
Uznesenia zo 2. OZ konaného dňa 16.6.2022 

 
Uznesenie č. 286/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje  návrhovú komisiu 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sklenom v zložení: 

Mgr. Zuzana Bukovenová, Júlia Lahutová 

 

Schvaľuje  overovateľov zápisnice z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sklenom 

v zložení: Jozef Schnierer, Martina Frnová 

 

Schvaľuje  zapisovateľa 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sklenom :  

Zdenka Schniererová 

 

  Hlasovanie: 

  Prítomní: 6 Za: 6 Proti:   0  Zdržal sa: 0 
                                                                                                   Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 20.6.2022 

 

 

Uznesenie č. 287/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

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

Schvaľuje  program svojho zasadnutia zo dňa 16.6.2022  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 5 Proti:   0          Zdržal sa: 1 (Ing. Novák) 
                                                                                                     Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 20.6.2022 

 

                                                                                                                             

Uznesenie č. 287a/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

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

Schvaľuje  zmenu programu  svojho zasadnutia zo dňa 16.6.2022 – zámena bodov:  

bod č. 8: Predaj pozemku CKN par. č. 563/2 orná pôda o výmere 191 m2 a CKN  

 par. č. 564/2  ostatná plocha o výmere 144  m2 vedenom na LV 501  v k.ú. Sklené  

 v prospech vedenom na LV 501 v prospech Matúš Lihan,  bytom Sklené  

za bod č. 20: Predaj pozemku CKN 372 ostatná plocha o výmere 874 m2                                    

vedenom na LV 501 v k.ú. Sklené  

a) žiadosť Ing. Martina Srpoňová Žibeková a Mgr. Tomáš Srpoň, trvale bytom Martin  

b) žiadosť  Pavol Loci a Andrea Lociová, bytom Dolná Streda                  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 1 (Ing.Novák)  Proti:   5    Zdržal sa: 0 

                                                                                                         Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 20.6.2022 

 

 

 

 

1. 



     

Uznesenie č. 288/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie  na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúceho OZ 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 6   Proti:  0            Zdržal sa:  0 
                                                                                                           Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 20.6.2022 

 

 

Uznesenie č. 289/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie  na vedomie správu z kontroly výdavkov Športového klubu Agrokomplex Sklené 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 6   Proti:   0            Zdržal sa:  0 
                                                                                                           Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 20.6.2022 

 

 

Uznesenie č. 290/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie stanovisko HKO  k návrhu záverečného účtu za rok 2021 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 6   Proti:   0            Zdržal sa:  0 
                                                                                                         Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 20.6.2022     

                                   

 

Uznesenie č. 291a/2022 

 

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 2021 a celoročné hospodárenie bez výhrad  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 5 Proti:     0            Zdržal sa: 1 (Ing. Novák) 
                                                                                                      Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 20.6.2022 
                                                                                                                               

 

Uznesenie č. 291b/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje na základe § 16 ods. 6 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 2021  

 

 

2. 



vo výške 30.419,10 € na tvorbu rezervného fondu za rok 2021 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 5 Proti:   0          Zdržal sa:   1 (Ing Novák)     

                                                                                                         Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 20.6.2022 

 

 

 

Uznesenie č. 291c/2022 

 

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 v znení neskorších  

predpisov použitie peňažných fondov z minulých účtovných  období  na tvorbu  

Rezervného fondu vo výške 15.000.- eur 

 

Hlasovanie: 

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

                                                                                                           Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 20.6.2022 

 

 
 

Uznesenie č. 292/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Vyhlasuje havarijný stav na miestne komunikácie:  

-  ul. Habžanská pri ihrisku 

- ul. Novák 

- napojenie na štátnu cestu Maruškinová 

- dolná cesta Petráš 

- panelová cesta pri škole 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 6   Proti:   0            Zdržal sa:    0 
                                                                                                           Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 20.6.2022 

 

 

Uznesenie č. 293/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2A/2022: povolené prekročenie  rozpočtových 

prostriedkov  

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

Príjmové finančné operácie 

Ekonomická klasifikácia:  454001 (zapojenie rezervného fondu) kz 46           + 89 150,00 € 

    

Bežné  výdavky: 

Ekonomická klasifikácia : 635006 (oprava miestnych komunikácií) kz  46      + 89 150,00 € 

 

 

3. 

