
Zápisnica
Z 3.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sklenom

ktoré sa konalo dňa 30.6.2021 o 16.00 hod
v obecnom dome v Sklenom v malej sále

Starostka obce : Erika Lahutová

Prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva:
                              Martina Frnová,  Pavol Hrivnák, Júlia Lahutová, 
                              Ing. Ján Novák, Jozef Schnierer  
Hlavný kontrolór: Ing. Miroslava Škorňová
                         
Neprítomní : Helena Bulíková, Ing. Katarína Ďurčová

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 : Júlia Lahutová, Ing. Ján Novák 
Overovateľov zápisnice : Jozef Schnierer, Pavol Hrivnák
Zapisovateľ : Zdenka Schniererová

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
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K     bodu 3: Program zasadnutia   
               
                            1.  Otvorenie
                            2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
                            3.  Program zasadnutia 
                            4.  a) Záverečný účet za rok 2020
                                 b) Stanovisko HKO k záverečnému účtu za rok 2020                            
                            5.  Kontrola uznesenia  
                            6.  Rozpočtové opatrenie 3/2021                            
                            7.  Predaj pozemku par. č. C-KN 143/5 záhrada o výmere 354 m2                      
                                 vedenom na LV 362 v k.ú. Sklené v prospech Bohuslava Frnová, Sklené
                            8.  Predaj pozemku C-KN 861/2 trvalý trávnatý porast
                                 o výmere 161 m2 vedenom na LV 501 v k.ú Sklené v prospech Ing. 
                                 Tibor Rišiaň a Štefánia Zmarzláková, bytom Sklené  
                            9.  Predaj pozemku na par. č. CKN 376/1 záhrada  o výmere 453 m2 a CKN 
                                 293/10 vodná plocha o výmere 31 m2, vedenom na LV 501 v k.ú. Sklené 
                                 v prospech  Koska Ľudovít, Martin                        
                          10.  Predaj pozemku CKN 277/1 o výmere 939 m2 a 277/2 o výmere 455 m2 
                                 v k.ú. Sklené – žiadosť Anna a Milan Kováčik, bytom Turčianske Teplice 
                          11.  Zámer predaja pozemku  par. č. CKN 861/1 trvalý trávnatý porast, 
                                 vedenom na LV 362 v k.ú. Sklené v prospech Ján Černega, bytom 
                                 Turčianske Teplice                           
                          12.  Zámer predaja pozemku parc. č. C-KN 247 zastavaná plocha a nádvorie 
                                 vedenom na LV 501 v k.ú. Sklené v prospech Eva Knobová, bytom  
                                 Prievidza
                          13.  Predaj pozemku par. C-KN 816 (EKN 83/1), orná pôda, vedenom  
                                 na  LV 501 v k.ú. Sklené - žiadosť Michal Náčinák, bytom Martin 
                          14.  Predaj pozemku par. č. C-KN 318/2 záhrada, o výmere 959 m2 vedenom 
                                 na LV 362 v k.ú. Sklené – žiadosť Erika a Jaroslav Meřička, bytom 
                                 Sklené 
                          15.  Predaj 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 – žiadosť Mária a Jozef Schnierer, st., bytom Sklené                                 
                          16.  Zámer prenájmu časti pozemku CKN 646 (EKN 9298), ostatná plocha                            
                                 vedenom na LV 501 v k.ú. Sklené – žiadateľ Ing. Silvia a Peter 
                                 Maruškin, bytom Sklené 
                          17.  Diskusia
                          18.  Uznesenie   
                          19.  Záver 

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  
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K     bodu 4 : a) Stanovisko HKO k     záverečnému účtu za rok 2020     
                   b) Záverečný účet za rok 2020   
                      
Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2020 predložila HKO, je prílohou tejto zápisnice 
v papierovej forme. 
Záverečný účet za rok 2020 predložila Ing. Jana Habžanská Šefranková, je prílohou tejto 
zápisnice  v papierovej forme.
 

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  

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/ s výhradami

Hlasovanie:
Prítomní:              5              Za:            4              Proti:   0                        Zdržal sa: 1 (Inf. Novák)   
                                                                                                                            Uznesenie bolo prijaté  

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  

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
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Hlasovanie:
Prítomní:              5              Za:            5              Proti:   0                        Zdržal sa:  0   
                                                                                                                            Uznesenie bolo prijaté  

K     bodu 5 : Kontrola uznesenia      

Kontrolu uznesení z predchádzajúcich OZ  predložila HKO.
Je prílohou tejto zápisnice v tlačenej forme.

