
 

 

 

Uznesenia z 5. OZ konaného dňa 20.12.2021 

 
Uznesenie č. 252/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje  návrhovú komisiu 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sklenom v zložení: 

Mgr. Zuzana Bukovenová, Júlia Lahutová 

 

Schvaľuje  overovateľov zápisnice z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sklenom 

v zložení: Martina Frnová, Jozef Schnierer 

 

Schvaľuje  zapisovateľa 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sklenom :  

Zdenka Schniererová 

 

  Hlasovanie: 

  Prítomní: 5 Za: 5 Proti:   0  Zdržal sa: 0 
                                                                                                       Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa21.12.2021 

                                           Erika Lahutová 

Uznesenie č. 253/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

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

Schvaľuje  program svojho zasadnutia zo dňa 20.12.2021 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5 Za: 5 Proti:   0  Zdržal sa: 0 
                                                                                                         Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 21.12.2021 

                                           Erika Lahutová 

 

Uznesenie č. 254/2021 

 

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 21.12.2021 

Erika Lahutová 

Uznesenie č. 255/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie  na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce Sklené k návrhu rozpočtu na rok 2022 

a výhľady na roky 2023 - 2024  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5 Za: 5 Proti:   0  Zdržal sa: 0 
                                                                                                          Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 21.12.2021 

Erika Lahutová 

 

Uznesenie č. 256/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje rozpočet obce Sklené na rok 2022 podľa návrhu, na hlavné kategórie  

 

1. 

 

                                                                                                                                                    Erika Lahutová 

 



 

 

 

 

bez uplatňovania programov obce, v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 

 o obecnom zriadení  a § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách  

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

  

Bežné príjmy 361 777,00 

Bežné výdavky 361 777,00 

  

Z toho je rozpočet školstva ako funkčná klasifikácia 09 kategória 600 v sume 156.735.- € 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5          Za:   5      Proti:     0                    Zdržal sa: 0 
                                                                                       Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 21.12.2021 

                                                                                                                                                          Erika Lahutová 

 

Uznesenie č. 257/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :  

Berie na vedomie správu nezávislého audítora z preskúmania účtovnej závierky  

za rok  2020  
 

Hlasovanie: 

Prítomní:   5           Za: 5    Proti:      0                         Zdržal sa: 0 
                                                                                                        Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 21.12.2021 

                                                                                                                                                         Erika Lahutová 

 

Uznesenie č. 258a/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :  

Schvaľuje rozpočtové opatrenie 5A 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 : presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu,  

pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky v súlade s § 14 ods. 2 písm. a), b) a c)  

nasledovne: 

   

Bežné  výdavky - ŠKOLSTVO: 

 

Ekonomická klasifikácia : 600 kz  41     09121 (ZŠ)     +6 773,00€ 

Ekonomická klasifikácia : 600 kz  41     09111 (MŠ)      -3 832,00€ 

Ekonomická klasifikácia : 600 kz  41     0950  (ŠKD)          -600,00€ 

Ekonomická klasifikácia : 600 kz  41     09602  (ŠJ)      -2 341,00€ 

                                                                                         

Presunom rozpočtových prostriedkov sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu.  

Vo výdavkovej časti dôjde  len k presunu na položkách bežného rozpočtu, aby nedošlo 

 k vyššiemu čerpaniu na jednotlivých položkách ako je narozpočtované. 

 

Bežné príjmy: 

Ekonomická klasifikácia : 292 (ostatné príjmy) kz 72j  +17,00€ 

 

Príjmové operácie: 

Ekonomická klasifikácia : 400 (zostatok prostriedkov MR) 72f    +260,00€ 

 

 

2. 

 

 

 



 

 

Bežné výdavky:  

Ekonomická klasifikácia : 600 kz 72f     09602  (ŠJ)                 +260,00€ 

Ekonomická klasifikácia : 600 kz 72j     0950 (ŠKD)       +16,30€ 

Ekonomická klasifikácia : 600 kz 72j     09121 (ZŠ)                   + 0,30€ 

Ekonomická klasifikácia : 600 kz 72j     09111 (MŠ)       + 0,40€ 

 

Do rozpočtu sa zapájajú finančné prostriedky z minulých rokov a ostatné príjmy 

 (kódy zdrojov 72j a 72f) a následne sa k nim navýšili aj výdavky.   

