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Zápisnica 
Zo 4.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sklenom 

ktoré sa konalo dňa 29.9.2020 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, Jozef Schnierer  
 
Hlavný kontrolór: Ing. Miroslava Škorňová 
                          
Neprítomný : Ing. Ján Novák 
 
 
K bodu 1: Otvorenie 
 
  Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka Erika Lahutová, privítala 
prítomných, zároveň privítala zástupcu neziskovej organizácie VEPOS  p. Teltscha.   
Skonštatovala, že je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, preto je OZ 
uznášaniaschopné. 
 
Starostka odovzdala slovo zástupcovi VEPOS, ktorý prišiel podať informáciu ku vstupu našej 
obce do neziskovej organizácie. Hovoril o tom, že 20 obcí zaplatilo vstupný poplatok, Sklené 
nie. Doteraz sme platili rovnaké poplatky ako všetky ostatné obce, ale pripravuje sa zmena 
a obec Sklené, ktorá nie je členom neziskovej organizácie by od nového roka platila viac 
a tiež by sme my ako obec museli samostatne uzatvárať zmluvy na odvoz plastov, skla a pod.. 
Ďalej hovoril o nakladaní s odpadmi v budúcich rokoch. 
Starostka poďakovala p. Teltschovi že si našiel čas a prišiel vysvetliť problematiku 
s odpadmi. 
 
Starostka prečítala email Ing. Jána Nováka, v ktorom ospravedlnil svoju neúčasť na zasadnutí 
a zároveň upozornil na opätovné nedodržanie zákonom stanovených termínov pri príprave 
zasadnutí obecného zastupiteľstva.  
Starostka sa vyjadrila k pripomienke o nedodržaní zákonom stanovených termínov 
a skonštatovala, že pri príprave zasadnutia boli dodržané termíny podľa  Rokovacieho 
poriadku Obecného zastupiteľstva v Sklenom, kde je určené, že návrh programu OZ sa 
zverejňuje aspoň 3 dni pred zasadnutím. Prípravu OZ začínajú poslanci OZ najmenej 6 dní 
pred určeným termínom. Písomné materiály boli poslancom doručené na stretnutí poslancov 
dňa 23.9.2020. O vstupe obce do neziskovej organizácie VEPOS,  ako aj o sume, ktorú bude 
musieť obec zaplatiť aby sa stala členom – rozpočtové opatrenie č. 6/2020 sa na stretnutí 
hovorilo.  
 
K bodu 2: Určenie návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
Starostka navrhla zloženie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
    
Návrhovú komisiu v zložení : Jozef Schnierer, Martina Frnová 
Overovateľov zápisnice :  Júlia Lahutová, Ing. Katarína Ďurčová  
Zapisovateľ : Zdenka Schniererová 
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Uznesenie č. 145/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 
Schvaľuje  návrhovú komisiu 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sklenom v zložení: 
Jozef Schnierer, Martina Frnová 
 
Schvaľuje  overovateľov zápisnice zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sklenom 
v zložení: Júlia Lahutová, Ing. Katarína Ďurčová 
 
Schvaľuje  zapisovateľa 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sklenom :  
Zdenka Schniererová 
 