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

K     bodu 6:  Rozpočtové opatrenie č. 3/2021  

Návrh na rozpočtové opatrenie č. 3/2021 predložila Ing. Jana Habžanská Šefranková. 
Je prílohou tejto zápisnice  v papierovej forme.

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:

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

  
Kapitálové výdavky:

Ekonomická klasifikácia : 700 (kamerový systém) kz  43                                + 7500,00 €

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)
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Hlasovanie:
Prítomní:              5              Za:            5                      Proti:   0                            Zdržal sa: 0   
                                                                                                              Uznesenie bolo prijaté

K bodu 7: Predaj pozemku par. č. C-KN 143/5 záhrada o     výmere 354 m2                        
                   vedenom na LV 362 v     k.ú. Sklené v     prospech Bohuslava Frnová, Sklené  

Starostka informovala, že na predchádzajúcom OZ bol schválený zámer predaja tohto pozemku.

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

K bodu 8: Predaj pozemku C-KN 861/2 trvalý trávnatý porast
                  o     výmere 161 m2 vedenom na LV 501 v     k.ú Sklené v     prospech   
                  Ing. Tibor Rišiaň a     Štefánia Zmarzláková, bytom Sklené    

Starostka informovala, že zámer predaja pozemku bol schválený na predchádzajúcom OZ.

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. 

Hlasovanie:
Prítomní:              5                       Za:  5                              Proti:   0                         Zdržal sa: 0   
                                                                                                              Uznesenie bolo prijaté            
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K     bodu 9: Predaj pozemku na par. č. CKN 376/1 záhrada  o     výmere 453 m2 a     CKN   
                  293/10 vodná plocha o     výmere 31 m2, vedenom na LV 501 v     k.ú. Sklené   
                   v     prospech  Koska Ľudovít, Martin                            

Starostka informovala, že zámer predaja pozemku bol schválený na predchádzajúcom OZ, 
záujemca mal záujem aj o vodnú plochu, ale túto obec predávať nesmie.

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

K     bodu 10: Predaj pozemku CKN 277/1 o     výmere 939 m2 a     277/2 o     výmere 455 m2   
                     v     k.ú. Sklené – žiadosť Anna a     Milan Kováčik, bytom Turčianske Teplice   

Starostka informovala, že komisia životného prostredia prerokovala žiadosť p. Anny a Milana
Kováčika. Nakoľko sa jedná o pozemky, ktorých vlastníkom je SPF, obec žiadateľom tieto 
pozemky odpredať nemôže.

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

K     bodu 11: Zámer predaja pozemku  par. č. CKN 861/1 trvalý trávnatý porast,   
                     vedenom na LV 362 v     k.ú. Sklené v     prospech Ján Černega, bytom   
                     Turčianske Teplice                           

Starostka informovala, že predaj tohto pozemku prerokovala komisia životného prostredia a  
na predchádzajúcom OZ sa rokovalo o predaji. Obec dala vypracovať geometrický plán na 
časť pozemku o ktorý mal záujem kupujúci.  
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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 

 Hlasovanie:
Prítomní:                 5                        Za:            5                 Proti:         0                      Zdržal sa: 0   
                                                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté

K     bodu 12: Zámer predaja pozemku parc. č. C-KN 247 zastavaná plocha a     nádvorie   
                     vedenom na LV 501 v     k.ú. Sklené v     prospech Eva Knobová, bytom   
                     Prievidza
Starostka informovala, že predaj tohto pozemku prerokovala komisia životného prostredia   na
svojom zasadnutí a doporučuje predaj.       

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

Uznesenie č. 221b/2020

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :
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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 

K     bodu 13: Predaj pozemku par. C-KN 816 (EKN 83/1), orná pôda, vedenom    
                     na  LV 501 v     k.ú. Sklené - žiadosť Michal Náčinák, bytom Martin   

Starostka informovala, že žiadosť o kúpu tohto pozemku prerokovala komisia životného 
prostredia a zatiaľ nedoporučuje predaj skôr, kým sa nedoriešia vlastnícke vzťahy rodinného 
domu Sklené 347  .

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

Hlasovanie:
Prítomní:              5                     Za:     5                                  Proti:     0                     Zdržal sa:  0   
                                                                                                                                                 Uznesenie bolo prijaté

K     bodu 14: Predaj pozemku par. č. C-KN 318/2 záhrada, o     výmere 959 m2 vedenom   
                     na LV 362 v     k.ú. Sklené – žiadosť Erika a     Jaroslav Meřička, bytom Sklené  

Starostka informovala, že komisia životného prostredia prerokovala žiadosť p. Eriky 
a Jaroslava Měřičku o kúpu hore uvedeného pozemku. Nakoľko sa jedná o prístupovú cestu 
a už v minulosti tento pozemok nepredala niekoľkým záujemcom, komisia nedoporučuje
predaj pozemku.

