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Zápisnica 

Z 2.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sklenom 

ktoré sa konalo dňa 16.6.2022 o 16.00 hod 

v obecnom dome v Sklenom v malej sále 

Starostka obce : Erika Lahutová 

 

Prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva: 

                              Mgr. Zuzana Bukovenová, Helena Bulíková, Martina Frnová,  

                              Júlia Lahutová, Ing. Ján Novák, Jozef Schnierer   

Hlavný kontrolór: Ing. Miroslava Škorňová 

                          

Neprítomný :         Pavol Hrivnák 

 

 

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 : Jozef Schnierer, Martina Frnová 

Zapisovateľ : Zdenka Schniererová 

 

 

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 

 

 

K bodu 3: Program zasadnutia  
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                            1.  Otvorenie 

                            2.  Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice 

                            3.  Program zasadnutia  

                            4.  a) Kontrola uznesenia z predchádzajúceho OZ 

                                 b) Správa z kontroly výdavkov  Športového klubu Agrokomplex Sklené  

                            5.  a) Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2021 

                                 b) Záverečný účet obce Sklené a rozpočtové hospodárenie za rok 2021 

                            6.  Havarijný stav ciest 

                            7.  Rozpočtové opatrenia č. 2/2022                              

                            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  

                            9.  Predaj  pozemku CKN  par. č. 564/3 ostatná plocha o výmere 676 m2                            

                                 a CKN par. č. 564/4  ostatná plocha o výmere 185 m2 v prospech Jozef  

                                Schnierer a Mária Schniererová, bytom Sklené 

                          10.  Predaj pozemku CKN 583/1 (EKN 9304/1) záhrada o výmere  

                                 812 m2, vedenom na LV 501 v k.ú. Sklené  v prospech Mária a Jozef  

                                 Schnierer, st., bytom Sklené 

                          11.  Predaj časti pozemku CKN 646 vo výmere 78 m2,  ostatná plocha  

                                 vedenom na LV 501 v k.ú. Sklené v prospech Ing. Silvia  

                                 a Peter Maruškin, bytom Sklené  

                          12.  Predaj pozemku CKN 1214  záhrada o výmere 1229 m2  

                                 vedenom na LV 501 v k. ú. Sklené  v prospech Ing. Miroslav  

                                 Hudec, bytom Trenčín  

                          13.  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 v prospech  

                                 Miroslav Adamec s manželkou Oľgou, trvale bytom Martin 

                          14.  a) Určenie volebnej miestnosti a jedného volebného obvodu 

                                 b) Počet poslancov vo volebnom období  v r. 2022 - 2026 

                                 c) Úväzok starostu vo volebnom období v r. 2022 – 2026 

                          15.  a) Predaj pozemkov CKN 316/3 zastavané plochy a nádvoria  

                                 o výmere 22 m2,  a CKN 316/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere  

                                 9 m2 a CKN 317/2 záhrada o výmere 180 m2 vedenom na LV 501 v k.ú.  

                                 Sklené v prospech Michal Galamboš, bytom Nové Zámky  

                                 b) Darovacia zmluva na časť pozemku CKN 316/4 o výmere 20 m2   

                                  vedenom na LV 554 v k.ú. Sklené - Michal Galamboš v prospech Obce  

                                  Sklené                         

                          16. Zámer predaja pozemku KN-C 616/2 (EKN 721/3) záhrada  o výmere 54  

                                m2 vedenom na LV 501 v k.ú. Sklené v prospech -  JUDr. Tatiana  

                                Fábryová, bytom Sklené                              

                          17.  Žiadosť o odkúpenie časti pozemku K-NC 1336 zastavané plochy  

                                 a nádvoria o výmere 136 m2  vedenom na LV 362 v k.ú. Sklené –  

                                 žiadateľ Ing. Pavol Kopecký, bytom Rišňovce 

                          18.  Žiadosť o odkúpenie pozemku CKN 561/3 záhrady vo  výmere 977 m2  

                                 v k.ú. Sklené – žiadateľ Pavol Roman a Nataša Romanová, bytom Sklené 

                          19.  Zámer predaja pozemku KNC 232/8 zastavané plochy a nádvoria  

                                 o výmere 131 m2 vedenom na LV 501 v prospech Zuzana Liptáková,  

                                 bytom Handlová 

                          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, 
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      trvale bytom Martin  

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

                          21.  Príspevok na finančnú podporu DPO SR 

                          22.  Uznesenie 

                          23.  Záver   

 

Hlasovanie za navrhnutý program: 

   
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    

 

Ing. Novák navrhol zmenu programu a to: posunúť bod č.20 pred  bod č. 8 

Ing. Habžanská Šefranková skonštatovala, že posunutím bodov sa naruší pripravený návrh  

na uznesenia  

Zmena programu bude:  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                  

 
 

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      

                                                                                                              

         

 K bodu 4 a) : Kontrola uznesenia z predchádzajúceho OZ 

 

Kontrolu uznesení z predchádzajúceho OZ  predložila HKO. 

Je prílohou tejto zápisnice v tlačenej forme. 
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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 

 

 

K bodu 4 b : Správa z kontroly výdavkov Športového klubu Agrokomplex Sklené 

 

Správu z kontroly výdavkov ŠK Agrokomplex Sklené predložila HKO, kontrolu výdavkov  

DHZO za požadované roky predloží na budúcom OZ. 

Je prílohou tejto zápisnice v tlačenej forme. 

Ing. Novák sa spýtal, či je možné vidieť úpravu správy o informácie, ktoré žiadal doplniť  

na pracovnom stretnutí 

Ing. Habžanská Šefranková odpovedala, že pán poslanec žiadal informáciu, koľko červených  

kariet bolo futbalistom udelených a kto ich platil, skonštatovala, že v roku 2020 boli 3  

disciplinárne konania, čo bolo 30 eur, (zo sumy 1.224,05 eur, to sú faktúry platené TFZ).  

V roku 2021 boli 3 červené karty, 2 krát prejednanie, preto sa platilo 50 eur (zo sumy  

728,28 eur z faktúr platených TFZ). 

Ing. Novák poďakoval za informáciu a požiadal, aby boli prílohou správy z kontroly  

výdavkov ŠK. 

HKO skonštatovala, že disciplinárne konania sú oprávnený výdavok. 

Ing. Novák odpovedal, že dostal dotaz od občianky obce, ako sa preplácajú tieto konania, 

preto sa pýta. Nerozporuje to, že to, že je to oprávnený výdavok a nežiada ani aby si ich platili 

futbalisti.  

Informovala, že ŠK nie je občianske združenie, a ak obec chce, aby futbal fungoval, tak patrí  

ŠK pod obec. 

Ing. Novák povedal, že ŠK je evidovaný na zväze a má aj svoju registráciu. 