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

Uznesenie bolo prijaté 
 
 
K bodu 3: Program zasadnutia  
                
P r o g r a m:     1.  Otvorenie 
                            2.  Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice 
                            3.  Program zasadnutia  
                            4.  Kontrola uznesenia z predchádzajúceho OZ 
                            5.  a) Rozpočtové opatrenie č. 4/2020       
                                 b) Rozpočtové opatrenie č. 5/2020 školstvo 
                            6.  a) Vstup obce do neziskovej organizácie VEPOS Horného Turca n.o.,  
                                      ktorá vykonáva verejnoprospešné činnosti v oblasti odpadového  
                                      hospodárstva   
                                 b)  Rozpočtové opatrenie č. 6/2020 
                            7.  a)  Rozpočtový harmonogram 
                                 b)  Čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2020 
                            8.  Výzva Enviromentálneho fondu - vybudovanie zberného dvora                                    
                            9.  Predaj časti pozemku CKN 861 trvalé trávnaté porasty vedenom na LV  
                                 362 v k.ú. Sklené – žiadosť Ľudevíta  Rišiaňa s manželkou Veronikou,  
                                 bytom Sklené    
                          10. Predaj pozemku CKN 372 ostatná plocha o výmere 874 vedenom na LV  
                                 501 v k.ú. Sklené - žiadosť JUDr. Mgr. Štefana  Buchu, bytom Žilina 
                          11 . Predaj pozemku parcela EKN 408/11 záhrada o výmere 1872 m2,  
                                 vedenom na LV 501 v k.ú. Sklené - žiadosť Milan Franek, bytom  
                                 Sklené  
                          12.  Predaj pozemku CKN 326/7 ostatná plocha o výmere 755 m2 vedenom  
                                 na LV 501 – žiadosť Veronika Straková a Rastislav Straka, bytom Sklené  
                          13.  Predaj pozemkov CKN 311/3 záhrada o výmere 119 m2, CKN 311/1  
                                 záhrada o výmere 208 m 2 vedené na LV 501 v k.ú. Sklené - žiadosť       
                                 Ivan Ďurinka, bytom Martin 
                          14.  Cenová ponuka na opravu miestnej komunikácie Rovná hora                                                       
                          15.  Diskusia 
                          16.  Uznesenie    
                          17.  Záver  
                  
                                                                    
Uznesenie č. 146/2020 
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Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 
Podľa  § 12 ods. 5 Zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

Schvaľuje  program svojho zasadnutia zo dňa 29.9.2020 
 
Hlasovanie: 
Prítomní: 6 Za: 6 Proti:   0 Zdržal sa: 0 
                                                                                                                            Uznesenie bolo prijaté         
                                                                                                              

K bodu 4: Kontrola uznesenia z predchádzajúceho OZ 
 
Kontrolu uznesení z predchádzajúceho OZ  predložila HKO. 
Je prílohou tejto zápisnice v tlačenej forme. 
 
Uznesenie č. 147/2020 
 

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) Rozpočtové opatrenie č. 4/2020       
   
Rozpočtové opatrenie 4/2020 predložila ekonómka obce  
Je prílohou tejto zápisnice v tlačenej forme. 
 
Uznesenie č. 148/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 
Schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4/2020 navýšenie rozpočtových prostriedkov  
v súlade s § 14 ods. 2 písm. c) a d) : 
príjmové finančné operácie  
ekonomická klasifikácia : 454001 (prostriedky z RF obce)  kz 46            + 20.000.- eur 
bežné výdavky 
 ekonomická klasifikácia : 600 (bežné výdavky) kz 46                              + 20.000.- eur   
 
Hlasovanie: 
Prítomní: 6 Za: 6 Proti:   0 Zdržal sa: 0 
                                                                                                              Uznesenie bolo prijaté 
 
 
K bodu 5: b) Rozpočtové opatrenie č. 5/2020 školstvo 
  
Rozpočtové opatrenie 5/2020 školstvo predložila ekonómka obce. 
Je prílohou tejto zápisnice v tlačenej forme. 
 
Uznesenie č. 149a/2020 
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Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 5/2020: 
príjmové finančné operácie  
rozpočtová klasifikácia : 453  (prostriedky z RF obce)  kz 46                         590.- eur 
bežné  výdavky 
 rozpočtová klasifikácia : 600 (bežné výdavky)              kz 46                         590.- eur   
bežné výdavky 
rozpočtová klasifikácia : 600 (bežné výdavky MŠ)        kz 41                    -  4.177.- eur 
 
Hlasovanie: 
Prítomní: 6 Za: 6 Proti:   0 Zdržal sa: 0 
                                                                                                              Uznesenie bolo prijaté 
 
 
Uznesenie č. 149b/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 
Berie na vedomie  rozpočtové opatrenie č. 5/2020 
bežné príjmy  
rozpočtová klasifikácia : 300 (bežné príjmy)                kz 111                     8.876.- eur 
                                        300 (bežné príjmy ŠJ)           kz 111                     2.947.- eur 
bežné výdavky 
rozpočtová klasifikácia : 600 (normatív)                     kz 111                     4.107.- eur 
rozpočtová klasifikácia : 600 (učebnice)                     kz 111                       592.- eur 
rozpočtová klasifikácia : 600 (podpora udržania zamestnanosti v MŠ)    4.177.- eur 
                                   (  85 %     kz 1AC 
                                      15 %      kz 111)               
rozpočtová klasifikácia : 600 (obedy zadarmo)          kz 111                    2.947.- eur           
 
