
Uznesenia zo 3. OZ konaného dňa 30.6.2021 

 

 
Uznesenie č. 211/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje  návrhovú komisiu 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sklenom v zložení: 

Júlia Lahutová, Ing. Ján Novák  

 

Schvaľuje  overovateľov zápisnice z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sklenom 

v zložení: Jozef Schnierer, Pavol Hrivnák 

 

Schvaľuje  zapisovateľa 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sklenom :  

Zdenka Schniererová 

 

  Hlasovanie: 

  Prítomní: 5 Za: 5 Proti:     0  Zdržal sa:   0 
Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 2.7.2021  

Erika Lahutová 

 

 

Uznesenie č. 212/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Podľa  § 12 ods. 5 Zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

Schvaľuje  program svojho zasadnutia zo dňa 30.6.2021 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5 Za: 5 Proti:    0            Zdržal sa:   0 

                                                                                                             Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 2.7.2021   
Erika Lahutová  

 

Uznesenie č. 213a/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

  Berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Sklené za rok 

2020 
 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5 Za: 5 Proti:   0           Zdržal sa:   0 

                                                                                                             Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 2.7.2021   

Erika Lahutová 

 
 

Uznesenie č. 213b/2021 

 

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 2020 a celoročné hospodárenie bez výhrad 

 

1. 



 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5 Za: 4 Proti:   0          Zdržal sa:   1 (Ing. Novák) 

                                                                                                           Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 2.7.2021 

Erika Lahutová   

 

Uznesenie č. 213c/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje na základe § 16 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách  

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  

predpisov použitie hotovostného prebytku hospodárenia obce Sklené za rok 2020  

vo výške 18 976,56€ na tvorbu rezervného fondu za rok 2020 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5 Za: 5 Proti:   0          Zdržal sa:   0 

                                                                                                             Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 2.7.2021   

Erika Lahutová 

 

Uznesenie č. 213d/2021 

 

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 30.000 eur 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5 Za: 5 Proti:   0            Zdržal sa:    0 

                                                                                                            Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 2.7.2021   

Erika Lahutová 
 

Uznesenie č. 214/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie  na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúceho OZ 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5 Za: 5   Proti:   0               Zdržal sa:   0 
                                                                                                             Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 2.7.2021  

Erika Lahutová 

 

Uznesenie č. 215/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2021:  

V súlade s ustanovením § 14 zákona č.583/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách  

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.  

Navýšenie rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. c) a d) nasledovne: 

 

 

2. 



 

Kapitálové príjmy 

Ekonomická klasifikácia:  233001 (príjem z predaja pozemkov) kz 43           + 15 155,00 € 

    

Kapitálové výdavky: 

 

Ekonomická klasifikácia : 700 (kamerový systém) kz  43                                + 7 500,00 € 

 

Navýšenie rozpočtových prostriedkov sa menia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu.  

V  časti kapitálové príjmy dochádza k navýšeniu z dôvodu predaja obecných pozemkov 

v roku  

2021 v celkovej  výške 15 155,00€. 

Vo výdavkovej časti dôjde  k  navýšeniu na položkách kapitálového rozpočtu  vo výške 

7 500€, z dôvodu zakúpenia kamerového systému na monitorovanie obecných budov  

(ihrisko, požiarna zbrojnica, cintorín, zberný dvor/pošta) 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5    Za: 5         Proti:    0                                  Zdržal sa:   0 
                                                                                        Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 2.7.2021 

Erika Lahutová 

 

Uznesenie č. 216/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje  predaj pozemku  parcela CKN č. 143/5, záhrada o výmere  

354 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 Bohuslave Frnovej, bytom Sklené 174 

za cenu 1.- €/m2. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5    Za: 5         Proti:    0                                  Zdržal sa:   0 
                                                                                        Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 2.7.2021 

Erika Lahutová 

  

Uznesenie č. 217/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje  predaj pozemku novovytvorenej parcely č. CKN 861/2 trvalý trávnatý porast 

o výmere 161m2, 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 Ing. Tibor Rišiaň, Sklené 357 a Štefánie 

Zmarzlákovej, bytom Sklené 357 za cenu podľa znaleckého posudku vo výške 760.- eur 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že:   

Pozemok sa nachádza v zastavanej časti obce, ale obec Sklené ho dlhodobo nevyužíva, nakoľko je 

mierne podmočený.  
Susedí s pozemkom žiadateľa, ktorý na svojom pozemku bude stavať rodinný dom a parcelu využije 

ako  prístupovú cestu ku svojej nehnuteľnosti.  

3. 



Hlasovanie: 

Prítomní: 5    Za: 5         Proti:    0                                  Zdržal sa:   0 
                                                                                        Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 2.7.2021 

Erika Lahutová 
 

 

Uznesenie č. 218/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje  predaj pozemku  parcela CKN č. 376/1, záhrada o výmere  

453 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 Ing. Ľudovítovi Koskovi a Ing. Eve 

Koskovej, bytom Martin, Severná 5829/12  za cenu 1.- €/m2.   