HKO odpovedala, že na zväze sú registrovaní ako mužstvo, ale nie sú občianskym združením,  

preto nemôžeme postupovať podľa § 7 a dať im do ruky peniaze. Všetky výdavky sú hradené  

z obce, klasifikácia 08. Obec má na vyplácanie výdavkov ŠK založenú samostatnú pokladňu, 

je to pokladňa č. 2, čo zabezpečuje vyššiu prehľadnosť evidencie obce, výdavky – úhrada faktúr 

pre futbalový zväz (SFZ), pochválila, ako sa vedie evidencia: SFZ vystavuje faktúry  

(za rozhodcov, prestupy a pod.) na ŠK Sklené a následne Obec Sklené hradí faktúry zo svojho 

účtu. ŠK Sklené, SFZ a Obec Sklené majú uzatvorenú dohodu na úhradu záväzku klubu  

z obecného účtu. 

Ing. Novák skonštatoval, že táto dohoda nie je zverejnená. 

HKO odpovedala, že overí, či je zverejnená. 

Ing. Habžanská Šefranková povedala, že nie je problém ju zverejniť, ak nie je zverejnená.  

 

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 
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K bodu 5: a) Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2021 

 

Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2021 predložila HKO, je prílohou tejto zápisnice  

v papierovej forme.  

Ing. Habžanská Šefranková upozornila, že na strane 6 v tabuľke finančné prostriedky - sumy 

konečný stav k 31.12.2020 a KS k 31.12.2021 sú prehodené. Na strane 5 sú tieto údaje správne. 

 

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 

 

 

K bodu 5: b) Záverečný účet obce Sklené a rozpočtové hospodárenie za rok 2021 

 

Záverečný účet za rok 2021 predložila Ing. Jana Habžanská Šefranková, je prílohou tejto  

zápisnice  v papierovej forme. 

Ing. Novák upozornil na nesúlad dátumov v návrhu záverečného účtu. (ak niečo dávam na  

verejnú tabuľu 6.5.2022 a potom predkladám 24.5.2022) 

Ing. Habžanská Šefranková odpovedala, že návrh záverečného účtu bol pripravený 6.5.2022, 

Nakoľko bolo potrebné ešte skonzultovať výpočty s HKO, zverejnený bol na úradnej tabuli  

a webovej stránke 24.5.2022  s tým, že dátum na titulnej strane opravený nebol.  

HKO skonštatovala, že zákonná lehota na zverejnenie dodržaná bola. 

Prebehla diskusia o dátumoch zverejňovania a o tom, že sa môžu písať dátumy zverejnenia. 

Ing. Novák skonštatoval, že program OZ nebol zverejnený v piatok, ale až v nedeľu a nie  

je tam napísaný dátum zverejnenia. 

Ing. Habžanská Šefranková odpovedala, že v novinkách na úvodnej strane tam je presne  

kedy to bolo zverejnené. 

Opätovne prebehla diskusia o dátumoch zverejňovania a o tom, že dokumenty obec zverejňuje 

načas. 

 

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                                                                                                           Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 2.7.2021 

Erika Lahutová   

 

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  
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predpisov použitie hotovostného prebytku hospodárenia obce Sklené za rok 2021  

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  

 

Erika Lahutová 

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 

 

 

K bodu 6: Havarijný stav ciest  

 

Starostka informovala, že niektoré časti obecných ciest sú vo veľmi zlom stave, treba ich 

opraviť. Bola urobená obhliadka a navrhuje, vyhlásiť havarijný stav na tieto miestne  

komunikácie a to : ul. Habžanská pri ihrisku, ul. Novák, napojenie na štátnu cestu Maruškinová,  

dolná cesta Petráš, panelová cesta pri škole 

Ing. Novák sa spýtal, prečo sa komunikácie nazývajú menami ľudí, ktorí v nich bývajú a nie  

číslami domov 

H. Bulíková sa spýtala p. poslanca, či by vedel podľa čísla domu o ktorý úsek sa jedná 

Ing. Novák odpovedal, že áno 

Ing. Habžanská Šefranková sa spýtala p. poslanca, či vie, aké číslo domu má, keďže je poslancom 

v obvode kde býva a opravovať by sa mala cesta pri nich 

Ing. Novák odpovedal, že nevie jej číslo domu 

Starostka doplnila, že nejde sa opravovať dvor alebo cesta p. Nováka, p. Habžanskej, ale obecná 

cesta, aby sa dali jednoduchšie identifikovať, navrhla takto nazvať tieto komunikácie. 

Prebehla diskusia o tom, ako sa mali nazvať úseky ciest v havarijnom stave a prečo by sa ten  

ktorý úsek mal opraviť. 

 

Ing. Novák povedal, že p. starostka viac krát vyzvala poslancov, aby v svojich obvodoch  

skontrolovali, kde sú zaparkované autá na verejnom priestranstve a nahlásili občanov,  

aby to obec mohla riešiť, skonštatoval, že v jeho obvode autá neparkujú na obecných pozemkoch. 

Starostka skonštatovala, že to nie je udávanie občanov, obec je povinná vyberať poplatok  

za užívanie verejného priestranstva. Keď bola starostkou p. Izraelová, Okresná prokuratúra vzniesla 

protest, lebo obec nemala prijaté VZN. Nie je to výmysel žiadneho starostu, je to povinnosť. 

Ing. Novák sa spýtal, prečo majú nahlasovať občanov oni, ako poslanci. 

Starostka odpovedala, že podľa zákona o obecnom zriadení poslanci majú byť nápomocní starostovi. 

Ing. Habžanská Šefranková povedala, že poslanec by mal vedieť, čo sa v jeho obvode deje.  

    

 

      Uznesenie č. 292/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 
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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 

   

K bodu 7:  a) Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 

 

Návrh na rozpočtové opatrenia č. 2A/2022 predložila Ing. Jana Habžanská Šefranková,  

je prílohou tejto zápisnice v tlačenej forme.  

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

V  časti príjmy z finančných operácií dochádza k navýšeniu z dôvodu zapojenia prostriedkov 

 rezervného fondu v roku 2022 v celkovej  výške 89 150,00€. 

Vo výdavkovej časti dôjde  k  navýšeniu na položkách bežného  rozpočtu   

vo výške 89 150,00€, z dôvodu opravy miestnych komunikácií v obci Sklené. 

 

Ing. Novák hovoril o zmene podmienok vo verejnom obstarávaní od mája 2022, fi Strabag,  

ktorá vypracovala ponuku je pod ruskou licenciou. 

Starostka odpovedala, že je o tom informovaná. 

Ing. Habžanská Šefranková povedala, že keď sme riešili zadávanie takého verejného obstarávania 

s ľuďmi z Dendernetu, tak nám odpovedali, že zákazku v takomto objeme by nedávali cez  

tri ponuky, ale aby sa mohli zapojiť všetky firmy, ktoré sú zaregistrované, tam sa cena  

môže znížiť, obce mávajú aj 10 ponúk. 

