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Zápisnica 

Z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sklenom 

ktoré sa konalo dňa 20.12.2021 o 16.00 hod 

v obecnom dome v Sklenom v malej sále 

 

Starostka obce : Erika Lahutová 

 

Prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva:                             

                              Mgr. Zuzana Bukovenová, Martina Frnová,   

                              Pavol Hrivnák, Júlia Lahutová  

                              Jozef Schnierer   

Hlavný kontrolór: Ing. Miroslava Škorňová 

                          

Neprítomní : Helena Bulíková, Ing. Ján Novák 

 

 

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 : Mgr. Zuzana Bukovenová, Júlia Lahutová 

Overovateľov zápisnice : Martina Frnová, Jozef Schnierer 

Zapisovateľ : Zdenka Schniererová 

 

 

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 zo 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 

 

 

K bodu 3: Program zasadnutia  
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                            1.  Otvorenie 

                            2.  Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice 

                            3.  Program zasadnutia  

                            4.  Kontrola uznesenia z predchádzajúceho OZ 

                            5.  Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na r. 2022 a výhľad na r. 2023 - 2024   

                            6.  Rozpočet na rok 2022 a výhľad na roky 2023 a 2024       

                            7.  Správa nezávislého audítora z preskúmania účtovnej závierky za rok  

                                 2020  

                            8.  Rozpočtové opatrenia 5/2021  

                            9.  VZN č. 1 /2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov ZŠ a    

                                 MŠ  

                           10. Dodatok č. 1/2021 k VZN č. 7/2012 o miestnom poplatku za KO 

                           11. Zámenná zmluva medzi účastníkmi: zamieňajúci A: 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 zamieňajúci B: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Horná Štubňa  

                                 vlastník pozemku CKN 1049/6 ostatná plocha vedenom na LV 593 v k.ú.  

                                 Sklené 

                           12. Predaj pozemku CKN 533 trvalý trávnatý porast o výmere 3407 m2                                    

                                 vedenom na LV 362 v k.ú. Sklené - žiadosť Ing. Martina Srpoňová   

                                 Žibeková a Mgr. Tomáš Srpoň, trvale bytom Martin  

                           13. Predaj pozemku CKN  141/3 o výmere 519 m2 zastavané plochy   

                                 a nádvoria vedenom na LV 362 v k.ú. Sklené – žiadosť Elena  Drozdová,  

                                 bytom Sklené  

                           14. Predaj pozemku EKN 1271 orná pôda vedenom na LV 501 (CKN 1109/2  

                                 a CKN 1108/2) spolu o výmere  112 m2 v k.ú. Sklené – žiadosť Miroslav              

                                 Adamec s manželkou Oľgou, trvale bytom Martin  

                           15. Predaj pozemku CKN 861/3 trvalé trávnaté porasty o výmere 180 m2  

                                 vedenom na LV 362 – žiadosť Ing. Tibor Rišiaň a Štefánia Zmarzláková,  

                                 bytom Sklené    

                           16. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ za školský rok 2020/2021  

                           17. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v ZŠ za školský rok  2020/2021                       

                           18. Správa o založení  „Humanitárnej základni Turca   

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

                                 2027 

                           20. Uznesenie 

                           21. Záver   

                               

 

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 

 
 

    K bodu 4 : Kontrola uznesenia z predchádzajúceho OZ 

 

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

 

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:   
                                                                                                                                     Uznesenie bolo prijaté 

    

    

 K bodu 5 : Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na r. 2022 a výhľad na r. 2023 - 2024   

 

Stanovisko k návrhu rozpočtu na r. 2022 a výhľady na r. 2023 – 2024 predložila OZ HKO. 

Je prílohou tejto zápisnice v tlačenej forme. 

 

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   

                                                                                                                                        

 

K bodu 6:  Rozpočet na rok 2022 a výhľad na roky 2023 a 2024       

 

Rozpočet na rok 2022 a výhľady na rok 2023 – 2024 predložila OZ ekonómka obce, v zákonom 

stanovenej lehote bol zverejnený na vývesnej tabuli a internetovej stránke obce Sklené.   