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   
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                                                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté

K     bodu 15: Predaj 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 – žiadosť Mária a     Jozef Schnierer, st., bytom Sklené  

Starostka informovala, že o predaji týchto  pozemkov rokovala komisia na svojom 
zasadnutí, súhlasí s predajom pozemkov. Predaj pozemku CKN 583/1 záhrada uskutočniť
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  

       po usporiadaní vzťahov žiadateľov so Slovenským pozemkovým fondom, nakoľko zatiaľ 
      sú  žiadatelia vlastníkmi len rodinného domu a nie pozemku pod RD. Žiadatelia nemusia 
      podávať novú žiadosť, stačí doložiť doklad o vysporiadaní pozemku pod ich RD a predaj 
      bude prerokovaný na najbližšom OZ 
      Predaj pozemku EKN 302/3 uskutočniť verejnou obchodnou súťažou, nakoľko sa jedná 
      o blízke osoby jedného z poslancov. Do budúceho OZ nechať vypracovať znalecký 
      posudok, geometrický plán a pripraviť podmienky obchodnej verejnej súťaže.
 
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

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

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

9



K     bodu 16: Zámer prenájmu časti pozemku CKN 646 (EKN 9298), ostatná plocha             
                    vedenom na LV 501 v     k.ú. Sklené – žiadateľ Ing. Silvia a     Peter                       
                    Maruškin, bytom Sklené 

Starostka informovala, že komisia životného prostredia prerokovala žiadosť p. Ing. Silvie 
a Petra Maruškina o prenájom časti pozemku oproti ich rodinnému domu. Žiadatelia už 
s obcou mali uzatvorenú nájomnú zmluvu, ale nakoľko už nie je platná, znovu požiadali 
o nájom. 
Prenájom časti pozemku CKN 646 (EKN 9298) nemôže byť priamy, nakoľko sa jedná 
o blízke osoby starostky obce, môže sa uskutočniť verejnou obchodnou súťažou. Doporučuje 
starostke obce vyzvať žiadateľov, aby sa vyjadrili, či súhlasia s vypracovaním geometrického 
plánu, ktorý bude potrebné zaplatiť a komisii finančnej a verejného pripraviť podmienky 
obchodnej verejnej súťaže.

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

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

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

K     bodu 17: Diskusia  
 

a) Starostka skonštatovala, že p. poslankyňa Ing. Katarína Ďurčová sa k 1.7.2021 vzdala 
poslaneckého mandátu. Predstavila nastupujúcu poslankyňu Mgr. Zuzanu 
Bukovenovú, ktorá zloží poslanecký sľub do rúk p. starostky alebo predsedníčky 
volebnej komisie po 1.7.2021.
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b) Ing. Ľuboš  Kasper sa spýtal, ako je vyriešený v obci problém s biologickým 
domovým odpadom, vyšiel zákon, v ktorom dali obciam možnosť informovať 
občanov o postupe,  a posledný termín pre obce je 1.7, kedy ho musia mať vyriešený. 
Povedal, že pozeral, ako riešia biologický odpad iné obce, napr. v obci Tisovec tam to 
funguje.

- Starostka skonštatovala, že p. poslanec Ing. Novák sa na pracovnom stretnutí spýtal na
túto problematiku, prečítala vyjadrenie VEPOS-u, je prílohou tejto zápisnice v tlačenej
forme. V tomto vyjadrení sa okrem iného hovorí, že VEPOS Horného Turca n.o. 
podala žiadosť o poskytnutie podpory formou úveru z enviromentálneho fondu, 
predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 
a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov, v súčasnosti čaká na schválenie 
žiadosti.

- Ing. Kasper odpovedal, že obec Horná Štubňa dostala 81 tis. na kompostéry, obec 
Tisovec berie od občanov aj trávu, spýtal sa, či v našej obci niekto zaspal

- Odpovedala starostka, že nezaspal nikto - kompostéry, ktoré kúpila Horná Štubňa – 
rozprávala sa s p. starostom, dali žiadosť 4-5 rokov dozadu na základe vyhlásenej 
výzvy. Nevie, či celú túto dotáciu dostali, v čase keď s ním hovorila nemali preplatené
všetko.