 



Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 5 Proti:      0               Zdržal sa: 1 (Ing. Novák) 
                                                                                       Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 20.6.2022 

 

 

 

Uznesenie č. 294a/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2B/2022  nasledovne: 

Príjem 

Ekonomická klasifikácia    453       zapojenie zostatku ŠJ z roku 2021           603.- € 

 

Výdaj 

Ekonomická klasifikácia   600      potraviny zo zostatku ŠJ z roku 2021        603.- €               

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 6 Proti:      0              Zdržal sa:  0      
                                                                                         Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 20.6.2022 

 

 
 

Uznesenie č. 294b/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :  

Berie na vedomie rozpočtové opatrenie 2C/2022 zvýšenie 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                                + 8.443,00 € 

    

Bežné výdavky: 

Ekonomická klasifikácia : 600 (dotácie ZŠ- PK) kz  111                                       + 5 111,00€ 

Ekonomická klasifikácia : 600 (dotácie ZŠ- VP ) kz  111                           +   576,00€ 

Ekonomická klasifikácia : 600 (dotácie  ZŠ- edukač.publik.) kz  111                    +   368,00€ 

Ekonomická klasifikácia : 600 (dotácie  ZŠ- edukač.publik.) kz  1PO1, 1PO2     +   219,00€ 

Ekonomická klasifikácia : 600 (dotácie MŠ – predškoláci) kz  111              +1 568,00€ 

Ekonomická klasifikácia : 600 (dotácie –obedy zadarmo) kz  111                        +   601,00€ 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 6 Proti:   0               Zdržal sa: 0 
                                                                                       Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 20.6.2022                                                        
 

 

Uznesenie č. 295/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :  

Schvaľuje  zámer predaja pozemkov  parcely č. CKN 563/2 orná pôda o výmere 191 m2 

a CKN 564/2 ostatná plocha o výmere 144 m2,  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  

 

3. 



prípad hodný osobitného zreteľa v prospech Matúš Lihan , Sklené,  za cenu určenú  

znaleckým posudkom v celkovej sume 3.227.- eur (parcela CKN 563/2 za 1.839,33 €, 

CKN 564/2 za 1.386.72 €) 
       

       Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že:   

Pozemok sa nachádza v zastavanej časti obce, ale obec Sklené ho dlhodobo nevyužíva, nakoľko je 

mierne podmočený, zarastený stromami a krami a pri ich odstraňovaní by obec vynaložila značné 
finančné prostriedky.  

Susedí s pozemkami  žiadateľa, ktorý parcely  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:    6          Za: 6    Proti:   0                     Zdržal sa: 0 
                                                                                                           Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 20.6.2022 

 

 

Uznesenie č. 296/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :  

Schvaľuje  zámer predaja pozemkov  parcely č. CKN 564/3 ostatná plocha o výmere 676 

m2,   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 Jozef st. a Mária Schniererová , Sklené,  za cenu určenú znaleckým posudkom 

v celkovej sume 6.510.- 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, zarastený stromami a krami a pri ich odstraňovaní by obec vynaložila značné 
finančné prostriedky.   

- 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: 6 Za: 6            Proti:       0                       Zdržal sa:  0 
                                                                                                           Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 20.6.2022 

 

 

 

Uznesenie č. 297/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

  Schvaľuje  predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Sklené –  

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

 

4. 



 

do výlučného vlastníctva Mária a Jozef  Schnierer st. , 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: 6 Za: 6         Proti:       0                         Zdržal sa: 0 
                                                                                                   Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 20.6.2022 
 

 

 

Uznesenie č. 298/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :  

Schvaľuje  predaj pozemku  parcely č. CKN 646 (EKN 9298) ostatná plocha výmera  

podľa GP 78 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. Silvia a Peter Maruškin, bytom Sklené, za cenu určenú znaleckým 

posudkom v sume 632.- €  
       

       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 

- Kupujúci bude  povinný  uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva  

 

Hlasovanie: 

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

                                                                                                          Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 20.6.2022 

 

 

Uznesenie č. 299/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :  

Schvaľuje  predaj 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 

v sume 11.836.- eur 

       
       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  

 

5. 



 

Hlasovanie: 

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

                                                                                                          Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 20.6.2022 

 
 

Uznesenie č. 300/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje  predaj 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 v sume 907.- €  

- 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: 6        Za:     6             Proti:    0                      Zdržal sa:  0 
                                                                                                 Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 20.6.2022 

 

 

 

Uznesenie č. 301a/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Určuje na základe § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného 

práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade 

s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov 

samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré bolo  

zverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 209/2022 Z.z. pre voľby, ktoré budú 

vykonané dňa 29.októbra  2022  jeden  volebný obvod, volebnou miestnosťou bude Obecný 

dom v Sklenom malá sála.  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 6 Proti:     0                       Zdržal sa: 0 
                                                                                                            Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 20.6.2022 

 

 

 

Uznesenie č. 301b/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Určuje na základe § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného  

 

6. 



práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade  

s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov 

samosprávy obcí, ktoré bolo zverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č.  

