
Uznesenia zo 1. OZ konaného dňa 17.3.2022 

 
Uznesenie č. 270/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje  návrhovú komisiu 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sklenom v zložení: 

Martina Frnová, Jozef Schnierer 

 

Schvaľuje  overovateľov zápisnice z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sklenom 

v zložení: Mgr. Zuzana Bukovenová, Helena Bulíková 

 

Schvaľuje  zapisovateľa 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sklenom :  

Zdenka Schniererová 

 

  Hlasovanie: 

  Prítomní: 7 Za: 7 Proti:   0  Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 18.03.2022 

Erika Lahutová 

 

Uznesenie č. 271/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

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

Schvaľuje  program svojho zasadnutia zo dňa 17.3.2022 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 7 Proti:   0            Zdržal sa: 0 

                                                                                                          Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 18.03.2022    

Erika Lahutová 

 

     Uznesenie č. 272/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie  na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúceho OZ 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 7   Proti:   0            Zdržal sa:  0 
                                                                                                          Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 18.03.2022  

Erika Lahutová 

 

Uznesenie č. 273/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje plán kontrolnej činnosti HKO Sklené na 1. polrok 2022 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 7   Proti:   0            Zdržal sa:  0 
                                                                                                          Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 18.03.2022 

Erika Lahutová 

 

 

1. 



 

Uznesenie č. 274/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie správu z kontrolnej činnosti HKO Sklené za rok 2021 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 7   Proti:   0            Zdržal sa:  0 
                                                                                                          Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 18.03.2022 

Erika Lahutová 

Uznesenie č. 275/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje  VZN č. 1/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa  

školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sklené        

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 7   Proti:   0            Zdržal sa:  0 
                                                                                                 Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 18.03.2022 

Erika Lahutová                      
Uznesenie č. 276a/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1A/2022: povolené prekročenie  rozpočtových 

prostriedkov  

v rámci  schváleného rozpočtu v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) a c) nasledovne: 

 

Bežné príjmy 

111003- výnos dane z príjmov kz 41   + 21 235,00€ 

     

Bežné výdavky 

0111 – Činnosť Obecného úradu 

Ekonomická klasifikácia : 600 (bežné výdavky) kz  41   + 8 835,00€ 

 

0320 – Činnosť DHZO 

Ekonomická klasifikácia : 600 (bežné výdavky) kz  41   + 1 900,00€ 

 

0510 – Nakladanie s odpadmi 

Ekonomická klasifikácia : 600 (bežné výdavky) kz  41   + 3 000,00€ 

 

0530 – Znižovanie znečisťovania 

Ekonomická klasifikácia : 600 (bežné výdavky) kz  41   + 1 000,00€ 

 

0640 – Verejné osvetlenie 

Ekonomická klasifikácia : 600 (bežné výdavky) kz  41   + 1 000,00€ 

 

0810 – Činnosť futbalového klubu 

Ekonomická klasifikácia : 600 (bežné výdavky) kz  41   + 2 000,00€ 

 

 

2. 



0820 – Činnosť ZPOZ, Kultúra 

Ekonomická klasifikácia : 600 (bežné výdavky) kz  41   + 3 000,00€ 

 

1070 –Sociálne  

Ekonomická klasifikácia : 600 (bežné výdavky) kz  41     + 500,00€ 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 7 Proti:   0               Zdržal sa: 0 
                                                                                        Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 18.03.2022 

Erika Lahutová 
 

Uznesenie č. 276b/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1B/2022 povolené prekročenie  rozpočtových prostriedkov 

 v rámci  schváleného rozpočtu v súlade s § 14 ods. 2 písm. c) a d) a § 10 ods. 9 nasledovne: 

 

Príjmové finančné operácie: 

Ekonomická klasifikácia:  454001 (prostriedky z RF obce) kz 46               +10 320,00€ 

 

Kapitálové výdavky: 

