m2, CKN 1281/27 TTP o výmere 2m2  vedených na  LV 502 
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Hlasovanie: 
Prítomní: 6 Za: 1 (Ing.Novák)  
Proti:  5 (H. Bulíková, M.Frnová, J. Lahutová, Ing. K.Ďurčová, P. Hrivnák) 
Zdržal sa:  0    
                                                                                                                                    Uznesenie bolo prijaté 
 
Rokovanie 3.OZ sa bude riadiť pôvodne navrhnutým programom. 

 
K bodu 4: Kontrola uznesenia z predchádzajúceho OZ 
 
Kontrolu uznesení z predchádzajúceho OZ  predložila HKO. 
Je prílohou tejto zápisnice v tlačenej forme. 
Ing. Novák žiadal vysvetlenie k materiálom – kontrole uznesení, ktoré poslanci obdržali.  
Spýtal sa, kde je napísané, koľko bolo uznesení a ktoré boli splnené alebo nesplnené. 
HKO mu podala vysvetlenie že zo 14 uznesení prijatých na predchádzajúcom OZ neboli  
2 splnené – sú v plnení. 
P. poslancovi stačilo toto vysvetlenie. 
 
Uznesenie č. 135/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 
Berie  na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúceho OZ 
 
Hlasovanie: 
Prítomní: 6 Za: 6 Proti:   0 Zdržal sa:  0 
                                                                                                                                     Uznesenie bolo prijaté 

 
K bodu 5:  a) Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2019 
   
Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2019 predložila ekonómka obce,  
skonštatovala, že správa je zverejnená. 
Je prílohou tejto zápisnice v tlačenej forme. 
 
Uznesenie č. 136/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 
Berie na vedomie správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2019 
 
Hlasovanie: 
Prítomní: 6 Za: 6 Proti:   0 Zdržal sa: 0 
                                                                                                              Uznesenie bolo prijaté 
 
 
K bodu 5:  b) Odborné stanovisko HKO Sklené k „Záverečnému účtu za rok 2019 
 
Odborné stanovisko k „Záverečnému účtu za rok 2019“ predložila HKO, skonštatovala že  
návrh záverečného účtu bol zverejnený v zákonom stanovenej lehote najmenej 15 dní pred 
rokovaním OZ.  
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Je prílohou tejto zápisnice v tlačenej forme.  
 
Uznesenie č. 137/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 
Berie na vedomie  stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Sklené za rok 2019 
 
Hlasovanie: 
Prítomní: 6 Za: 6 Proti:   0 Zdržal sa: 0 
                                                                                                              Uznesenie bolo prijaté 
 
 
K bodu 5:  c) Záverečný účet obce za rok 2019   
  
Návrh záverečného účtu obce za rok 2019 predložila ekonómka obce Ing. Jana Habžanská  
Šefranková.  
Je prílohou tejto zápisnice v tlačenej forme.  
Ing. Novák skonštatoval, že na obecnej tabuli bol zverejnený rozpočet na rok 2019 a poslanci  
dostali 24.6 iné údaje, spýtal sa, ktorý rozpočet sa vlastne hodnotil.  
HKO a ekonómka skontrolovali na mieste údaje, na ktoré sa pýtal p. poslanec a zistili,  
že chyba bola v hlavičke zverejneného rozpočtu na roky 2020 – 2022, kde bol namiesto r. 2020  
uvedený r. 2019.  
Starostka skonštatovala, že toto by sa nemalo stávať, ale každý je omylný. 
 
 
Uznesenie č. 138/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 
Schvaľuje na základe § 16 ods. 10 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
 územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov Záverečný účet obce Sklené  
za rok 2019 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
 
Hlasovanie: 
Prítomní: 6 Za: 5 Proti:   1 (Ing. Novák) Zdržal sa: 0 
                                                                                                              Uznesenie bolo prijaté 
 
 
Uznesenie č. 139/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 
Schvaľuje na základe § 16 ods. 8  zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej  
samospráva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov použitie  
hotovostného prebytku hospodárenia obce Sklené za rok 2019 vo výške 7.959,11 € na tvorbu  
 rezervného fondu za rok 2019. 
 