 

Uznesenie č. 256/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

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

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 
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K bodu 7: Správa nezávislého audítora z preskúmania účtovnej závierky za rok 2020  

 

Starostka predložila OZ správu nezávislého audítora z preskúmania účtovnej závierky  

za rok 2020. 

 

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 

 

 

K bodu 8: Rozpočtové opatrenia 5/2021 

 

Ekonómka obce predložila OZ rozpočtové opatrenie 5A/2021 a 5B/2021.  

Je prílohou tejto zápisnice v tlačenej forme. 

 

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€ 

 

 

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€ 
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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 

 

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 

 

K bodu 9: VZN č. 1 /2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl              

                   a školských zariadení                       

 

Starostka informovala, že niekoľko rokov sa nezvyšoval príspevok za pobyt dieťaťa 

v materskej škole a v školskej družine, ktorým prispieva zákonný zástupca. Po prerokovaní 

s rodičmi na rodičovských združeniach MŠ a ZŠ bol navrhnutý jednotný príspevok vo výške 

10.- eur. 

Návrh VZN je prílohou zápisnice v tlačenej forme.   

 

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                                                                                                                                             
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K bodu 10: Dodatok č. 1/2021 k VZN č. 7/2012 o miestnom poplatku za KO 

 

Starostka informovala, že nakoľko sa stále zvyšujú poplatky za uloženie KO a obec nesmie 

doplácať na komunálne odpady, je potrebné, aby sa zvýšil miestny poplatok za komunálny 

odpad pre občanov. 

 

Uznesenie č. 260/2021 

 
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€ 
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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 € 

 

S účinnosťou od 01.01.2022 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

K bodu 11: Zámenná zmluva medzi účastníkmi: zamieňajúci A: 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 zamieňajúci B: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Horná Štubňa  

                     vlastník pozemku CKN 1049/6 ostatná plocha vedenom na LV 593 v k.ú.  

                     Sklené 

 

Starostka informovala, že na predchádzajúcom OZ bol schválený zámer zámeny pozemkov 

medzi obcou Sklené a Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Horná Štubňa.  

 

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.  
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 Hlasovanie: 

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

 

 

K bodu 12: Predaj pozemku CKN 533 trvalý trávnatý porast o výmere 3407 m2                                    

                     vedenom na LV 362 v k.ú. Sklené - žiadosť Ing. Martina Srpoňová   

                     Žibeková a Mgr. Tomáš Srpoň, trvale bytom Martin  

 

Starostka informovala, že žiadosť p. Ing. Martiny Srpoňovej Žibekovej a  Mgr. Tomáša 

Srpoňa o kúpu pozemku bola prerokovaná komisiou životného prostredia, na horeuvedený 

pozemok je riadne uzatvorená nájomná zmluva, ktorú OZ schválilo. Komisia doporučuje 

zistiť záujem o kúpu nájomcu a potom riešiť ďalších záujemcov.   

M. Frnová skonštatovala, že keď je uzatvorená nájomná zmluva, nemôžeme rokovať o predaji 

pozemku a ani robiť nátlak na nájomcu, aby si tento pozemok kúpil. 

Starostka odpovedala, že sa poradí s právnikmi, ako a či by sa dal tento problém riešiť.  

                      

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 

 

 

K bodu 13: Predaj pozemku CKN  141/3 o výmere 519 m2 zastavané plochy   

                     a nádvoria vedenom na LV 362 v k.ú. Sklené – žiadosť Elena  Drozdová,  

                     bytom Sklené  

 

Starostka informovala, že žiadosť p. Eleny Drozdovej o kúpu pozemku bola prerokovaná na 

komisii životného prostredia, doporučuje vysporiadať obecný pozemok, na ktorom majú 

postavené hospodárske budovy. Súhlasí s predajom hore uvedeného pozemku.  

O tomto predaji sa bude rokovať na budúcom OZ. 