Hlasovanie: 
Prítomní: 6 Za: 6 Proti:   0 Zdržal sa: 0 
                                                                                                              Uznesenie bolo prijaté 
 
 
K bodu 6:  a) Vstup obce do neziskovej organizácie VEPOS Horného Turca n.o.,  
                        ktorá vykonáva verejnoprospešné činnosti v oblasti odpadového  
                        hospodárstva   
 
Starostka nadviazala na zástupcu neziskovej organizácie VEPOS-u, zopakovala, že obec  
Sklené ako jediná nezaplatila vklad pri zakladaní. Doteraz sme platili poplatky rovnako  
ako členovia. Od nového roka nastanú zmeny a preto by sme my ako obec boli posudzovaný  
ako nečlen a platili by sme viac. Vstupom do neziskovej organizácie získame výhody člena,  
napr. budeme zahrnutí do žiadosti o finančný príspevok na riešenie situácie s bio odpadom.  
Budeme môcť rozhodovať o činnosti VEPOS-u, resp. kontrolovať jeho fungovanie.  
 
Uznesenie č. 150/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :  
Schvaľuje vstup obce Sklené do neziskovej organizácie VEPOS Horného Turca n.o., ktorá  
vykonáva verejnoprospešné činnosti v oblasti odpadového hospodárstva, čím sa obec Sklené  
 
 
 



5 
 

 
 
stane členom neziskovej organizácie VEPOS Horného Turca n.o.   
 
Hlasovanie: 
Prítomní: 6 Za: 6 Proti:        0             Zdržal sa: 0 
                                                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
 
 
Uznesenie č. 151/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :  
Schvaľuje vklad do základného imania VEPOS Horného Turca n.o. vo výške 10.320.- eur 
(vypočítané  počet obyvateľov k 31.12.2019 x 15.- eur) 
 
Hlasovanie: 
Prítomní: 6 Za: 6 Proti:       0                Zdržal sa: 0 
                                                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
 
 
Uznesenie č. 152/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :  
Splnomocňuje  starostku obce Sklené na všetky právne úkony súvisiace s členstvom obce  
Sklené obce Sklené v neziskovej organizácii  VEPOS Horného Turca n.o.  
 
Hlasovanie: 
Prítomní: 6 Za: 6 Proti:       0                Zdržal sa: 0 
                                                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
    
 
Uznesenie č. 153/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :  
Schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 6/2020 navýšenie rozpočtových prostriedkov v súlade s  
§ 14 ods. 2 písm. c) a d)  
Príjmové finančné operácie  
ekonomické klasifikácia : 454001 (prostriedky z RF obce kz 46                   + 10.320.- eur 
kapitálové výdavky 
ekonomická klasifikácia : 700 ( kapitálové výdavky – vklad do VEPOS - u )   
                                                                                            kz 46                   + 10.320.- eur  
 
Hlasovanie: 
Prítomní: 6 Za: 6 Proti:         0              Zdržal sa: 0 
                                                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
                                                                                                                                                
 
K bodu 7: a)  Rozpočtový harmonogram 
 
Rozpočtový harmonogram 2020 predložila OZ ekonómka obce, je prílohou tejto zápisnice 
v tlačenej forme. 
                                 
Uznesenie č. 154/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 
Berie na vedomie rozpočtový harmonogram r. 2020 
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Hlasovanie: 
Prítomní: 6 Za: 6      Proti:    0          Zdržal sa:  0 

Uznesenie bolo  prijaté 
 
 

K bodu 7 : b)  Čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2020 
                
Čerpanie rozpočtu predložila ekonómka obce, je prílohou tejto zápisnice v tlačenej forme. 
 