  

Hlasovanie: 

Prítomní:       5       Za: 5    Proti:      0                         Zdržal sa: 0 
                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 21.12.2021 

                                                                                                                                                   Erika Lahutová 

 

Uznesenie č. 258b/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :  

Berie na vedomie rozpočtové opatrenie 5B/2021 navýšenie rozpočtových prostriedkov  

je v súlade s § 14  ods. 2 písm. b) a c) nasledovne: 

 

Bežné príjmy ŠKOLSTVO- ZŠ, MŠ 

Ekonomická klasifikácia:  312 012 (dotácie školstvo) kz 111                 + 7980,00 € 

    

Bežné výdavky: 

Ekonomická klasifikácia : 600 (dotácie ZŠ- PK) kz  111                            + 4 464,00€ 

Ekonomická klasifikácia : 600 (dotácie ZŠ – odmeny) kz  111     + 1258,00€ 

Ekonomická klasifikácia : 600 (dotácie ZŠ- VP ) kz  111                      +51,00€ 

Ekonomická klasifikácia : 600 (dotácie  ZŠ- špecifiká) kz  111        +105,00€ 

Ekonomická klasifikácia : 600 (dotácie  ZŠ- Spolu múdrejší) kz  111     +1650,00€ 

Ekonomická klasifikácia : 600 (dotácie MŠ – predškoláci) kz  111       +287,00€ 

Ekonomická klasifikácia : 600 (dotácie MŠ- špecifiká) kz  111        +165,00€ 

 

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

V  časti príjmov dochádza k navýšeniu bežných príjmov – prijatých dotácií a v časti výdavkov  

k navýšeniu bežných výdavkov z dôvodu zapojenia účelových dotácií . 
  

Hlasovanie: 

Prítomní:    5          Za: 5    Proti:      0                         Zdržal sa: 0 
                                                                                                    Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 21.12.2021  

                                                                                                                                                     Erika Lahutová    

 

Uznesenie č. 259/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje VZN č. 1/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl 

a školských zariadení s účinnosťou od 01.01.2022 
 

Hlasovanie: 

Prítomní:    5                  Za:   5      Proti:     0                    Zdržal sa: 0 
                                                                                        Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 21.12.2021      
                                                                                                                                                           Erika Lahutová                  
 

 

Uznesenie č. 260/2021 

 
3. 

 

 

 

 



 

 

 
Obecné zastupiteľstvo v Sklenom ruší v 

§ 5 určenie poplatku a sadzby poplatku bod  

2 Sadzby poplatku : 

 

Pre poplatníka podľa § 4 písm. a) tohto VZN : 

 
Špecifikácia poplatníka Sadzba na osobu 

a kalendárny deň 

Sadzba na osobu 

 a kalendárny rok 

Poplatník s trvalým alebo 
prechodným  pobytom  v obci 

0,0500 € 18,25 € 

Poplatník je v obci oprávnený 

užívať alebo užíva nehnuteľnosť 

na iný účel ako na podnikanie a nemá v 
obci trvalý ani prechodný pobyt 

0,0500 € 18,25 € 

 

Pre poplatníka podľa § 4 písm. b) tohto VZN : 

 
Špecifikácia poplatníka Sadzba kalendárny deň 

Právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo 

užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 
obce na iný účel ako na podnikanie 

0,0500 € 

Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo 

užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 

obce na účel podnikania 

0,1095 €  

Za pohostinné miesto a kalendárny deň pre 

poplatníka, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva 

nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce 
v pohostinských službách 

0,0320 € 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom schvaľuje v 

§ 5 určenie poplatku a sadzby poplatku bod  

2 Sadzby poplatku : 
 
Pre poplatníka podľa § 4 písm. a) tohto VZN : 

 

Špecifikácia poplatníka Sadzba na osobu 
a kalendárny deň 

Sadzba na osobu 
 a kalendárny rok 

Poplatník s trvalým alebo 

prechodným  pobytom  v obci 
0,0600 € 21,90€ 

Poplatník je v obci oprávnený 
užívať alebo užíva nehnuteľnosť 

na iný účel ako na podnikanie a nemá v 

obci trvalý ani prechodný pobyt 

0,0600 € 21,90€ 

 
 

Pre poplatníka podľa § 4 písm. b) tohto VZN : 

 
Špecifikácia poplatníka Sadzba kalendárny deň 

Právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo 

užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 

obce na iný účel ako na podnikanie 

0,0600 € 

Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo 

užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 

obce na účel podnikania 

0,1095 €  

Za pohostinné miesto a kalendárny deň pre 

poplatníka, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva 

nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce 

v pohostinských službách 

0,0320 € 

 

4. 
 