 

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  
 

 

 

K bodu 14: Predaj pozemku EKN 1271 orná pôda vedenom na LV 501 (CKN 1109/2  

                    a CKN 1108/2) spolu o výmere  112 m2 v k.ú. Sklené – žiadosť Miroslav              

                    Adamec s manželkou Oľgou, trvale bytom Martin 
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Starostka informovala, že žiadosť p. Miroslava Adamca s manželkou Oľgou o kúpu pozemku 

bola na komisii životného prostredia, komisia doporučuje odpredaj.   

 

 

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 

 

 

K bodu 15: Predaj pozemku CKN 861/3 trvalé trávnaté porasty o výmere 180 m2  

                     vedenom na LV 362 – žiadosť Ing. Tibor Rišiaň a Štefánia Zmarzláková,  

                     bytom Sklené    

 

Starostka informovala, že komisia životného prostredia prerokovala žiadosť p. Ing. Tibora 

Rišiaňa a Štefánie Zmarzlákovej na predaj pozemku hore uvedeného pozemku, komisia 

nedoporučuje odpredaj pozemku.   

 

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 

 

 

K bodu 16: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ za školský rok 2020/2021 

 

Starostka  predložila OZ správu o výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ za školský rok 

2020/2021  
  

Uznesenie č. 266/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

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

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

                                                                                                                                        Uznesenie bolo prijaté 

 

 

K bodu 17: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v ZŠ za školský rok  2020/2021                       

 

Starostka  predložila OZ správu o výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ za školský rok 

2020/2021  

 

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 

 
 

K bodu 18: Správa o založení  „Humanitárnej základni Turca   

 

Starostka informovala, že Krízové centrum v Turčianskych Tepliciach navrhuje obciam 

v okrese založiť Humanitárnu základňu Turca. Obce by podľa počtu obyvateľov zaplatili 

vklad pri založení.  Následne v prípade živelných pohrôm by každej dotknutej obci preplatili 

vynaložené náklady na odstránenie živelnej pohromy do času, kým tieto náklady preplatí štát. 

(teraz trvá zhruba 3-6 mesiacov, kým štát obciam preplatí tieto náklady) 

 

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 

 

 

K bodu 19: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Sklené na r. 2021- 

                    2027 

 

Starostka informovala, že bol pripravený a zverejnený Program hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja obce Sklené na r. 2021 – 2027, ktorý je potrebné schváliť obecným zastupiteľstvom.  

 

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 
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K bodu 20: Uznesenie    
 

Uznesenia boli prijaté v každom bode programu. 

 

 

 

K bodu 21: Záver 

 

Starostka obce ukončila 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva, poďakovala poslancom za 

účasť a popriala pekné sviatky a všetko dobré v novom roku. 

          

 

        

 

 

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                        Ukončenie zasadnutia 16.50 hod. 

 

 

V Sklenom 21.12.2021 

 

 

HLASOVÝ ZÁZNAM Z OZ JE ARCHIVOVANÝ NA OcÚ V SKLENOM 

 

Zaslané na overenie, dňa 27.12.2021 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

.......................................................              .............................................. 

            Martina Frnová                                                         Jozef Schnierer 

 

 

....................................................................               .................................................. 

 Zapísala: Zdenka Schniererová                                    Erika Lahutová 
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Prezenčná listina  

z 5.zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sklenom  

konaného dňa 20.12.2021 

 

 

Starostka obce :  Erika Lahutová                                 ......................................  

 

 

Kontrolórka obce : Ing. Miroslava Škorňová             ..................................... 

 

 

Poslanci OZ :  

Helena Bulíková                                                              ................................... 

 

Mgr. Zuzana Bukovenová                                              ....................................  

 

Martina Frnová                                                              .................................... 

 

Pavol Hrivnák                                                                 ............................ ....... 

 

Júlia Lahutová                                                                ................................... 

 

Ing. Ján Novák                                                                .................................. 

 

Jozef Schnierer                                                                ................................. 

 

 

 

 

 

Členovia komisií :  

 

 

 

Občania :                             
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