209/2022 Z.z. pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, ktoré budú vykonané dňa 

29.októbra 2022  počet 5 poslancov Obecného zastupiteľstva Sklené  na celé volebné obdobie  

2022 - 2026  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 4 Proti:     0                      Zdržal sa: 2 (Lahutová,Schnierer) 
                                                                                                           Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 20.6.2022 
 

 

Uznesenie č. 301c/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :  

Schvaľuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov na celé  volebné obdobie  2022 - 2026 rozsah výkonu funkcie 

starostu obce Sklené na  1.00 úväzku t.j.  plný  úväzok 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 5 Proti:  1(Ing.Novák)   Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 20.6.2022 

 

 

Uznesenie č. 302/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

 Schvaľuje predaj 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  

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 v sume  1.548.- eur 

-  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: 6 Za: 6 Proti:   0   Zdržal sa: 0 
                                                                                                        Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 20.6.2022 

 

 

                     

Uznesenie č. 303/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

 

7. 



 

 Berie na vedomie prevod nehnuteľnosti - darovaním vo vlastníctve Michala Galamboša, 

bytom Nové Zámky – časť pozemku  parcela CKN 316/4, zastavané plochy a nádvorie 

o výmere 20 m2, v katastrálnom území  Sklené, obec Sklené zapísaného na LV č. 554   

do výlučného vlastníctva Obce Sklené   

Darca sa zaväzuje uhradiť náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu 

Obdarovaný, t.j. Obec Sklené  bude povinný uhradiť náklady spojené s vkladom 

vlastníckeho práva  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 6 Proti:    0  Zdržal sa: 0 
                                                                                                      Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 20.6.2022 

 

 

Uznesenie č. 304a/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

  Prerokovalo návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce Sklené –  

pozemku  parcela CKN 616/2 (EKN 721/3) záhrada o výmere 54 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 JUDr. Tatiana 

Fábryová, bytom Sklené  za cenu podľa znaleckého posudku. 

- 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: 6 Za: 6 Proti:   0   Zdržal sa: 0 
                                                                                                     Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 20.6.2022 

 

 

Uznesenie č. 304b/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

 Schvaľuje zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Sklené –  

pozemku  parcela CKN 616/2 (EKN 721/3), záhrada o výmere 54 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 JUDr. Tatiane Fábryovej, bytom Sklené  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.  

 

 

 

8. 



Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 6 Proti:    0  Zdržal sa: 0 
                                                                                                Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 20.6.2022 

 

                                                                                                                       

 

Uznesenie č. 305/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

 Berie na vedomie žiadosť Ing. Kopeckého, bytom Pezinok o odkúpenie časti pozemku 

CKN 1336 zastavané plochy a nádvoria o výmere 136 m2 vedenom na LV 362 v k.ú. 

Sklené  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 6 Proti:    0  Zdržal sa: 0 
                                                                                                   Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 20.6.2022 

 

 

Uznesenie č. 306/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

 Neschvaľuje predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Sklené – pozemku  parcela CKN 

561/3, záhrady o výmere 977 m2, v  katastrálnom území  Sklené, obec Sklené zapísaného 

na LV č. 501  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 5 Proti:    0  Zdržal sa: 1 (Ing. Novák) 
                                                                                                 Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 20.6.2022 

 

 

 

Uznesenie č. 307/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

  Berie na vedomie žiadosť Zuzany Liptákovej, bytom Handlová na kúpu pozemku  

parcela CKN 232/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m2,   v katastrálnom 

území  Sklené, obec Sklené zapísaného na LV č. 501   

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 6 Proti:    0  Zdržal sa: 0 
                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 20.6.2022 

 

 
 

Uznesenie č. 308a/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :  

Schvaľuje podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Sklené zapísaných na 

LV 501 a to : 

 

9. 



 

Pozemku parcela registra CKN č. 372 vedenom ako ostatná plocha v k.ú. Sklené o výmere 

874 m2  formou priameho odpredaja najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty 

nehnuteľnosti stanovenej podľa osobitného predpisu – znaleckého posudku: 

- Kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vyhodnotením znaleckého posudku 

na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti 

- Kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 5 Proti:   1 (Frnová)    Zdržal sa:  
                                                                                                           Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 20.6.2022 

 
 

Uznesenie č. 308b/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :  

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Zásadami hospodárenia s majetkom obce 

Sklené: 

-  dať vypracovať znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti  

- následne zverejniť zámer priameho predaja na webovej stránke obce: termín 

zverejnenia do 10.07.2022 

-  zabezpečiť vyhodnotenie predložených cenových ponúk  finančnou komisiou 

a najvyššiu ponuku predložiť na budúcom OZ, s návrhom na predaj   

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 5 Proti:  1(Frnová)    Zdržal sa: 0 
                                                                                                           Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 20.6.2022 

 

 

Uznesenie č. 309/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

 Schvaľuje finančný príspevok na podporu činnosti DPO SR vo výške 100.- eur 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 6 Proti:    0  Zdržal sa: 0 
                                                                                                         Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 20.6.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 