 
Hlasovanie: 
Prítomní: 6 Za: 5 Proti:   0 Zdržal sa:  1 (Ing. Novák) 
                                                                                                                                                Uznesenie bolo prijaté 

Uznesenie č. 140/2020 
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Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje na základe § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
 územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov použitie zostatkov peňažných  
fondov  z minulých účtovných období na tvorbu Rezervného fondu vo výške 50.000 eur 

Hlasovanie: 
Prítomní: 6 Za: 5 Proti:    0          Zdržal sa: 1 (Ing. Novák) 
                                                                                                                                        Uznesenie bolo prijaté                                                                                                                

           
K bodu 6:  Rozpočtové opatrenie 3/2020 
 
Rozpočtové opatrenie 3/2020 predložila ekonómka obce, je prílohou tejto zápisnice  
v tlačenej forme.  
 
Uznesenie č. 141/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :  
Schvaľuje  rozpočtové opatrenie č. 3/2020 : 
Presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) nasledovne: 
 
Kapitálové výdavky: 
Funkčná klasifikácia: 0111 – Výkon. a zákonodarne orgány (OcU) 
Ekonomická klasifikácia : 717002 (rekonštrukcia a modernizácia) kz  46            - 90 991,75 € 
Bežné výdavky 
Ekonomická klasifikácia: 635 006 (Opravy budov, objektov al. ich častí) kz 46  + 90 991,75€ 
 
Jedná sa len o presun finančných prostriedkov na správnu ekonomickú klasifikáciu. 
 
 
Hlasovanie: 
Prítomní: 6 Za: 5 Proti:   1 (Ing. Novák)       Zdržal sa: 0 
                                                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
                                                                                                                                                   
 
K bodu 7: Žiadosť  Mariána Repu, Ing. Lenky Repovej o odkúpenie pozemku  
                  CKN 249 ostatná plocha o výmere 154 m2 vedenom na LV 501 
 
Starostka skonštatovala, že žiadosť r. Repovej o odkúpenie tohto pozemku už bolo 
prerokované na OZ, a predaj nebol schválený. Komisia životného prostredia na svojom 
zasadnutí znovu prejednala túto novú žiadosť a nedoporučuje predaj pozemku.  
                                   
Uznesenie č. 142/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 
Neschvaľuje predaj pozemku CKN ostatná plocha o výmere 154 m2 vedenom  
na LV 501.  
 

Hlasovanie: 
Prítomní: 6 Za: 5      Proti:    0          Zdržal sa: 1 (Ing. Novák) 

Uznesenie bolo  prijaté 
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K bodu 9 : Žiadosť Bohuslavy Frnovej o odkúpenie časti pozemku CKN 143  
                    záhrada vedenom na LV 362 
                
Starostka informovala, že komisia životného prostredia na svojom zasadnutí žiadosť 
prejednala a s odpredajom týchto pozemkov súhlasí. 
Na pracovnom stretnutí s poslancami Ing. Novák navrhol, aby sa najprv ponúkla budova 
starej školy s prislúchajúcimi pozemkami na predaj. 
Ing. Novák skonštatoval, že na zasadnutí sa hovorilo aj o tom, že prípadnom odpredaji 
tej časti – zase tu chýbajú m2. 
Schniererová odpovedala, že tam nemôže byť napísané m2, p. Frnová má záujem o asi 400 
m2, aby sa mohli napísať presne m2 musí sa dať urobiť geometrický plán. 
P. Bohuslava Frnová povedala, že má záujem o zhruba 15 m líniou jej pozemku až ku hlavnej 
ceste, je to nejakých 400 m2. V prípade, ak by sa rozhodlo OZ, že predá celý pozemok 
mala by záujem o kúpu, lenže teraz je na materskej dovolenke a nevie, či bude môcť kúpnu 
cenu za celý pozemok zaplatiť. 
Schniererová hovorila o tom, že p. Frnová je zamestnancom obce a preto sa predaj môže 
uskutočniť na základe obchodnej verejnej súťaže a môže sa stať, že keď sa ponúkne celá 
parcela, niekto ponúkne viac a p. Frnová nebude mať ani tých 400 m2. 
Starostka prečítala žiadosť p. Frnovej o odkúpenie pozemku, kde uvádza, že vlastní priľahlú 
nehnuteľnosť, k tomu neprináleží takmer žiadny pozemok a preto nemá priestor na 
parkovanie auta a zloženie dreva. 
Prebehla diskusia o tom, či treba tú časť pozemku o ktorý má záujem p. Frnová predať alebo 
vyriešiť a do kedy vyriešiť predaj starej budovy školy. 
Schniererová navrhla, aby všetci poslanci urobili obhliadku pozemku, aby zistili o akú časť sa 
jedná a potom sa rozhodli. 
Starostka navrhla, že do uznesenia sa dá doporučenie pre starostku doriešiť predaj pozemku 
a školy do 30.9.2020. Hovorila o tom, že bolo niekoľko záujemcov o kúpu starej školy, 
ponúkla ju Sariu, ale zatiaľ sa ju nepodarilo predať.  
Ing. Novák navrhol, že sa zastaví na obecnom úrade v piatok alebo v pondelok, aby mu 
poskytla údaje o ponukách na predaj školy. 
H. Bulíková skonštatovala, že prečo by to mal riešiť jeden poslanec, poslancov je 7. 
Ing. Ďurčová  povedala, že pozemok o ktorý má záujem p. Frnová je dosť veľký, navrhla, aby 
sa určil termín do uznesenia do 30.9.2020.  
T. Frno skonštatoval, že doteraz sa škola nepredala a tých niekoľko metrov by podľa jeho 
názoru pri predaji nazavážilo. 
Starostka hovorila o tom, že znovu ponúkne na predaj školu spoločnosti Sario, ktorá je 
vytvorená štátom a pomáha pri predaji alebo vytvorení podnikateľských zámerov. 
Ing. Novák skonštatoval, že je za predaj pozemku, len to musí byť urobené normálne, nie, že 
sa poslanci rozhodnú. 
M. Frnová povedala, že rozhodnúť sa musí obecné zastupiteľstvo a poslanci sú na to, aby 
rozhodovali o určitých veciach. 
Ing. Novák skonštatoval, že poslanci sa musia starať o obec a v záujme obce by malo byť 
riešiť starú školu.   
Prebehla diskusia o tom, že stará škola sa ponúka na predaj 20 rokov a či sa bude čakať 
ďalších 20 rokov. 
Starostka ukončila diskusiu o predaji pozemku a dala hlasovať za uznesenie. 
Ing. Novák skonštatoval, že za taký krátky čas sa predaj nevyrieši. 
Starostka povedala,  že keď príde geodet zamerať pozemok p. Ďurinkovi, môžu sa stretnúť aj 
poslanci aby urobili obhliadku pozemku - o akú časť má záujem p. Frnová, a na ďalšom OZ 
sa môže rokovať o ďalšom postupe. Pri predaji obecného majetku musí obec postupovať 
podľa zákona, musí byť zámer, musí sa presne napísať o koľko m2 sa jedná.  
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Uznesenie č. 143/2020 