Ing. Novák sa spýtal, či obec nerobila prieskum 

Ing. Habžanská Šefranková odpovedala, že obec musí vedieť minimálnu cenu, aby mohla byť 

zadaná do systému a aj tu nám odporučili, aby sme túto cenu neuvádzali, nakoľko by mohla 

ovplyvniť ponuky. Záujemci by mali prísť obhliadnuť cesty a dať ponuky. 

Ing. Novák nesúhlasil, skonštatoval, že robí verejné obstarávania a preto vie, že pred 

vyhlásením obstarávania sa robí  prieskum.  

Ing. Habžanská Šefranková odpovedala, že prieskum trhu sa robil pri malých zákazkách a  

vždy sa musí osloviť jedna fi, ktorá dá cenovú ponuku a až potom sa vyhlasuje verejné 

obstarávanie, aby obstarávateľ vedel koľko peňazí má vyčleniť. 

Ing. Novák znovu nesúhlasil, s tým, že sa má osloviť iba jedna firma.  

HKO povedala, že táto cenová ponuka bola vypracovaná preto, aby sme vedeli, koľko peňazí  

máme v rozpočte vyčleniť a teraz sa urobí verejné obstarávanie a ak to nevyžaduje nový  

elektronický systém, nemusí sa uviesť cena. 

Ing. Habžanská Šefranková znovu hovorila o tom, že je lepšie neuvádzať cenu, aby sa firmy 

nepohybovali okolo tejto sumy. Konzultovala to s fi Denternet, ktorá rieši platformy na verejné  

obstarávanie pre obce. 

Ing. Novák skonštatoval, že keď bol vyhlásený havarijný stav na cesty predchádzajúci tam  

boli tri ponuky 

Ing. Habžanská Šefranková odpovedala, že vtedy platilo, že takáto zákazka nemusela byť cez 

elektronický systém. 

Od 1.3.2022 je zmena zákona a zákazky nad 10 tis. musia ísť elektronicky.  

sledovne: 

 Uznesenie č. 293/2022 
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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 € 

e s § 14 ods. 2 písm. b) a c) 

Hlasovanie: 

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

 

 

K bodu 7:  b) Rozpočtové opatrenie 2B - škola 
 

Návrh na rozpočtové opatrenia č. 2B/2022 škola predložila Ing. Jana Habžanská Šefranková.  

Je prílohou tejto zápisnice v tlačenej forme. 

 

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 

 

 

K bodu 7:  b) Rozpočtové opatrenie 2C - škola 
 

Návrh na rozpočtové opatrenia č. 2C/2022 predložila Ing. Jana Habžanská Šefranková.  

Je prílohou tejto zápisnice v tlačenej forme. 

 

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€ 
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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 
                                                                                                                                       
           

                 

K bodu 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  

 

Starostka skonštatovala, že žiadosť o predaji tohto pozemku sa rokovalo na niekoľkých OZ 

v minulom roku a nakoľko mali o tento pozemok záujem dvaja občania, OZ rozhodlo, aby sa 

pozemok rozdelil a predal obidvom záujemcom za cenu podľa znaleckého posudku. 

 

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 

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 

 
 

K bodu 9: Predaj  pozemku CKN  par. č. 564/3 ostatná plocha o výmere 676 m2                            

                   a CKN par. č. 564/4  ostatná plocha o výmere 185 m2 v prospech Jozef  

                   Schnierer a Mária Schniererová, bytom Sklené 

 

Starostka skonštatovala, že o druhú časť pozemku mal záujem Jozef a Mária Schniererová. 

Parcela CKN 564/4 je podľa dohody vyčlenená časť pozemku pri ceste, ktorá zostane obci.  

Ing. Novák sa spýtal, že v programe sú 2 žiadosti p. Schnierer bez st. a ml., o koho sa jedná, 

pozvánka je podľa jeho názoru napísaná zle 

Schniererová odpovedala, že Jozef Schnierer má za manželku Máriu, a ďalší, mladší Jozef 

Schnierer má manželku Miroslavu, tak podľa jej názoru je jasné o koho sa jedná, ale je nie je 

problém dopísať do uznesenia, ktoré sa bude schvaľovať, že je to Jozef st.   
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Ing. Novák skonštatoval, že bolo dohodnuté v r. 2014, že poslanci nebudú kupovať obecné 

pozemky. 

Starostka povedala, že v uznesení, o ktorom sa bude hlasovať sa opraví na Jozef Schnierer st. 

p. Srpoň sa spýtal, či sa to dá opraviť 

Starostka odpovedala, že sa o tomto uznesení ešte nehlasovalo, bol pripravený iba návrh na 

uznesenia.  
 

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 

 

 

 

K bodu 10: Predaj pozemku CKN 583/1 (EKN 9304/1) záhrada o výmere  

                    812 m2, vedenom na LV 501 v k.ú. Sklené  v prospech Mária a Jozef  

                    Schnierer, st., bytom Sklené  

 

Starostka obce skonštatovala, že  v roku 2021 na 4. zasadnutí OZ bol schválený zámer predaja 

tohto pozemku v prospech Márie a Jozefa Schnierera. 

 

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  

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 
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K bodu 11: Predaj časti pozemku CKN 646 vo výmere 78 m2,  ostatná plocha  

                     vedenom na LV 501 v k.ú. Sklené v prospech Ing. Silvia  

                     a Peter Maruškin, bytom Sklené  

 

Starostka informovala, že na  4. zasadnutí OZ v roku 2021 bol schválený zámer predaja hore 

uvedeného pozemku v prospech Ing. Silvie a Petra Maruškina.  

Ing. Novák skonštatoval, že zámer bol zverejnený 18.10.2021, chcel by len pripomenúť, že 

rodina  Maruškinová má prístup na svoj pozemok z obecnej cesty, takže podľa jeho názoru 

trochu nepresná informácia, obrátil sa na zapisovateľku Schniererovú s tým, že ona je 

špecialistka na osobitný zreteľ, takže je to nepresnosť pri stanovení osobitného zreteľa 

Schniererová odpovedala, že ak sú poslanci väčší odborníci, mali možnosť si pripraviť každé 

uznesenie. Na každé zastupiteľstvo pripraví návrh uznesení ku ktorým sa môže každý 

z poslancov vyjadriť a navrhnúť, aký spôsob predaja bude vhodnejší. Hlasujú poslanci, nie 

zapisovateľ. 