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

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 6 Proti:   0               Zdržal sa: 1 (Ing.Novák) 
                                                                                        Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 18.03.2022 

Erika Lahutová 

Uznesenie č. 276c/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1C/2022 povolené prekročenie  rozpočtových prostriedkov 

 v rámci  schváleného rozpočtu v súlade s § 14 ods. 2 písm. c) a d) a § 10 ods. 9 nasledovne: 

 

Príjmové finančné operácie: 

Ekonomická klasifikácia:  454001 (prostriedky z RF obce) kz 46               + 3 900,00€ 

 

Bežné výdavky: 

Ekonomická klasifikácia: 600 (dokončenie opravy OD ) kz 46  + 3 900,00€ 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 6 Proti:   0               Zdržal sa: 1 (Ing. Novák) 
                                                                                        Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 18.03.2022 

Erika Lahutová 

 

Uznesenie č. 277/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

 Ruší uznesenie č. 248a/2021 zo dňa 30.9.2021 v ktorom bol schválený  zámer predaja  

 

3. 



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: 7      Za:    7                Proti:    0                         Zdržal sa:   0                                                                                                                                  
                                                                                                         Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 18.03.2022 

Erika Lahutová 

 

Uznesenie č. 278a/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :  

Berie na vedomie žiadosť Romana Kyštáka, bytom Diaková o prenájom časti pozemku EKN 

9304/1 ostatná plocha vedenom na LV 501 v k.ú. Sklené 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7     Za:  7              Proti:     0                          Zdržal sa: 0 
                                                                                                          Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 18.03.2022 

Erika Lahutová 

4. 
 



Uznesenie č. 278b/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :  

Doporučuje  starostke obce prerokovať so žiadateľom o  prenájom časti pozemku EKN 

9304/1 ostatná plocha vedenom na LV 501 v k.ú. Sklené  Romanom Kyštákom, bytom Diaková 

že náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu znáša nájomca a po dohovore dať 

vypracovať geometrický plán na časť pozemku, ktorá sa bude prenajímať.  

  

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 7 Proti:     0                                 Zdržal sa: 0 
                                                                                                          Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 18.03.2022 

Erika Lahutová 

 

Uznesenie č. 279/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :  

Berie na vedomie informáciu o zrušenej žiadosti o odkúpenie pozemku CKN 533 trvalý 

trávnatý porast o výmere 3407 m2 vedenom na LV 362 v k.ú. Sklené - žiadatelia Ing. Martina 

Srpoňová Žibeková a Mgr. Tomáš  Srpoň, trvale bytom Martin 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 6 Proti:     0                                     Zdržal sa: 0 

Pri hlasovaní o tomto uznesení neprítomná M. Frnová 
                                                                                                          Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 18.03.2022 

Erika Lahutová 

Uznesenie č. 280/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :  

Berie na vedomie žiadosť Pavla Mičudu, trvale bytom  Turčianske Teplice o odkúpenie 

pozemku CKN 533 trvalý trávnatý porast o výmere 3407 m2 vedenom na LV 362 v k.ú. Sklené 

  

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 7 Proti:      0                                    Zdržal sa: 0 
                                                                                                          Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 18.03.2022 

Erika Lahutová 

Uznesenie č. 281/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :  

Schvaľuje  zámer predaja pozemku  parcely č. CKN 372 ostatná plocha vo výmere 874 

m2,  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 Ing. Martina Srpoňová Žibeková a Mgr. Tomáš Srpoň, trvale bytom Martin,  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.  
Žiadatelia na tomto pozemku plánujú  stavbu rodinného domu a obec má záujem podporiť každú 

výstavbu, nakoľko je predpoklad, že v budúcnosti budú vlastníci nehnuteľnosti v obci aj trvalo žiť .  

- Kupujúci budú  povinní uhradiť náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku 

na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti 

- Kupujúci budú  povinní  uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva  

5. 