Uznesenie č. 155/2020 

 
Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 
Berie na vedomie čerpanie rozpočtu za 1.polrok 2020 
  

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

                                                                                                                          Uznesenie bolo  prijaté 
 
 

K bodu 8 : Výzva Enviromentálneho fondu - vybudovanie zberného dvora   
 
Starostka informovala o výzve Enviromentálneho fondu pre rok 2021 na vybudovanie 
zberného dvora. Obec by zaplatila len poplatky  za vypracovanie projektu.  
Zberný dvor by sa vybudoval za obecným úradom. 
Prebehla diskusia o tom, o separovanom zbere v obci. 
 
Uznesenie č. 156/2020 

 
Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 
Schvaľuje zapojenie sa do výzvy Enviromentálneho fondu pre rok 2021 – vybudovanie 
zberného dvora   
  

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

                                                                                                                          Uznesenie bolo  prijaté 
 

                                  
K bodu 9 : Predaj časti pozemku CKN 861 trvalé trávnaté porasty vedenom na LV  
                   362 v k.ú. Sklené – žiadosť Ľudevíta  Rišiaňa s manželkou Veronikou,  
                    bytom Sklené    
 
Starostka skonštatovala, že komisia životného prostredia na svojom zasadnutí prejednala 
žiadosť p. Rišiaňa s manželkou a neodporučila predaj tejto parcely, nakoľko je cez ňu  
prístup k viacerým parcelám vo vlastníctve súkromných osôb. 
P. Rišiaň, ktorý bol prítomný na rokovaní OZ povedal, že v prípade, ak niekedy v budúcnosti 
obec predá tento pozemok on alebo budúci majiteľ sa nedostane k svojej nehnuteľnosti, preto 
žiadal, ak nebude schválený predaj časti pozemku – jedná sa o nejakých 200 m, aby OZ 
schválilo vecné bremeno na prechod cez obecný pozemok na jeho nehnuteľnosť. 
Starostka mu odpovedala, že p. Rišiaň požiadal o odkúpenie pozemku, preto sa bude hlasovať 
o predaji, môže dať novú žiadosť na zriadenie vecného bremena.     
 
Uznesenie č. 157/2020 
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Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 
Neschvaľuje predaj časti pozemku CKN 861 trvalé trávnaté porasty vedenom na LV 
362 v k.ú. Sklené 
  

Hlasovanie: 
Prítomní: 6   Za: 4  Proti:   1 (M. Frnová)      Zdržal sa: 1 ( H.Bulíková ) 

                                                                                                                          Uznesenie bolo  prijaté 
 
 
K bodu 10 : Predaj pozemku CKN 372 ostatná plocha o výmere 874 m2 vedenom na LV  
                      501 v k.ú. Sklené - žiadosť JUDr. Mgr. Štefana  Buchu, bytom Žilina 
 
Starostka skonštatovala, že komisia životného prostredia na svojom zasadnutí prejednala 
žiadosť p. JUDr. Buchu a neodporučila predaj tejto parcely, záujem o kúpu mal p. Loci 
a vtedy sa neschválil predaj. 
 
Uznesenie č. 158/2020 

 
Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 
Neschvaľuje predaj pozemku CKN 372 ostatná plocha o výmere 874 m2 vedenom na LV 
501 v k.ú. Sklené 
  

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

                                                                                                                          Uznesenie bolo  prijaté 
 
 
 
 K bodu 11 : 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 o žiadosti p. Franeka sa rokovalo na 1. obecnom zasadnutí  
v roku 2020. Vtedy sa k predaju pozemku vyjadril predseda komisie životného prostredia 
a skonštatoval, že na pozemok je prístup iba zo súkromných pozemkov. Navrhli odpredať 
až po tom, ako si vyrieši prístup na pozemok, aby to v budúcnosti nemusela riešiť obec. 
P. Franek splnil podmienku vyriešenia prístupovej cesty k hore uvedenému pozemku tým, 
že kúpil priľahlý pozemok, preto komisia po prehodnotení novej žiadosti súhlasí  
s  predajom.    
 