- Ing. Kasper skonštatoval, že občania ich už dostali
- Starostka odpovedala, že ich majú, ale občania ich budú musieť zaplatiť
- Prebehla diskusia o tom, že na Hornej Štubni je skládka odpadov, za ktorú platí každá 

obec,  a obec Horná Štubňa musí peniaze použiť na odpadové hospodárstvo. Ako 
separuje odpady napríklad mesto Handlová, Hronsek a tiež o tom, že obec Sklené sa 
tiež snaží tento problém riešiť. Že predajcovia motorových olejov musia oleje zobrať 
späť, ale predajne potravín oleje neberú. Zatiaľ nie je jasné, že ak sa budú zbierať 
oleje, kto ich bude spracovávať. 

c) Ing. Tibor Rišiaň sa spýtal, či je výhoda, že obec Sklené vstupuje do neziskovej 
organizácie VEPOS 

- Odpovedala starostka, že je to výhoda, lebo v poslednej dobe bol problém s vývozom 
komunálneho odpadu alebo veľkokapacitných kontajnerov a všetkými službami 
Technických služieb. Skonštatovala, že VEPOS má auto, ktoré váži odpad, podľa 
predbežnej analýzy bude obec platiť menej, tým, že VEPOS je neziskovka je to menej 
už o DPH.

- Prebehla diskusia o tom, či auto na odvoz komunálneho odpadu má alebo nemá váhu,  
že vážne lístky sú prílohou faktúry za vývoz odpadu, tiež to, že keby obec nemala 
uzatvorenú zmluvu na vývoz odpadu a teraz by nevstúpila do VEPOS-u, mohlo by sa 
stať, že nám štát určí spoločnosť na vývoz odpadu.  

- Ing. Novák si vyžiadal, aby na budúcom OZ boli predložené vážne lístky ako dôkaz, 
že auto na odvoz komunálneho odpadu má váhu.

- Ing. Habžanská Šefranková navrhla, aby sa k tomuto problému na základe nášho listu 
vyjadrila n.o. VEPOS.  

d) Tomáš Palovčík sa spýtal na opravu mosta pri jeho RD
- Starostka odpovedala, že čaká na vyjadrenie z Povodia Váhu, takýchto mostov je 

v obci viac, po povodniach bola vykonaná obhliadka a bola upozornená, že mosty boli
postavené bez ich súhlasu. Keď príde veľká voda, tie mosty bránia odtoku vody.  Obec
nemôže dávať na opravy majetku, ktorý nevlastní.

- Ing. Novák navrhol, aby sa obec k tomu nestavala tak, že nie sú nikoho, treba 
v spolupráci s Povodím Váhu nájsť kompromisné riešenie.

- Martina Frnová sa spýtala, či neprídu vyčistiť koryto potoka
- Starostka odpovedala, že určite niektoré problémové úseky budú znovu vyčistené
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e) Ing. Novák skonštatoval, že pri predaji pozemkov obcou treba prihliadať na to, či 
parcela nie je prístupovou cestou

f) Martina Frnová sa spýtala, či sa opáskoval pozemok, kde je zhorenisko po požiari
- Starostka odpovedala, že hoci sa jedná o cudzí pozemok, kvôli bezpečnosti zabezpečí 

opáskovanie zhoreniska.
g) Ing. Novák skonštatoval, že keď komisia životného prostredia rokuje o predaji 

pozemkov, mali by byť na túto komisiu prizvaní aj všetci ostatní poslanci, k tomuto 
názoru sa pridala aj poslankyňa Frnová.

h) Martina Frnová sa spýtala ako pokračujú prípravy na predaj starej školy  
- starostka jej odpovedala, že dala vypracovať znalecký posudok, o ďalšom postupe 

budú poslanci informovaní. 

K     bodu 18: Uznesenie     

Uznesenia boli prijaté v každom bode programu.

K     bodu 19: Záver  

Starostka  obce  ukončila  3.  zasadnutie  obecného  zastupiteľstva,  poďakovala  poslancom za
účasť.

         

       
Ukončenie zasadnutia o 17.22 hod.

V Sklenom 13.07.2021

HLASOVÝ ZÁZNAM Z OZ JE ARCHIVOVANÝ NA OcÚ V SKLENOM

Zaslané na overenie, dňa 13.07.2021

Overovatelia zápisnice:

.......................................................             ..............................................
            Jozef Schnierer                                                         Pavol Hrivnák

....................................................................               ..................................................
 Zapísala: Zdenka Schniererová                                    Erika Lahutová
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