
Uznesenia zo 4. OZ konaného dňa 30.6.2021 

 
Uznesenie č. 230/2021 

 

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, Pavol Hrivnák 

 

Schvaľuje  zapisovateľa 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sklenom :  

Zdenka Schniererová 

 

  Hlasovanie: 

  Prítomní: 5 Za: 5 Proti:   0  Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 1.10.2021 

 
 

Uznesenie č. 231/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

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

Schvaľuje  program svojho zasadnutia zo dňa 30.9.2021 

 

Hlasovanie: 

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

                                                                                                           Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 1.10.2021    

 
Uznesenie č. 232/2021 

 

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 1.10.2021 

 
Uznesenie č. 233/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

  Schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na 2. polrok 2021 
 

Hlasovanie: 

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

Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 1.10.2021    
 

 
1. 

 



Uznesenie č. 234/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

  Berie na vedomie správu HKO o priebežnom sledovaní likvidity obce Sklené. 
 

Hlasovanie: 

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

                                         Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 1.10.2021                                                                                       

                             

Uznesenie č. 231/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

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

Schvaľuje  program svojho zasadnutia zo dňa 30.9.2021 

 

Hlasovanie: 

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

                                                                                                               Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 1.10.2021 

 

   

Uznesenie č. 232/2021 

 

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 1.10.2021 

    

Uznesenie č. 233/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

  Schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na 2. polrok 2021 
 

Hlasovanie: 

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

                                                                                                                     Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 1.10.2021           

 

                                                                        

Uznesenie č. 234/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

  Berie na vedomie správu HKO o priebežnom sledovaní likvidity obce Sklené. 
 

Hlasovanie: 

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

                                                                                                                 Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 1.10.2021                                                                                                                                

 

     

  

                                                                   2. 

 



Uznesenie č. 235a/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4A/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.,   

§36 zákona 67/2020 Z.z. Zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti  

v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 

rozpočtovým opatrením  

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

 nasledovne: 

 

Bežné  príjmy 

Ekonomická klasifikácia:  239002 (príjem z vratiek) kz 46                     + 10 320,00 € 

    

Kapitálové výdavky: 

Ekonomická klasifikácia : 700 (majetkový podiel vo VEPOS) kz  46     + 10 320,00 € 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5 Za: 5   Proti:    0                       Zdržal sa:  0                                                                                                                                     Uznesenie bolo prijaté 
                                                                                                                     Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 1.10.2021                                          
 

  Uznesenie č. 235b/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4B/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.,   §36 zákona 67/2020 Z.z. Zákona o mimoriadnych opatreniach  

vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby  

COVID-19.   

Poníženie rozpočtových prostriedkov je v súlade s § 14  nasledovne: 

 

 

Príjmové finančné operácie 

Ekonomická klasifikácia:  454001 (zapojenie RF) kz 46                       - 20 000,00 € 

    

Kapitálové výdavky: 

Ekonomická klasifikácia : 700 (projekt s VEPOS kompostéry) kz  46   - 20 000,00€ 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5 Za: 5   Proti:    0                            Zdržal sa:  0 
                                                                                                                             Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 1.10.2021      
                                                                                                                                       

Uznesenie č. 237/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

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

o výmere 194 m2 v katastrálnom území Sklené, obec Sklené zapísaného na LV č. 501 

                                                                 3. 



 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 vo výške 1.320.- eur. 

-  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 1.10.2021                                                                                                                  
 

Uznesenie č. 238/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :  

Schvaľuje   predaj pozemkov  parcely č. CKN 861/1 trvalý trávnatý porast o  

výmere 1496 m2 za cenu určenú znaleckým posudkom vo výške 7.100.- € 

 a CKN 861/4 trvalý trávnatý porast o výmere 779 m2 za cenu určenú znaleckým  

posudkom vo výške 3.680.- € zapísaných  na LV 362 vo vlastníctve obce Sklené v  

k.ú. Sklené v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí ako  

prípad hodný osobitného zreteľa v prospech Ján Černega, Turčianske Teplice. 
       