 
 

 

 

S účinnosťou od 01.01.2022 

 

Hlasovanie: 

Prítomní:       5       Za: 5    Proti:      0                       Zdržal sa: 0 
                                                                                                Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 21.12.2021 

                                                                                                                                                 Erika Lahutová 

 

Uznesenie č. 261/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje  zámenu  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 21.12.2021 

                                                                                                                                                       Erika Lahutová 

 

Uznesenie č. 262/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :  

Berie na vedomie žiadosť  Ing. Martiny Srpoňovej  Žibekovej a Mgr. Tomáša Srpoňa, trvale 

bytom Martin o kúpu pozemku CKN 533 trvalý trávnatý porast o výmere 3407 m2 vedenom na 

LV 362 v k.ú. Sklené  
 

 Hlasovanie: 

Prítomní: 5             Za: 5    Proti:       0                        Zdržal sa: 0 
                                                                                                         Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 21.12.2021 

                                                                                                                                                          Erika Lahutová  
 

Uznesenie č. 263/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie žiadosť Eleny Drozdovej, bytom Sklené o predaj pozemku CKN 141/3 

o výmere 519 m2 zastavané plochy a nádvoria vedenom na LV 362 v k.ú. Sklené   

 

Hlasovanie: 

Prítomní:  5           Za: 5       Proti:   0                    Zdržal sa:  0      
                                                                                                    Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 21.12.2021 

                                                                                                                                                     Erika Lahutová 

 

5. 

 

 



 

 

 

Uznesenie č. 264/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje zámer  predaja pozemku parcely č. EKN 1271 orná pôda o výmere 112m2, 

zapísanej  na LV 501 vo vlastníctve obce Sklené v k.ú.  

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

prípad hodný osobitného zreteľa v prospech Miroslav Adamec s manželkou Oľgou, bytom 

Martin za cenu podľa znaleckého posudku  

- Kupujúci budú  povinní uhradiť náklady spojené s vyhodnotením  znaleckého posudku 

- Kupujúci budú povinní uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva  
 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že:   

Pozemok sa nachádza v zastavanej časti obce, ale obec Sklené ho dlhodobo nevyužíva. Susedí s 
pozemkami žiadateľov, a slúži ako prístupová cesta k ich nehnuteľnosti. Nakoľko sa jedná o nízku 

výmeru pozemku, nie je vhodné, aby sa pozemok rozdelil a časť sa predala žiadateľom a časť 

ďalšiemu záujemcovi, ktorý by mohol ponúknuť vyššiu cenu, ako je cena podľa znaleckého posudku.  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5        Za:      5            Proti:    0                      Zdržal sa:  0 
                                                                                                      Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 21.12.2021 

                                                                                                                                                       Erika Lahutová 

 

Uznesenie č. 265/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

 Neschvaľuje  predaj pozemku CKN CKN 861/3 trvalé trávnaté porasty o výmere 180 m2, 

vedenom na LV 362  v k.ú. Sklené  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5       Za:          5                      Proti:     0                  Zdržal sa:  0 
                                                                                                      Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 21.12.2021 

                                                                                                                                                       Erika Lahutová 

 

Uznesenie č. 266/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

 Schvaľuje správu o výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ za školský rok 2020/2021  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5      Za:     5                   Proti:    0                     Zdržal sa:  0                                                                                                                                  
                                                                                                       Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 21.12.2021 

                                                                                                                                                        Erika Lahutová 

 

Uznesenie č. 267/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

 Schvaľuje správu o výchovno-vzdelávacej činnosti v ZŠ za školský rok 2020/2021  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5      Za:     5               Proti:     0                          Zdržal sa:  0                                                                                                                                 
                                                                                                          Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 21.12.2021 

                                                                                                                                                           Erika Lahutová 

 

 

 

 

6. 

 

 

 



 

 

 

 

Uznesenie č. 268/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :  

Berie na vedomie správu o založení „Humanitárnej základne Turca“     

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5  Za:     5             Proti:   0                   Zdržal sa: 0 
                                                                                                         Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 21.12.2021 

                                                                                                                                                          Erika Lahutová 

 

 

Uznesenie č. 269/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :  

Schvaľuje Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Sklené na r. 2021 -2027     

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5  Za:     5             Proti:   0                   Zdržal sa: 0 
                                                                                                          Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 21.12.2021 

                                                                                                                                                           Erika Lahutová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 