 
Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 
Berie na vedomie žiadosť o odkúpenie časti pozemku CKN 143 záhrada vedenom  
na LV 362 a doporučuje starostke obce doriešiť predaj pozemku do 30.9.2020 
  

Hlasovanie: 
Prítomní: 6    Za: 6       Proti:  0         Zdržal sa:  0  

                                                                                                                          Uznesenie bolo  prijaté 
 
 
 
K bodu 10 : Využitie pozemkov CKN 1281/25 TTP o výmere 17 m2, CKN 1281/26    
                      TTP o výmere 24 m2, CKN 1281/27 TTP o výmere 2 m2 vedených na                                  
                      LV 502 
 
Starostka skonštatovala, že sa jedná o pozemky na Fínskych domkoch, OZ na svojom 
4.zasadnutí 11.12.2019 schválilo, že na parcele CKN 1281/84 sú zriadené záhrady, musia byť 
schválené aj tieto pozemky. 
 
Uznesenie č. 144/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :  
Schvaľuje, na základe § 24 ods. 3 písm. d) zákona č. 180/1995 Zb. že na pozemkoch  
parc. č. CKN 1281/25 trvalé trávnaté porasty o výmere 17 m2, CKN 1281/26                      
TTP o výmere 24 m2, CKN 1281/27 TTP o výmere 2 m2  vedených na  LV 502  v k.ú.      
Sklené sú zriadené záhrady a budú využívané ďalej 
 
Hlasovanie: 
Prítomní: 6 Za: 5 Proti:   1 (Ing. Novák) Zdržal sa: 0 
 
                                                                                                                                     Uznesenie bolo  prijaté 
                                                                                                 
 
K bodu 11: Diskusia 
 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
 
                            
K bodu 12: Uznesenie    
 
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 17.55 hod. 
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V Sklenom 14.07.2020 
 
 
HLASOVÝ ZÁZNAM Z OZ JE ARCHIVOVANÝ NA OcÚ V SKLENOM 
 
Zaslané na overenie, dňa 14.07.2020 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
.......................................................              .............................................. 
            Pavol Hrivnák                                                         Martina Frnová               
 
 
....................................................................               .................................................. 
 Zapísala: Zdenka Schniererová                                    Erika Lahutová 
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Prezenčná listina  
z 3.zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sklenom  

konaného dňa 30.6.2020 
 
 
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 :                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