       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, Sklené dňa 1.10.2021                                                           

 

Uznesenie č. 239/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

  Prerokovalo návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce Sklené –  

pozemku  parcela CKN 583/1 (EKN 9304/1), záhrada o výmere 812 m2, podľa zamerania 

GP  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 Mária a Jozef Schnierer , bytom Sklené  za 1.- € za m2 

- Kupujúci budú  povinní uhradiť náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 

-  Kupujúci  budú  povinní uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva.  

4. 

 



Hlasovanie: 

Prítomní: 5        Za:   4  Proti:       0            Zdržal sa: 1 (Schnierer) 
                                                                                          Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 1.10.2021    

                           

Uznesenie č. 240/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

  Schvaľuje zámer predaja nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce Sklené –  

pozemku  parcela CKN 583/1 (EKN 9304/1), záhrada o výmere 812 m2,  

podľa zamerania GP  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 Mária a Jozef  Schnierer , bytom Sklené  za 1.- € za m2  

-  Kupujúci budú  povinní uhradiť náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu  

-  Kupujúci  budú  povinní uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva.  
 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5   Za:   4   Proti:       0           Zdržal sa: 1 (Schnierer) 
                                                                                          Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 1.10.2021       
       

Uznesenie č. 241/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

 Prerokovalo návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce Sklené –  

pozemku  parcela CKN 316/3, zastavané plochy a nádvorie o výmere 22 m2,  CKN 316/2 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2 a CKN 317/2 záhrada o výmere 180 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 Michalovi Galambošovi , bytom Nové Zámky  za cenu určenú 

znaleckým posudkom 

- Kupujúci bude  povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením  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, Sklené dňa 1.10.2021    

 

Uznesenie č. 242/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

 Schvaľuje zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Sklené –  

pozemku  parcela CKN 316/3, zastavané plochy a nádvorie o výmere 22 m2,  CKN 316/2 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2 a CKN 317/2 záhrada o výmere 180 m2 

v katastrálnom území  Sklené, obec Sklené zapísaného na LV č. 501  ako pozemok 

zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim  

5. 



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 Michalovi Galambošovi , bytom Nové Zámky  za cenu určenú 

znaleckým posudkom 

 

-  Kupujúci bude  povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením  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, Sklené dňa 1.10.2021              

 

Uznesenie č. 243/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :  

Schvaľuje  zámer predaja pozemku  parcely č. CKN 1214 záhrada o výmere 1229 m2,  

zapísanej  na LV 501 vo vlastníctve obce Sklené v k.ú. Sklené v zmysle § 9a ods. 8 písm. 

e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad hodný osobitného zreteľa v  

prospech Ing. Miroslav Hudec, bytom Trenčín,  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  
k pozemku prístup len cez nehnuteľnosť žiadateľa.    

- Kupujúci bude  povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením 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, Sklené dňa 1.10.2021                                                                                                                                      

 

 

Uznesenie č. 244/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :  

Schvaľuje  zámer predaja pozemku  parcely č. CKN 646 (EKN 9298) ostatná plocha 

výmera  podľa GP,  zapísanej  na LV 501 vo vlastníctve obce Sklené v k.ú. Sklené 

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad hodný 

osobitného zreteľa v prospech Ing. Silia a Peter Maruškin, bytom Sklené, za cenu určenú 

znaleckým posudkom 

       
       Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že:   

Pozemok sa nachádza v zastavanej časti obce, v blízkosti nehnuteľností žiadateľov, pre obec je 

nevyužiteľný. Žiadatelia sa o hore uvedený pozemok, ktorý užívajú už niekoľko rokov riadne starajú 
(na prenájom pozemku bola uzatvorená nájomná zmluva, ktorá zanikla) V prípade, ak by sa pozemok  

predal alebo prenajal tretej osobe, prístup k nehnuteľnosti patriacej menovaným by mohol byť 

obmedzený.  