Ing. Novák povedal, že hlasujú na základe pripravených materiálov, ktoré niekto pripraví, 

a ak tie podklady nie sú vyhodnotené správne, tak ten, ktorý hlasuje sa dostáva k omylu 

a hlasovanie nemusí byť správne 

Schniererová súhlasila a povedala, že preto majú poslanci materiály na zasadnutia včas 

v rukách a môžu si ich naštudovať a pripraviť. Návrhová komisia je tu preto, aby pripravila 

uznesenia a uznesenia schvaľujú poslanci, nie zapisovateľ 

Ing. Novák skonštatoval, že keby uznesenia pripravovali poslanci, aj keď niektorým 

poslancom to vyhovuje, že je to bez roboty, tak nemusí žiadať, aby pred dnešným OZ dostal 

návrh uznesení, a mal by možnosť ich vidieť, keď niekto prečíta uznesenie a on ako poslanec 

by vedel hlasovať. 

Schniererová odpovedala, že je poslancom 8 rokov a ak sa mu niečo nepáči, mal možnosť 

povedať svoj názor, skôr a OZ by sa pripravovalo tak aby to bolo pre ľudí aj pre obec dobre. 

Ing. Habžanská Šefranková sa pridala a skonštatovala, že 8 rokov sa hovorí, že budú 

pripravovať uznesenia poslanci, ale nikto sa toho zatiaľ nechytil, lebo to nie je také 

jednoduché. 

Ing. Novák povedal, že na tento pozemok bola uzatvorená zmluva o prenájme a nenašiel ju 

zverejnenú. 

Schniererová odpovedala, že nájomná zmluva bola uzatvorená keď bola starostkou p. 

Izraelová a dávno stratila platnosť. 

Ing. Novák skonštatoval, že nemá problém s predajom tohto pozemku, ale snaží sa upozorniť, 

že predaje sa nerobia korektne. 

Schniererová odpovedala, že priamym predajom sa nesmie predávať obecný majetok 

starostovi, poslancom, zamestnancom, HKO a blízkym osobám. Pri predaji väčšiny 

pozemkov sa predáva za cenu podľa znaleckého posudku.  

 

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  
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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 

 

 

K bodu 12: Predaj pozemku CKN 1214  záhrada o výmere 1229 m2  

                    vedenom na LV 501 v k. ú. Sklené  v prospech Ing. Miroslav Hudec, bytom     

                    Trenčín 

                     

Starostka informovala, že na  4. Zasadnutí OZ v roku 2021 bol schválený zámer predaja hore 

uvedeného pozemku v prospech Ing. Miroslava Hudeca.  

Po prečítaní uznesenia, pred hlasovaním sa prihlásil žiadateľ o kúpu pozemku Ing. Miroslav 

Hudec a povedal, že nesúhlasí s určenou cenou, vo svojej žiadosti navrhol aj cenu za m2. 

Keby bola cena v porovnaní s jeho návrhom 10 násobná, súhlasil by, ale toto je 100 násobok 

ním navrhovanej ceny, je to záhrada, ktorú obec nevyužíva a nestará sa o ňu. 

Starostka odpovedala, že na OZ bol schválený zámer predaja podľa znaleckého posudku, 

znalec postupuje podľa platného zákona a obec neovplyvní cenu.  

Ing. Hudec skonštatoval, že v minulosti neboli urobené správne výmery pozemkov, polovica 

garáže je postavená na jeho pozemku a druhá na obecnom pozemku, je tam postavená plot,  

3 m na pozemku obce. Jeho cieľom je to, aby sa garáž dostala do jeho vlastníctva celá.  

Starostka povedala, že dá hlasovať o návrhu uznesenia a dostane vyjadrenie 

Ing. Hudec povedal, že sa už vyjadril akým spôsobom chce pozemok kúpiť a je prílohou 

žiadosti (v žiadosti uviedol sumu 0,10 eur za m2, čo je necelých 123 eur) 

Ing. Habžanská Šefranková sa pripojila a povedala, že účtovná hodnota pozemku je približne 

816 eur (0,664 eur za m2), ďalej hovorila o stavbách postavených na pozemkoch cudzích 

vlastníkov ako je napr. SPF. Odkúpenie trvá dlho a neprihliadajú na cenu, ktorú je ochotný 

zaplatiť vlastník, ale berú do úvahy trhové ceny pozemkov. Tento rok bola prehodnotená 

cenová mapa pozemkov a najnižšia trhová cena daná znaleckým posudkom v obci Sklené je 

okolo desať eur. SPF predáva pozemky v rozmedzí od 15 do 17 eur za m2, cena tohto 

pozemku za m2 je 9,63 eur. 

Ing. Novák povedal, že na pozemok je prístup iba cez pozemky, ktoré sú pred ním, v prípade, 

ak by sa p. Hudec rozhodol, že bude stavať na tom pozemku, obec mu nemôže dať stavebné 

povolenie 

Ing. Hudec povedal, že v blízkosti pozemku je aj železničná trať a nepredpokladá, že by tam 

niekto staval 

Starostka hovorila o tom, že ochranné pásmo je 50 m 

Ing. Novák navrhol, aby sa pozemok predal za účtovnú cenu, t.j. za 0,664  za m2 

Prebehla diskusia o tom, že prečo by sa všetky pozemky nemali predávať za účtovnú cenu. 

Toto OZ schvaľovalo predaj viacerým žiadateľom. 

Ing. Novák skonštatoval, že k tomuto pozemku nie je prístup 

Ing. Habžanská Šefranková odpovedala, že zákon je taký, že keď je pozemok bez prístupovej 

cesty je povinný vlastník susedného pozemku umožniť prístup, ak nie, súd určí vecné 

bremeno. 

Ing. Novák povedal, že je rád, že konečne obec bojuje za obecné pozemky, za ich cenu. 

Starostka ukončila diskusiu na túto tému a dala hlasovať s tým, že žiadateľovi obec zašle 

výsledok hlasovania a on bude mať možnosť sa vyjadriť.  
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Ing. Hudec povedal, že je prítomný na OZ, tak vie ako sa hlasovalo 

Starostka odpovedala, že musí dodržať zákonný postup a zároveň sa spýtala p. Ing. Hudeca, 

čo vlastne chce, nakoľko nesúhlasí s cenou, nechce toľko m2. Obec dala vypracovať znalecký 

posudok na celý pozemok. 

Ing. Hudec povedal, že zisťoval, ako obec predávala pozemky a skonštatoval, že všetky 

pozemky predávané podľa osobitného zreteľa boli predané za 1 euro. 

Starostka odpovedala, že táto informácia sa nezakladá na pravde. 

Prebehla opäť diskusia o postupe znalcov pri vypracovávaní znaleckých posudkov. 

Ing. Hudec sa spýtal, či sa môže dohodnúť na tom, že mu obec predá len časť pozemku. 

Starostka odpovedala, že si musí dať novú žiadosť, lebo tá pôvodná žiadosť bola o predaji 

celého pozemku. 

Schniererová povedala, že ak obec predá len časť pozemku a na zvyšnú časť pozemku nie je 

prístup, obec ho už nebude môcť využívať alebo predať.   