Uznesenie č. 159/2020 

 
Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 
Schvaľuje zámer  predaja pozemku  parcely č. EKN 408/11 záhrada o výmere 1872m2,  
zapísanej  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 Milan Franek, Sklené 153,  

za cenu určenú znaleckým posudkom.  
- Kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vyhodnotením znaleckého posudku 

na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti 
- Kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva  
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Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že:   
pozemok sa nachádza v nezastavanej časti obce, obec Sklené ho dlhodobo nevyužíva.  
Susedí s pozemkom žiadateľa,  k pozemku je prístup len cez cudzie pozemky a odpredajom sa  
efektívnejšie využije. 

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

                                                                                                                          Uznesenie bolo  prijaté 
 
 
K bodu 12 : Predaj pozemku CKN 326/7 ostatná plocha o výmere 755 m2 vedenom  
                      na LV 501 – žiadosť Veronika Straková a Rastislav Straka, bytom Sklené  
 
Starostka skonštatovala, že komisia životného prostredia na svojom zasadnutí prejednala 
žiadosť p. Veroniky Strakovej a Rastislava Straku a odporučila predaj celej parcely, nakoľko 
by obci zostala len časť pozemku a tú by sa už nepodarilo predať.  
 
Uznesenie č. 160a/2020 

 
Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 
Prerokovalo návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce Sklené –  
pozemku parcela CKN č. 326/7, ostatná plocha o výmere 755 m2 v katastrálnom území  
Sklené, obec Sklené zapísaného na LV č. 501 ako pozemok zastavaný stavbou  
vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením 
 a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou v zmysle § 9a ods. 8 písm. 
 b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
do výlučného vlastníctva Veronike a Rastislavovi Strakovi , bytom Sklené 229  

 za cenu 1.- €/m2.  
 Kupujúci budú povinní uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva.  
 

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

                                                                                                                          Uznesenie bolo  prijaté 
 

Uznesenie č. 160b/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 
Schvaľuje  zámer predaja pozemku  parcela CKN č. 326/7, ostatná plocha o výmere  
755 m2 v katastrálnom území Sklené, obec Sklené zapísaného na LV č. 501 
 ako pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, 
 ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou v  
zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
 neskorších predpisov do výlučného vlastníctva Veronike Strakovej a Rastislavovi 
Strakovi, bytom Sklené 229  za cenu 1.- €/m2. 

 Kupujúci budú povinní uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva.  
 

 
Hlasovanie: 
Prítomní: 6 Za: 6 Proti:   0               Zdržal sa:      0 
                                                                                                                                     Uznesenie bolo  prijaté 
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K bodu 13 : Predaj pozemkov CKN 311/3 záhrada o výmere 119 m2, CKN 311/1  
                      záhrada o výmere 208 m 2 vedené na LV 501 v k.ú. Sklené - žiadosť       
                      Ivan Ďurinka, bytom Martin 
 
Starostka skonštatovala, že komisia životného prostredia na svojom zasadnutí prehodnotila 
žiadosť p. Ivana Ďurinku s manželkou Oľgou a odporučila predaj hore uvedených parciel, 
s tým, že bude vytvorené vecné bremeno – právo prechodu cez parcelu, nakoľko cez túto 
parcelu vedie chodník ku zástavke autobusu. 
 
Uznesenie č. 161/2020 

 
Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 
Schvaľuje zámer  predaja pozemkov  parcely č. CKN 311/3 záhrada o výmere 119 m2 
a CKN 311/1 záhrada o výmere 208 m2 zapísaných  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 Ivan Ďurinka a manželka Oľga, bytom 
Zvolenská 23, Martin za cenu určenú znaleckým posudkom.  

       Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že:   
       Žiadatelia sa o pozemky dlhodobo starajú, patria im priľahlé pozemky CKN 311/5 a 311/4 a týmto     
       predajom sa pozemky scelia. 
        Obec Sklené ich dlhodobo nevyužíva, k pozemkom  je zlý  prístup a odpredajom sa  efektívnejšie  
       využijú. 

- Kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vyhodnotením znaleckého posudku 
na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti 

- Kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva  
 

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

                                                                                                                          Uznesenie bolo  prijaté 
 
Uznesenie č. 162/2020 

 
Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 
Schvaľuje zriadenie vecného bremena k parcele pozemok CKN 311/1 záhrada vedenom 
na LV 501 v k.ú. Sklené -  právo prechodu cez parcelu  
  

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

                                                                                                                          Uznesenie bolo  prijaté 
 
 

 
K bodu 14 : Cenová ponuka na opravu miestnej komunikácie Rovná hora       
 
Starostka predložila cenovú ponuku na opravu miestnej komunikácie ku Rovnej hore, 
skonštatovala, že obecná cesta je iba v úseku od RD 347 po 349. Časť cesty vlastnia VLM š.p. 
Pliešovce a ostatná časť je neznámy vlastník. Hovorila o tom, že požiadala SPF, o vyjadrenie, 
či si niekto neuplatnil nárok na základe reštitučného zákona, žiadala kataster o prešetrenie 
vlastníckych práv - na jednaní so SPF sa dozvie ako treba tento problém riešiť. 
Prebehla diskusia o potrebe urobiť cestu ku vilám a o tom, že keď tá časť nie je obecná, kto 
zaplatí opravy, aj VLM by mali prispieť na opravu. 
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Starostka skonštatovala, že žiadala, aby sa aj VLM podieľali na oprave, odpísali jej, že 
podliehajú Ministerstvu obrany a VLM nie sú oprávnené poskytnúť finančné prostriedky, 
môžu nám poskytnúť nejaké stroje.   
                                                  
  Uznesenie č. 163/2020 

 
Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 
Berie na vedomie cenovú ponuku na opravu miestnej komunikácie Rovná hora  
  

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

                                                                                                                          Uznesenie bolo  prijaté 
 

                               
K bodu 15: Diskusia 
 

a) V. Straková sa spýtala, či boli dokončené cesty a čo sa bude robiť s krajnicami 
- Starostka odpovedala, že teraz boli schválené peniaze na spevnenie krajníc 
- V. Straková sa spýtala, prečo sa neopravila cesta pri RD p. Keratu 
- Starostka odpovedala, že rok sa riešilo, ktoré cesty sa budú opravovať ako prvé, lebo 

sú v havarijnom stave a boli schválené peniaze na havarijný stav, nie na opravu 
výtlkov. Prečítala ponuku na opravu cesty do Rovnej hory a bude treba znovu prejsť 
po obci a zhodnotiť, ktoré ďalšie sú v havarijnom stave 

b) Starostka hovorila o ponuke – možnosť zasielať SMS cez obecný rozhlas, 
nainštalovanie a zaškolenie by stálo 900 eur, mesačný poplatok by bol 9.60 eur, bolo 
by možno dobré o tejto ponuke porozmýšľať  

c) M. Franek sa spýtal, či znalecký posudok na pozemok, ktorý chce kúpiť si má dať 
vypracovať sám 

      – starostka odpovedala, že znalecký posudok nechá vypracovať obec a kupujúci je     
      povinný ho zaplatiť  
      M. Franek sa spýtal, s kým má hovoriť, ak by chcel založiť hasičské družstvo detí 
      - starostka odpovedala, že treba dohodnúť stretnutie s výborom DHZ Sklené 
d)  Ľ. Rišiaň znovu hovoril o zriadení vecného bremena na pozemok, na ktorý dal žiadosť  
      o odkúpenie 
     - Starostka odpovedala, že p. Rišiaň musí dať žiadosť o zriadenie vecného bremena 
     - Ing. Habžanská Šefránková sa spýtala, či má kupca na jeho pozemok, v tom prípade  
     by mal požiadať o zriadenie vecného bremena on, ak obec schváli vecné bremeno na p.  
     Rišiaňa, dá sa to zapísať na kataster a ak p. Rišiaň svoj pozemok predá, obec musí  
     zrušiť uznesenie a prijať ďalšie na nového vlastníka pozemku. Zákon garantuje  
     prechod na pozemok 
     - Rišiaň povedal, že je to trvalý trávnatý porast a právnik mu povedal, že vtedy tam nie  
     je garantovaný prechod   
     - Ing. Ďurčová skonštatovala, že komisia životného prostredia uvažovala, že ten   
     pozemok nebude predávať nikomu, aby bol zabezpečený prístup pre všetkých   
     vlastníkov ostatných pozemkov 
e) V. Straková poďakovala za zabezpečenie odvozu smetí vtedy keď jej ho smetiari 

nevyviezli, a spýtala sa, či jej ho budú odvážať od jej domu alebo ho musí nosiť 
naďalej dole  