- Kupujúci bude  povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 

a  znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti 

6. 

 



- Kupujúci bude  povinný  uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva  
 

 Hlasovanie: 

Prítomní:     5         Za: 5    Proti:     0                    Zdržal sa:   0 
                                                                                                        Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 1.10.2021                              

 

Uznesenie č. 245/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje  zámer zámeny  pozemkov medzi účastníkmi: Obec Sklené,  

 vlastník pozemkov CKN 1049/7 ostatná plocha o výmere 125 m2, CKN 1048/2 zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 138 m2 vedenom na LV 501 a  Rímskokatolícka cirkev, farnosť 

Horná Štubňa  vlastník pozemku CKN 1049/6 ostatná plocha o výmere 2671 m2  vedenom na 

LV 593 v k.ú.  Sklené v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí ako 

prípad hodný osobitného zreteľa. 

Zámena pozemkov sa uskutoční bez finančného vyrovnania. 

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že:   

Pozemky vo vlastníctve obce Sklené sa nachádzajú pri nehnuteľnosti, ktoré vlastní cirkev a v prípade 
opráv alebo rekonštrukcie stavby kostola  obec ako vlastník musí strpieť vstup na svoj pozemok. 

Rímskokatolícka cirkev vlastní pozemok, na ktorom sa nachádza starý cintorín. Na tomto pozemku 

obec v budúcnosti plánuje vybudovať urnový háj a svoje finančné prostriedky nesmie použiť na 
zhodnotenie cudzieho majetku. 

Zámenou pozemkov bude cirkev ako vlastník budovy kostola vlastníkom priľahlých pozemkov pri 

kostole a obec môže uskutočniť svoj plánovaný zámer vybudovania urnového hája. 
  

 Obec Sklené bude povinná uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva.  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5           Za: 5           Proti:   0                 Zdržal sa:    0 
                                                                                                           Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 1.10.2021                           

 

 

Uznesenie č. 246/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Ukladá starostke obce do budúceho OZ dať vypracovať geometrický plán na rozdelenie 

pozemku CKN 302/3 ostatná plocha vedenom na LV 501 v k.ú. Sklené a na rozdelené 

parcely znalecké posudky na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti.  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5        Za:      5              Proti:    0                    Zdržal sa:  0 
                                                                                                       Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 1.10.2021                                                                                                                                        

 

 

Uznesenie č. 247/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

 Neschvaľuje  Predaj pozemku CKN 397 záhrada o výmere 837 m2, vedenom na LV                     

362  v k.ú. Sklené  

7. 

 



Hlasovanie: 

Prítomní: 5               Za:          5                   Proti:       0              Zdržal sa:  0 
                                                                                                         Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 1.10.2021                                                                                                                                      

 

Uznesenie č. 248a/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

 Schvaľuje zámer predaja majetku Obce Sklené podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 nasl. Zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na základe obchodnej verejnej  

súťaže, a to nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Sklené, zapísanej na LV 362 vedenom 

Okresným úradom Turčianske Teplice, katastrálnym odborom nasledovne: 

 

- stavba – budova  školy súp. č. 172 evidovaná na parcele CKN 144/1 

 

najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty stanovenej v zmysle znaleckého posudku č. 

18/2021 zo dňa 31.07.2021, vypracovaného Ing. Jozefom Pugzikom, Slobody 323/1, 039 01  

Turčianske Teplice, evidenčné číslo 912870 znalcom v odbore Stavebníctvo a odvetvie 

Pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľnosti, t.j. celková cena za budovu vo výške  

50.236,23 €    

 

Pozemky prislúchajúce k stavbe :  

 

- CKN 140 záhrada o výmere 809 m2 

- CKN 141/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 206 m2 

- CKN 142 zastavané plochy a nádvoria o výmere 218 m2 

- CKN 143/3 záhrada o výmere 807 m2 

- CKN 143/5 záhrada o výmere 354 m2 

- CKN 144/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 316 m2 

- CKN 144/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 682 m2 

 

najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty stanovenej v zmysle znaleckého posudku č.  