  

Hlasovanie: 

Prítomní: 5           Za:    4            Proti:     0                  Zdržal sa: 1(Ing. Novák) 
                                                                                                    Uznesenie bolo  prijaté , Sklené dňa 2.7.2021  

Erika Lahutová 

 

Uznesenie č. 219/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

 Berie na vedomie žiadosť Anny a Milana Kováčika, bytom Turčianske Teplice o predaj 

pozemku CKN 277/1 o výmere 939 m2 a 277/2 o výmere 455 m2 v k.ú. Sklené 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5    Za: 5         Proti:    0                                  Zdržal sa:   0 
                                                                                        Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 2.7.2021 

Erika Lahutová 

 

Uznesenie č. 220/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :  

Schvaľuje  zámer predaja pozemku  parcely č. CKN 861/1 trvalý trávnatý porast podľa 

GP,  zapísanej  na LV 362 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 Ján Černega, Turčianske Teplice,  za cenu určenú znaleckým posudkom 

       
       Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že:   

Pozemok sa nachádza v zastavanej časti obce, ale obec Sklené ho dlhodobo nevyužíva, nakoľko je 

mierne podmočený.  

Susedí s pozemkami  žiadateľa, ktorý na svojich  pozemkoch  v budúcnosti plánuje výstavbu a parcelu 
využije ako  prístupovú cestu ku svojej nehnuteľnosti.  

- Kupujúci bude  povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 

a  znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti 

- Kupujúci bude  povinný  uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva  

 

 

4. 



Hlasovanie: 

Prítomní: 5    Za: 5         Proti:    0                                  Zdržal sa:   0 
                                                                                        Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 2.7.2021 

Erika Lahutová 

 Uznesenie č. 221a/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Prerokovalo návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce Sklené –  

pozemku  parcela CKN č. 247, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 194 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 Eve Knobovej , bytom Prievidza  za cenu určenú znaleckým 

posudkom 

-  Kupujúca bude  povinná uhradiť náklady spojené s vyhotovením  znaleckého posudku 

na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti 

-  Kupujúca  bude povinná uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva.  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5    Za: 5         Proti:    0                                  Zdržal sa:   0 
                                                                                        Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 2.7.2021 

Erika Lahutová 

 

Uznesenie č. 221b/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje  zámer predaja pozemku  parcela CKN č. 247, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 194 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 Eve Knobovej, bytom Prievidza 

 za cenu určenú znaleckým posudkom 

-  Kupujúca bude  povinná uhradiť náklady spojené s vyhotovením  znaleckého posudku 

na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti 

- Kupujúca bude povinná uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva.  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5    Za: 5         Proti:    0                                  Zdržal sa:   0 
                                                                                        Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 2.7.2021 

Erika Lahutová 

 

Uznesenie č. 222/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie žiadosť Michala Náčináka o kúpu pozemku  parcela CKN č. 816, (EKN 

83/1) v katastrálnom území Sklené zapísaného na LV č. 501 

 

 

5. 



Hlasovanie: 

Prítomní: 5    Za: 5         Proti:    0                                  Zdržal sa:   0 
                                                                                        Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 2.7.2021 

Erika Lahutová 

 

Uznesenie č. 223/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

 Berie na vedomie  žiadosť Eriky a Jaroslava Měřičku o kúpu pozemku  par. č. CKN 318/2 

záhrada  o výmere 959 m2, vedených na LV 362  v k.ú. Sklené   

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5    Za: 5         Proti:    0                                  Zdržal sa:   0 
                                                                                        Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 2.7.2021 

Erika Lahutová 

 

Uznesenie č. 224/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

 Prerokovalo žiadosť Márie a Jozefa Schnierera  o kúpu pozemkov par. č. C-KN 583/1(EKN 

9304/1) záhrada, o výmere 812 m2 a E- KN 302/3 o výmere 1264 m2 vedenom na LV 501 

v k.ú. Sklené  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5    Za: 5         Proti:    0                                  Zdržal sa:   0 
                                                                                        Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 2.7.2021 

Erika Lahutová 

Uznesenie č. 225/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

 Ukladá komisii finančnej a verejného poriadku  pripraviť podmienky obchodnej verejnej 

súťaže  na predaj pozemku parcela E- KN 302/3 o výmere 1264 m2 vedenom na LV 501 v k.ú. 

Sklené  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5      Za:   4        Proti:    1   (Ing.Novák)              Zdržal sa:  0                                                                                                                               

                                                                                                            Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 2.7.2021 

Erika Lahutová 

Uznesenie č. 226/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

 Ukladá starostke obce dať vypracovať geometrický plán  a znalecký posudok  

na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti  pozemku parcela E- KN 302/3  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5    Za: 5         Proti:    0                                  Zdržal sa:   0 
                                                                                        Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 2.7.2021 

Erika Lahutová 

 

 

 

6. 



Uznesenie č. 227/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :  

Prerokovalo žiadosť Ing. Silvie a Petra Maruškina o prenájom časti pozemku CKN 646 (EKN 

9298) vedenom na LV 501 v k.ú. Sklené 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5    Za: 5         Proti:    0                                  Zdržal sa:   0 
                                                                                        Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 2.7.2021 

Erika Lahutová 

 
 

Uznesenie č. 228/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

 Ukladá komisii finančnej a verejného poriadku  pripraviť podmienky obchodnej verejnej 

súťaže  na prenájom časti pozemku parcela C KN 646 (EKN 9298) vedenom na LV 501 v k.ú. 

Sklené  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5    Za: 5         Proti:    0                                  Zdržal sa:   0 
                                                                                        Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 2.7.2021 

Erika Lahutová 

 

 

Uznesenie č. 229/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

 Ukladá starostke obce po písomnom vyjadrení žiadateľov dať  vypracovať geometrický plán   

 parcela C KN 646 (EKN 9298)  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5    Za: 5         Proti:    0                                  Zdržal sa:   0 
                                                                                        Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 2.7.2021 

Erika Lahutová 

 

 
                                                                                                                               

                           

 
 

 

 

 

 

 

 

 
7. 