     - Starostka jej odpovedala, že to skúsi prekonzultovať na stretnutí s VEPOS-om  
     - Hovorilo sa o tom, že smetiari nechcú touto cestou chodiť lebo do cesty zasahujú   
     konáre čerešne, p. starostka skonštatovala, že sa snaží aj tento problém riešiť.  
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      - Ďalej hovorila o tom, že v minulosti iniciovala petíciu za vybudovanie rýchlejšieho  
      internetu, s internetom na nejaké obdobie nebol problém, pripojilo sa viac ľudí a teraz  
      je oveľa pomalší. Spýtala sa, či by znovu nepomohla petícia. 
      - Starostka odpovedala, internet v obci sa už prejednával  v rámci projektu wifi, v obci  
      je viac problémových oblastí kde nie je pokrytie. 
      - Ing. Ďurčová skonštatovala, že internetové pripojenie je súkromná záležitosť, ak  
      človek chce vyššiu rýchlosť, musí zaplatiť viac. 
      - Straková skonštatovala, že zisťovala, ako by sa dalo požiadať o zlepšenie signálu  
      a vraj najlepšie by bolo keby takú žiadosť podala obec. 
      - Starostka odpovedala, že môžeme napísať ako obec žiadosť  
      - Žiadala, aby obec upozornila vlastníka rozpadajúceho sa RD pri p. Keratovi, aby  
       odstránil káble, ktoré  trčia zo strechy 
      - Ing. Ďurčová navrhla, aby obec napísala vlastníkovi, aby odstránil tento nedostatok 
f) M. Frnová sa spýtala, či je požiarna zbrojnica dorobená, v projekte sa nepočítalo 

s vodovodnou prípojkou a vybudovaním WC, požiarnikom sa na OZ prisľúbilo 
doriešiť tento problém 

      - Starostka odpovedala, že zisťovala, na TURVOD-e, prípojka by stála 5 tis. eur, na  
      každú vodovodnú prípojku musí byť vypracovaný stavebný projekt – už sa o tom  
      hovorilo, z tohto dôvodu sa to zatiaľ nerobilo. Na obhliadke bol aj vedúci z  
      TURVOD-u , prípojka by musela ísť od Zemanov, je to veľká plocha, preto sa zatiaľ  
       nepokračovalo. 
       - M. Frnová sa spýtala, že keď sa pripravoval projekt či boli pri tom aj požiarnici, aby  
       si mohli povedať svoje pripomienky 
       - starostka odpovedala, že bol prítomný predseda DHZO p. Michele 
       - Ing. Habžanská sa pridala a skonštatovala, že toto sa riešilo pred tým, ako sa  
       podávala žiadosť a neboli námietky, keď sa začalo robiť vtedy sa vyjadrili požiarnici,  
       že či je tam kúpelňa a WC. Možno dva roky dozadu sa o tomto hovorilo. 
       - M. Frnová odpovedala, že sa požiarnikom prisľúbilo, že sa vyčlenia tie peniaze.  
       - starostka povedala, že požiarna zbrojnica je blízko trate, a aj potoka a je tam  
       ochranné pásmo, na zastupiteľstve sa už hovorilo o všetkom okolo vybudovania  
       žumpy 
g)  H. Bulíková sa spýtala, do kedy treba dať pripomienky k novému rozpočtu 
h)  Starostka hovorila, že chcela, aby sa urobil vianočný koncert, ale tieto opatrenia proti   
       pandémii nám to pravdepodobne nedovolia. 

                     
 
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 18.35 hod. 
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V Sklenom 07.10.2020 
 
 
HLASOVÝ ZÁZNAM Z OZ JE ARCHIVOVANÝ NA OcÚ V SKLENOM 
 
Zaslané na overenie, dňa 07.10.2020 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
.......................................................              .............................................. 
            Júlia Lahutová                                                     Ing. Katarína Ďurčová                
 
 
....................................................................               .................................................. 
 Zapísala: Zdenka Schniererová                                    Erika Lahutová 
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Prezenčná listina  
zo 4.zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sklenom  

konaného dňa 29.9.2020 
 
 
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 :                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