18/2021 zo dňa 31.07.2021, vypracovaného Ing. Jozefom Pugzikom, Slobody 323/1, 039 01  

Turčianske Teplice, evidenčné číslo 912870 znalcom v odbore Stavebníctvo a odvetvie 

Pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľnosti.  

Celková výmera pozemkov prislúchajúcich k stavbe je 3392 m2, stanovená hodnota za m2 

pozemku je 15,34 €  t.j. celková cena za pozemky 52.033,28 €  

 

Všeobecná hodnota stavieb a pozemkov spolu : 102.000.- € (slovom jednostodvatisíc eur)  

Celková cena za vypracovanie znaleckého posudku a výkresovú dokumentáciu: 1.000.- € 

                                                                                                  (slovom jedentisíc) 

Náklady spojené s prevodom vlastníckych práv znáša kupujúci  

 

Hlasovanie: 

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

                                                                                                         Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 1.10.2021                             

 

8. 
 

 

 



Uznesenie č. 248b/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

 Schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže, v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. b) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, na základe ktorých sa 

má realizovať prevod vlastníctva hnuteľného a nehnuteľného majetku obce, v zmysle ktorých  

budú podávané návrhy na uzavretie kúpnej zmluvy. V zmysle ustanovenia § 9a ods. 3 zákona 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, podmienky obchodnej verejnej 

súťaže obec uverejní na úradnej tabuli, internetovej stránke obce  a regionálnej tlači 

minimálne 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže.  

 

Hlasovanie: 

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

                                                                                                           Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 1.10.2021                                                                                                                                            
 

 

Uznesenie č. 248c/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

 Ukladá starostke obce Sklené zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Sklené, 

ktoré schválilo OZ uznesením 5/2011 a platných dňom 01.01.2012  v platnom znení, 

a zabezpečiť vyhodnotenie predložených súťažných návrhov s odporúčaním na rozhodnutie 

obecného zastupiteľstva.  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5      Za:     5               Proti:       0                        Zdržal sa:  0                                                                                                                                    
                                                                                                            Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 1.10.2021                                                        

 

Uznesenie č. 248d2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Poveruje starostku obce, aby na najbližšie OZ po vyhodnotení súťažných návrhov predložil 

návrh na schválenie prevodu vlastníctva majetku obce na základe obchodnej verejnej súťaže 

predkladateľovi víťazného súťažného návrhu. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5      Za:     5               Proti:      0                         Zdržal sa:  0                                                                                                                                    
                                                                                                            Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 1.10.2021                                                                                                                                                 

 

Uznesenie č. 249/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :  

Berie na vedomie informáciu starostky obce o potrebe opráv v Obecnom dome 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5     Za:          5                Proti:      0                   Zdržal sa:  0 
                                                                                                         Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 1.10.2021                                                  

9. 
 

 



Uznesenie č. 250a/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :  

Vyhlasuje dobrovoľnú zbierku „ Oprava strechy kostola Panny Márie v Sklenom“, ktorá 

sa uskutoční od 6.10.2021 do 31.12.2021 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5     Za:     0                   

Proti: 5 (Schnierer, Mgr. Bukovenová, Frnová, Hrivnák, Lahutová            Zdržal sa:   0 
Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 1.10.2021                                                                                                                                           

 

 

Uznesenie č. 251/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :  

Schvaľuje Mgr. Zuzanu Bukovenovú za členku komisie životného prostredia   

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5     Za:       1         Proti:   0                     Zdržal sa:  1(Mgr. Bukovenová)  
Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 1.10.2021                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 