 

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  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 6         Proti:      0                                    Zdržal sa: 0  
                                                                                                                                    Uznesenie bolo prijaté 

 

 Po hlasovaní prebehla diskusia o tom, že proces schvaľovania je príliš dlhý a znova sa 

hovorilo o cenách pozemkov v obci. 

 

 

K bodu 13: 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 v prospech  

                     Miroslav Adamec s manželkou Oľgou, trvale bytom Martin 

 

Starostka informovala, že na 5. Zasadnutí OZ v roku 2021 bol schválený zámer predaja hore 

uvedeného pozemku v prospech Miroslava a Oľgy Adamcovej.  

 

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.- €  
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- 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 

 
 

K bodu 14:  a) Určenie volebnej miestnosti a jedného volebného obvodu 

 

Starostka obce skonštatovala, že predseda NR SR vyhlásil termín konania volieb do orgánov 

samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov na sobotu 29. októbra 2022. 

Aby obec dodržala všetky termíny vyplývajúce z rozhodnutia o vyhlásení volieb, je potrebné, 

aby bol určený volebný obvod, počet poslancov obecného zastupiteľstva a tiež schválený 

úväzok starostu na nové volebné obdobie.   

 

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 

 

 

K bodu 14: b)  Počet poslancov vo volebnom období  v r. 2022 - 2026 
 

Uznesenie č. 301b/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, 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 
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K bodu 14:  c) Úväzok starostu vo volebnom období v r. 2022 – 2026 

 

Ing. Novák navrhol, aby bol úväzok starostu a zamestnancov obecného úradu polovičný. 

Starostka nesúhlasila a skonštatovala, že na úrade robota pribúda, presúvajú sa kompetencie. 

Ing. Habžanská Šefranková sa pridala a povedala, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje úväzok 

starostu, nie zamestnancov. Zamestnanci podliehajú starostovi. 

Ing. Novák navrhol, aby sa o úväzku starostu nehlasovalo, prebehnú voľby, bude nový 

starosta. 

Starostka nesúhlasila a povedala, že do 20.7.2022 je obec povinná oznámiť na Ministerstvo 

vnútra úväzok starostu a počet poslancov. 

Ing. Novák povedal, že je to dezinformácia a úväzok starostu sa môže zmeniť v priebehu 

výkonu funkcie. 

Schniererová odpovedala, že vždy sa schvaľuje úväzok starostu, počet poslancov na celé 

volebné obdobie. Povinnosť obce je oznámiť tieto informácie MV prostredníctvom 

Okresného úradu a zároveň dodržať termíny.   

 

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 

 

 

 

K bodu 15: a) Predaj pozemkov CKN 316/3 zastavané plochy a nádvoria  

                         o výmere 22 m2,  a CKN 316/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere  

                         9 m2 a CKN 317/2 záhrada o výmere 180 m2 vedenom na LV 501 v k.ú.  

                         Sklené v prospech Michal Galamboš, bytom Nové Zámky  

 

Starostka informovala, že na 4. Zasadnutí OZ v roku 2021 bol schválený zámer predaja týchto 

nehnuteľností v prospech p. Galamboša. Škonštatovala, že cena určená znaleckým posudkom 

je 1.710 eur a navrhla, aby poslanci prehodnotili túto sumu, nakoľko p. Galamboš je ochotný 

darovať asi 20 m2 z jeho pozemku, ktorý tvorí časť cesty. Cena za m2 hore uvedených 

pozemkov je 8,104 €  (211 m2).  Za 20 metrov 162.- eur.  

Starostka touto cestou poďakovala p. Galambošovi za bezplatné práce pri úprave zeminy na 

cintoríne, úpravy ciest na dolnej ceste. 

Ing. Novák sa spýtal na ďalšie uznesenie v ktorom p. Galamboš obci daruje pozemok. 

Starostka odpovedala, že je to ďalší bod programu. 

M. Galamboš povedal, že dal urobiť GP a chce darovať obci časť svojho pozemku. 

Ing. Novák povedal, že pozemok, ktorý chce darovať p. Galamboš nenašiel na katastri.  

Schniererová odpovedala, že p. Galamboš dal vypracovať geometrický plán a tento ešte nie je 

zapísaný na katastri. Zároveň vysvetlila, že v návrhu uznesenia 302 sú pripravené dve sumy, 

aby poslanci mohli rozhodnúť za koľko sa pozemky žiadateľovi predajú. Prvá suma 1.710 eur 

je určená znaleckým posudkom, druhá suma 1.548 eur  znížená o 162 eur (cena 8,104 eur za 

m2 za 20 m2), p. Galamboš navyše zaplatil za geometrický plán.   
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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 

 

 

K bodu 15: b) Darovacia zmluva na časť pozemku CKN 316/4 o výmere 20 m2   

                         vedenom na LV 554 v k.ú. Sklené - Michal Galamboš v prospech Obce  

                         Sklené     

 

Starostka informovala, že p. Galamboš chce darovať obci Sklené časť svojho hore uvedeného 

pozemku, cez ktorý ide obecná cesta. 

                     

Uznesenie č. 303/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

 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 

 

                

K bodu 16: Zámer predaja pozemku KN-C 616/2 (EKN 721/3) záhrada  o výmere 54 m2                

                    vedenom na LV 501 v k.ú. Sklené v prospech -  JUDr. Tatiana Fábryová,  

                    bytom Sklené        

 

Starostka skonštatovala, že žiadosť o kúpu tohto pozemku prerokovala na svojom zasadnutí 

komisia životného prostredia a doporučuje predať ho p. JUDr. Fábryovej, nakoľko vlastní 

priľahlé nehnuteľnosti. 
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Ing. Novák sa spýtal, či má p. Fábryová trvalý pobyt v obci a ďalej sa spýtal, či p. Ondrík 

nemá záujem o ten pozemok 

Odpovedala Schniererová, že p. Ondrík žije s p. Fábryovou 

Prebehla diskusia o tom, ktorý to je pozemok a prečo ho chce p. Fábryová odkúpiť. 

 

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 

 

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.  

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 6 Proti:    0  Zdržal sa: 0 
                                                                                                                      Uznesenie bolo  prijaté 

 

                       

 

K bodu 17: Žiadosť o odkúpenie časti pozemku K-NC 1336 zastavané plochy  

                    a nádvoria o výmere 136 m2  vedenom na LV 362 v k.ú. Sklené –  

                    žiadateľ Ing. Pavol Kopecký, bytom Rišňovce 

 

Starostka skonštatovala, že žiadosť o kúpu tohto pozemku prerokovala na svojom zasadnutí 

komisia životného prostredia a nedoporučuje predať ho p. Kopeckému nakoľko sa jedná 

o pozemok, ktorý využíva vlastník susednej nehnuteľnosti ako prístupovú cestu k svojmu  
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pozemku. Navrhuje prejednať predaj s obidvomi vlastníkmi nehnuteľností a potom 

rozhodnúť, či sa pozemok predá. 