 

Hlasovanie: 

Prítomní:  7    Za: 4        Proti:      0     Zdržal sa: 3 ( M. Frnová, H. Bulíková, J. Lahutová )                                                                                                                                                                    
                                                                                                          Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 18.03.2022 

Erika Lahutová 
 

Uznesenie č. 282a/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :  

Prerokovalo žiadosť Eleny Drozdovej, bytom Sklené 430 o kúpu časti pozemku CKN 145 orná 

pôda  o výmere podľa geometrického plánu vedenom na LV 362 v k.ú. Sklené vo vlastníctve 

obce Sklené.  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 7        Proti:     0                               Zdržal sa:  0                                                                                                                                                                         
                                                                                                          Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 18.03.2022 

Erika Lahutová 

 

Uznesenie č. 282b/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje  zámer predaja časti pozemku  parcela CKN 145, orná pôda o výmere  

podľa geometrického plánu 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 Eleny Drozdovej, bytom Sklené 430  za   

 cenu 1.- €/m2. 

- Kupujúca bude  povinná uhradiť náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu    

- Kupujúca bude  povinná  uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za:   7       Proti:       0                                   Zdržal sa: 0                                                                                                                                                                          

                                                                                                          Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 18.03.2022 

Erika Lahutová 

 

Uznesenie č. 283a/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :  

Prerokovalo žiadosť Tibora Frna a Martiny Frnovej, bytom Sklené 133 o kúpu časti pozemku 

EKN 9325 ostatná plocha  o výmere podľa geometrického plánu vedenom na LV 501 v k.ú. 

Sklené vo vlastníctve obce Sklené.  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 6        Proti:       0                           Zdržal sa: 1 (M. Frnová)                                                                                                                                                                          

                                                                                                          Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 18.03.2022 

Erika Lahutová 

 

Uznesenie č. 283b/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

6. 



 

 

Schvaľuje  zámer predaja časti pozemku  parcela EKN č. 9325, ostatná plocha o výmere  

podľa geometrického plánu 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 Tibora Frna a Martiny Frnovej, bytom 

Sklené 133  za cenu 1.- €/m2. 

- Kupujúci budú  povinní uhradiť náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu    

- Kupujúci budú  povinní  uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 6         Proti:     0                               Zdržal sa:  1 (M. Frnová)   
                                                                                                          Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 18.10.2022    

Erika Lahutová       

 

Uznesenie č. 284/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :  

Schvaľuje v súlade s ustanoveniami § 7 ods. 1., písm. e) a § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a v súlade s § 4 ods. 3, písm. h) a písm. p) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení: 

Zmluvu o spolupráci medzi obcou a Združením miest a obcí Slovenska, na základe ktorej 

budú uvedenej organizácii poskytnuté finančné prostriedky v objeme 500.- eur z rozpočtu 

obce a to na plnenie úloh vyplývajúcich z riešenia humanitárnej krízy súvisiacej s vypuknutím 

vojnového konfliktu na Ukrajine, najmä v súvislosti so zabezpečovaním základných životných 

potrieb občanov Ukrajiny, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom alebo im bol priznaný  

status dočasného útočiska na území Slovenskej republiky v súvislosti s vojnovým konfliktom 

na Ukrajine a splnomocňuje starostku na uzavretie tejto zmluvy.  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 5 Proti:   2 ( Bulíková, Frnová)       Zdržal sa: 0  
                                                                                                         Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 18.03.2022  

Erika Lahutová  

 

Uznesenie č. 285/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :  

Schvaľuje vykonanie kontroly hlavnou kontrolórkou obce Sklené so zameraním  

na zosúladenie právnych služieb pre obec, kontrolu výdavkov DHZO a ŠK Sklené za r. 2020 

 a 2021  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 7 Proti:   0                                      Zdržal sa: 0  
                                                                                                          Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 18.03.2022 

Erika Lahutová   

 

 

7. 