 

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 

 

 

K bodu 18: Žiadosť o odkúpenie pozemku CKN 561/3 záhrady vo  výmere 977 m2  

                    v k.ú. Sklené – žiadateľ Pavol Roman a Nataša Romanová, bytom Sklené 

 

Starostka skonštatovala, že žiadosť o kúpu tohto pozemku prerokovala na svojom zasadnutí 

komisia životného prostredia a nedoporučuje predať ho, nakoľko v budúcnosti môže slúžiť 

ako prístupová cesta k obecným pozemkom a tiež pozemkom SPF.  

Prebehla diskusia o prístupe na obecný pozemok. 

Ing. Novák skonštatoval, že žiadatelia chceli iba časť, spýtal sa, kto rozhodol o tom, že sa 

bude predávať celý pozemok. 

Odpovedala starostka, že v žiadosti je uvedený celý pozemok, nie len jeho časť. 

Ing. Habžanská Šefranková povedala, že žiadosť písala ona a bola na celú parcelu 

Ing. Novák sa spýtal, či podali dve žiadosti, druhá alternatíva by bola odkúpenie časti 

pozemku. 

Starostka odpovedala, že bola podaná iba jedna žiadosť na kúpu celého pozemku.    

 

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 

 

 

K bodu 19: Zámer predaja pozemku KNC 232/8 zastavané plochy a nádvoria  

                    o výmere 131 m2 vedenom na LV 501 v prospech Zuzana Liptáková,  

                    bytom Handlová 

 

Starostka skonštatovala, že žiadosť o kúpu tohto pozemku prerokovala na svojom zasadnutí 

komisia životného prostredia a doporučila predať ho p. Liptákovej, nakoľko vlastní priľahlú 

nehnuteľnosť. Po telefonickom rozhovore s majiteľom pozemku za nehnuteľnosťou 

žiadateľky, ktorý by predajom stratil možnosť využívať tento ako prístupovú cestu, starostka 

navrhla, aby komisia znovu prejednala túto žiadosť a na ďalšom OZ rozhodla o ďalšom 

postupe. 
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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 
 

 

K bodu 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, bytom Martin 

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

 

Starostka skonštatovala, že na predchádzajúcom OZ sa rokovalo o žiadosti o predaj 

pozemku p. Ing. Srpoňovej Žibekovej a Mgr. Srpoňa, nakoľko predaj schválený nebol, 

dali si manželia ďalšiu žiadosť o predaj tohto pozemku. Na obecný úrad bola doručená aj 

žiadosť p. Lociho s manželkou, ktorí mali o tento pozemok záujem už v minulosti.   

Komisia navrhuje dať urobiť znalecký posudok a predať dražbou. 

Schniererová povedala, že nie dražbou, ale kto ponúkne viac, nakoľko pri dražbe je 

potrebné držať sa zákona o dražbách, kde je potrebný licitátor a obec by ho musela 

zaplatiť. Priamy predaj znamená, že obec dá vypracovať znalecký posudok, zverejní svoj 

zámer predaja s cenou,  záujemca o kúpu pozemku zašle svoju ponuku v zatvorenej 

obálke. Následne finančná komisia vyhodnotí ponuky s tým, že predaj bude na ďalšom 

OZ predložený na schválenie záujemcovi s najvyššou ponukou. Ako sa už na tomto OZ 

hovorilo, starosta, poslanci, HKO,  zamestnanci a im blízke osoby sa pri takomto spôsobe 

predaja zúčastniť.  Všetky potrebné informácie budú zverejnené  a môže vyhrať ponuka, 

ktorá bude o euro vyššia.   

Ing. Srpoň sa spýtal, či záujemcovia môžu byť prítomní pri otváraní obálok 

Schniererová odpovedala, že nie je problém, aby boli záujemci pri otváraní ponúk, aby to 

bolo korektné a aby nikto nemohol povedať, že niekoho uprednostňujeme, alebo že sa 

manipulovalo s obálkami. 

Ing. Srpoň sa spýtal, či je možné, že by sa obec rozhodla priamy predaj zrušiť napriek 

tomu, že nič nebude porušené zo strany uchádzačov. 

Schniererová odpovedala, že rozhodnutie je na poslancoch, ale keď už raz obec oznámi 

priamy predaj nie je na to dôvod. 

Ing. Srpoň skonštatoval, že pri predaji je postup: žiadosť, zámer, predaj, niekto je tu 

uvedený prvý krát a rovno ide na predaj. 

Schniererová sa spýtala, kto je to napríklad. 

Ing. Srpoň odpovedal, že to p. Schnierer.  

Schniererová nesúhlasila, postup bol dodržaný, nakoľko zámer sa schvaľoval na 4. OZ 

v roku 2021 a pri druhom predaji sa schvaľoval zámer na tomto OZ. Kataster pri zápise 

predávaných pozemkov do vlastníctva kupujúceho vyžaduje uznesenia v ktorých je 

schválený najprv zámer, ktorý musí byť zverejnený 15 dní  a potom predaj. 

Ing. Novák sa spýtal, kde má svoju nehnuteľnosť p. Loci 

Schniererová odpovedala, že je to oproti pozemku o ktorý požiadal, skonštatovala, že 

tento pozemok chcel kúpiť v roku 2019, vtedy bol návrh, aby sa pozemok predal priamym  
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predajom, ale tento predaj schválený nebol. 

Starostka doplnila, že vtedy boli 3 žiadosti o kúpu tohto pozemku, preto vtedy komisia 

navrhla priamy predaj. 

Ing. Habžanská Šefranková skonštatovala, že vtedy sa hovorilo o tom, že to nie je 

stavebný pozemok. 

Ing. Novák sa spýtal, či sú zatiaľ iba tieto dve žiadosti 

J. Veselková sa spýtala, prečo sa ponúkol tento pozemok niekomu kto nechce stavať. 

Starostka odpovedala, že nikomu sme to neponúkali, aby mali všetci rovnaké podmienky, 

komisia doporučila tento spôsob predaja. 

Schniererová doplnila, že zápisnice sú zverejnené na našej stránke a veľa ľudí, nie iba 

občania obce ich číta. Nie je to o tom, že by sme niekomu ponúkali pozemky na predaj. 

H. Bulíková sa spýtala, či to bude trvať zase 3 mesiace 

Starostka odpovedala, že najneskôr v septembri sa bude rokovať o predaji, musí sa 

dodržať postup. 

Ing. Novák hovoril o hlasovaní na predchádzajúcom OZ, že oni ako poslanci neuznali, že 

chcú mladí ľudia v obci stavať a prisťahovať sa sem, platiť v obci dane z ktorých obec 

žije. Hlasovať znovu sa o rovnakom uznesení na zastupiteľstve nedalo, takže sa to 

posunulo o ďalšie 3 mesiace. Prekvapilo ho, že sa ohlásil aj predchádzajúci záujemca, 

ktorý chcel na pozemku vybudovať parkovisko. Je to náš občan, má tu trvalé bydlisko. 

Schniererová odpovedala, že p. Loci v obci trvalé bydlisko nemá. 

Ing. Habžanská Šefranková sa pridala a povedala, že ani jeden zo žiadateľov v obci trvalé 

bydlisko nemá.   

 

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 : 

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: 0 
Uznesenie bolo prijaté 

 

 

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   
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Hlasovanie: 

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

 

 

K bodu 21: Príspevok na finančnú podporu DPO SR 

 

Starostka prečítala list od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR o aktuálnej situácii v DPO SR 

a žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci DPO SR. Na pracovnom stretnutí poslanci navrhli 

sumu 100.- eur 

 

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 

 

 

K bodu 22: Diskusia 

 

1. Ing. Srpoň – hovoril o ich žiadosti na kúpu pozemku, a o hlasovaní o tomto predaji na 

predchádzajúcom OZ, skonštatoval, že takto budú pozemok kupovať za trhovú cenu, 

súťaže sa môže zúčastniť každý. Pevne verí, že peniaze získané za predaj pozemku sa 

neminú účinku a budú slúžiť na rozvoj obce. 

-odpovedala starostka – peniaze za odpredaj majetku sú kapitálovými príjmami obce, 

ktoré sa môžu použiť iba na kapitálové výdavky 

 

2. R. Veselka – hovoril o obecnej studni, ktorú postavili s p. Hammerom, ktorú robili 

zadarmo, teraz sa dala dorobiť. Vlani na jeseň oni poslali zoznam materiálu a dohodlo sa, 

že ju dorobia na jar. Spýtal sa, kto, prečo a za koľko tú studňu dorobil. Bolo treba ju 

opraviť a natrieť, sedávajú tam deti, aby sa niečo nestalo. To že niekto urobil spodok je 

dobre, ale treba sa o ňu starať, nie preto, lebo to bolo urobené zle. Oni robili zadarmo. 

Dnes p. starostka poďakovala pánovi, ktorý niečo robil zadarmo pre obec. Je to super. 

 Ale aj oni robili zadarmo a nikto im nepoďakoval    

-odpovedala starostka – dala to urobiť komplet, robila to firma, lebo to nebolo dobre 

urobené 

- Veselka povedal, že sa predsa v jeseni dohodli, že sa kúpi materiál a na jar to dorobia, 

hovorilo sa, že tam zateká 

- odpovedala starostka – kúpila sa farba, klince. Pred studňou nebolo urobené odvodnenie, 

keď pršalo bahno išlo do studne. Bolo jej vytknuté, že prečo studňa nebola vyčistená. 

Studňa bola otvorená, má vyše 17 metrov, je to vyložené iba kameňmi, mohlo sa niečo 

stať a ona si to na zodpovednosť nevezme. Skonštatovala, že sa pýtala keď studňu robili, 

či im má dať nejaké občerstvenie, oni povedali, že netreba 

- Veselka povedal, že ak správne pochopil, urobili studňu zle, boli si vedomí, že tú studňu 

treba dorobiť. Na základe tohto obci už nebude pomáhať. 

 

3. J. Veselková – hovorila o tom, že sa tu nič nerobí, viaznu informácie. Nič sa tu 

neorganizuje a keď áno, občania sú informovaní neskoro aby prišlo čo najmenej ľudí 

-odpovedala starostka – robil sa deň matiek, bolo to vyhlásené. Robila sa akcia v nedeľu, 

každý mal možnosť prísť – ľudia neprišli, lebo nevystupujú deti.  
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- J. Veselková hovorila o dni matiek minulý rok, že nie všetky matky dostali darček  

- Starostka odpovedala, že kolegyne rozdávali po domoch, podľa zoznamu, lebo sme sa 

nemohli stretávať, ak niekto vybral zo schránky darček, alebo kolegyne ich nedali (o 

čom pochybuje) za to ona nemôže 

- J. Veselková povedala, že čo sa týka obidvoch zamestnankýň obecného úradu sú vždy 

ochotné, poradia a pomôžu, takže nevie ako sa to stalo. Hovorila ďalej o tom, že by sa 

mohli zverejňovať obecné oznamy aj na facebooku, napríklad zber plastov sa zverejní, 

skonštatovala, ďakovalo sa požiarnikom, prečo sa nepoďakovalo dievčatám, ktoré 

čistili obec. 

- Ing. Habžanská Šefranková povedala, že nie je jediným administrátorom fb stránky 

a nevedela o tom, že dievčatá boli zbierať odpad, keď sa informácie dostanú k nej 

snaží sa zverejniť to, ak budú poslanci chcieť, nie je problém všetko zverejňovať 

- Starostka povedala, že o tom nevedela, keď niečo chcú robiť, stačí, aby prišli za ňou 

- J. Veselková  povedala, že sa mohli zverejniť aspoň fotky 

- Z. Schniererová že pri zverejňovaní fotiek musí byť obec opatrná ak nemá súhlas 

dotknutých osôb 

      

4. J. Veselková – spýtala sa na osvetlenie na cintoríne 

-odpovedala starostka – že hovorila s p. Kaperom, povedal jej, aby išla pozrieť na Hornú 

Štubňu 

- H. Bulíková – skonštatovala, že už navrhovala solárne svetlá 

- J. Veselková – povedala, že pri ich RD sa svetlo neurobilo za 8 rokov a nakoniec si ho 

zaplatili oni 

- starostka odpovedala - že predsa vie, koľko mala problémov s p. Moumanim, žiadala 

Slovenskú energetiku, chcela tam dať urobiť stĺp a vedenie, tam bolo potrebný stavebný 

projekt 

J. Veselková – spýtala sa, prečo sa to za 8 rokov neurobilo, nie je to taká veľká položka 

 

5. Ing. T. Rišiaň – sa spýtal, či sa uvažuje o zriadení zberného dvora 

-odpovedala starostka – že hovorila, že s poslancami hľadajú vyhovujúci pozemok a ona 

navrhla pozemok za obecným úradom, je tam veľká plocha,  urobila by sa rampa. Výzvy 

na vybudovanie zberného dvora sú podmienené kúpou traktora.  

- Ing. Novák – povedal, že existuje materiál Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

obce Sklené 2021 – 2027, pred 8 rokmi bol schválený taký istý dokument na 

predchádzajúce  obdobie. V časti 4.3 realizácia – vybudovanie zberného dvora, termín 

realizácie je 2021-2022, ďalšia časť je finančné zabezpečenie jednotlivých aktivít, 

rozpočet 100 tis. eur 

 

6. Ing. T. Rišiaň – hovoril o detskom ihrisku, potrebe kosiť a opraviť preliezky 

-odpovedala starostka – odpovedala, že kosí sa pravidelne, na verejnoprospešné práce 

chodia traja ľudia, takže kým vykosia verejné priestranstvá trvá to. Požiadala p. Ciganiaka 

a Zajaca, aby prišli natrieť a poopravovať preliezky na detskom ihrisku. Skonštatovala, že 

keď bola vyhlásená brigáda, vždy prišli tí istí. Oslovila aj ľudí z fary, ale tí povedali, že 

majú dosť práce s prípravou svojej akcie. Okolo bytoviek si ľudia kosia, podľa zákona sú 

vlastníci povinní do 1,5 metra vykosiť si. Nechce pristúpiť k udeľovaniu pokút. 

- H. Bulíková – povedala, že by bola rada, keby si viacerí vykosili, lebo potom susedia 

majú hady na dvore  

 

7. Ing. T. Rišiaň – sa spýtal, prečo mu nebola predaná časť pozemku kde je teraz telefónny 

stĺp, keby si chcel postaviť garáž, mal by problém s prístupom do  nej, chcel by aspoň 

nájomnú zmluvu. 
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- Bukovenová – odpovedala, že dostal vyjadrenie, komisia bola na miesta a bol pozvaný aj 

p. Rišiaň  

- starostka prečítala vyjadrenie komisie k odpredaju pozemku v ktorom sa píše, že komisia 

doporučuje dohodnúť sa s p. Beluským a požiadať SPF o predaj alebo prenájom. 

- starostka -  povedala p. Rišiaňovi, aby poslal ešte raz žiadosť 

 

8. Ing. Novák – poprosil – 25.6 sa zúčastnia prípravky mladých hasičov do 8 rokov na 

Malom Čepčíne. Keď p. Rajčan nemôže ísť s hasičským autom nemá kto ísť. P. starostka 

povedala, aby sa dohodol s p. Rajčanom na kondičných jazdách 

- E. Rajčanová – povedala, že ostatní požiarnici sú ticho, ale tlmočí za manžela, že on 

tento rok odmieta chodiť na súťaže autom a všetci o tom vedia 

- Ing. Novák – obrátil sa na starostku, či o tom vie 

- Starostka odpovedala, že áno 

- E. Rajčanová – obrátila sa na Ing. Nováka a povedala, že vie, prečo jej manžel nechce 

chodiť s autom, ona proti nemu ako osobe nemá nič, ale mal by robiť to, čo má 

a nezasahovať do právomocí ostatných a nekontrolovať ich. Nepotrebujú, aby ich 

niekto chválil, ale minulý rok robil s deťmi a niekedy mu nemal kto pomôcť. 

V rozhlase bola relácia, kde mali rodičia prihlásiť deti do prípravky mladých hasičov 

a výbor o tom nevedel. Skonštatovala, že keď sa niečo také pripravuje, tak sa povie, 

chceli by sme cvičiť, kto bude ochotný pracovať s tými deťmi. Keď jeden človek chce 

robiť všetko za všetkých a potom sa tvári, kto mi ide pomôcť. Manžel nemá problém 

ísť a pomôcť hocikedy. 

- J. Schnierer – spýtal sa, kto môže viesť hasičské auto 

- Odpovedala starostka – že je to p. Rajčan a p. Ing. Novák a navrhol, aby kondičné 

jazdy zaplatila p. Novákovi obec 

- E. Rajčanová – povedala, že jej manželovi nikto kondičné jazdy neplatil 

- Starostka – povedala, že to už vysvetľovala, že tie kondičné jazdy tam musia byť, s p. 

Rajčanom boli dohodnutí. Prosila ho keď išli na deti súťaž, povedal jej že keď sa išlo 

na školenie rozhodcov jeho neprihlásili, keď ide na súťaž s deťmi ako vodič, mohol by 

robiť rozhodcu. Napriek tomu sľúbil, že ak sa mu bude dať, pôjde. Povedala, že 24.3. 

zavolala výbor DHZO, všetci členovia boli tam a hovorilo sa, že bude súťaž mladých 

hasičov. Je vydaná smernica ohľadom hasičov, ktorú schválili poslanci, všetko, čo sa 

dalo sme porušili.  

- Ing. Novák sa spýtal, ako sa volá ten dokument 

- Starostka odpovedala, že všetko je na internete, komunikácia je zlá, dopredu má 

zasadnúť výbor DHZO a informovať obec o tom, čo sa pripravuje, či je to súťaž alebo 

zoznam detí 

- Ing. Novák – skonštatoval, že komunikácia s ňou nie je jednoduchá 

- Ing. Habžanská Šefranková - sa spýtala, že ako si môže poslanec dovoliť objednať 

niečo na obec keď nemá žiadnu zodpovednosť 

- Ing. Novák – odpovedal, že objednal opravu striekačky 

- Ing. Habžanská Šefranková – povedala, že nemyslí striekačku, ale objednané 

montérky a tričko, my sme volali do Floriánu a tam boli dva týždne pripravené 

montérky – zlé číslo a tričko. Keď sme sa spýtali, kto to objednal, tak povedali že p. 

Novák. Ak treba dať niekam objednávku, treba prísť na obecný úrad a ten tú 

objednávku aj pošle. Doteraz keď riešil objednávanie materiálu DHZO  p. Rajčan 

s týmto problém nebol. Povedal, čo treba nakúpiť, urobila sa objednávka a poslala ju 

obecný úrad, lebo ten je za to zodpovedný a zodpovedná je v prvom rade starostka. 

Prebehla diskusia, kto a kedy prevezme objednávku z Floriána a kto bude chodiť vyberať 

za známky DHZO, o tom, kto a prečo má kľúče od požiarnej zbrojnici a ako funguje 

výbor.        
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K bodu 23: Uznesenie 

 

Uznesenia boli prijaté v každom bode programu. 

 

 

 

K bodu 24: Záver 

 

 

Starostka obce ukončila 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva, poďakovala poslancom za 

účasť. 

          

 

     

 

   Ukončenie zasadnutia o 16.20 hod. 

 

 

 

V Sklenom 01.07.2022 

 

 

 

 

 

HLASOVÝ ZÁZNAM Z OZ JE ARCHIVOVANÝ NA OcÚ V SKLENOM 

 

Zaslané na overenie, dňa 04.07.2022 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

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

      Jozef Schnierer                                                              Martina Frnová                

 

 

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

 Zapísala: Zdenka Schniererová                                    Erika Lahutová 
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Prezenčná listina  

z 2.zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sklenom  

konaného dňa 16.06.2022 

 

 

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 :                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


