
 

 

Uznesenia zo 3. OZ konaného dňa 16.9.2022 

 
 

Uznesenie č. 310/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje  návrhovú komisiu 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sklenom v zložení: 

Jozef Schnierer, Helena Bulíková 

 

Schvaľuje  overovateľov zápisnice z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sklenom 

v zložení: Pavol Hrivnák, Júlia Lahutová 

 

Schvaľuje  zapisovateľa 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sklenom :  

Zdenka Schniererová 

 

  Hlasovanie: 

  Prítomní: 6 Za: 6 Proti:   0  Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 19.9.2022 

Erika Lahutová 

 

 

Uznesenie č. 311/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

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

Schvaľuje  program svojho zasadnutia zo dňa 16.9.2022 

 

Hlasovanie: 

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

                                                                                                            Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 19.9.2022  

Erika Lahutová 

    

 

Uznesenie č. 312/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie  na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúceho OZ 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 6   Proti:    0            Zdržal sa:   
                                                                                                            Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 19.9.2022 

Erika Lahutová 

 

 

Uznesenie č. 312a/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje  rozpočtové opatrenie 3A/2022 :  

V súlade s ustanovením § 14 zákona č.583/2004 Z.z.  o rozpočtových  

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. : 

 

Navýšenie rozpočtových prostriedkov je v súlade s § 14 ods. 2 písm. c)  a d)  

nasledovne : 

 

1. 



 

 

  

Bežné príjmy: 

Ekonomická klasifikácia:  111003 (príjem- podielové dane) kz 41           + 11 767,00 € 

    

Bežné  výdavky: 

0111 – Činnosť Obecného úradu 

Ekonomická klasifikácia : 637, 633 (bež. Výd.- služby, materiál) kz  41 + 3 242,00€ 

 

0111, 0451- Činnosť OcÚ, Obecný traktor 

Ekonomická klasifikácia : 614, 621 (odmeny VKZ) kz  41   + 2 025,00€ 

 

0820 – Činnosť Kultúra 

Ekonomická klasifikácia : 600 (bežné výdavky) kz  41   + 1 500,00€ 

 

09111, 09121 – Činnosť Základná a Materská škola 

Ekonomická klasifikácia : 600 (bežné výdavky) kz  41   + 5 000,00€ 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 6   Proti:   0            Zdržal sa:  0 
                                                                                                            Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 19.9.2022 

Erika Lahutová 

Uznesenie č. 312b/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje  rozpočtové opatrenie 3B/2022 :  

V súlade s ustanovením § 14 zákona č.583/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách  

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.  

 

Navýšenie rozpočtových prostriedkov je v súlade s § 14 ods. 2 písm. c)  a d)  

  

nasledovne: 

  

Bežné príjmy 

Ekonomická klasifikácia:  200 (vlastné príjmy škola-vrchnáčiky) kz 72j           + 100,00 € 

Ekonomická klasifikácia:  300 (DK- prenesené kompetencie) kz 111             + 2 308,00 € 

   

Bežné  výdavky: 

09121 – Činnosť Základná škola 

Ekonomická klasifikácia : 600 (bež. Výd.- služby, materiál) kz  72            + 50,00€ 

 

09111- Činnosť Materská škola 

Ekonomická klasifikácia : 600 (bež. Výd.- služby, materiál) kz  72            + 50,00€ 

 

09121 – Činnosť Základná škola 

Ekonomická klasifikácia : 600 (bežné výdavky- osobné náklady) kz  111       + 1 500,00€ 

Ekonomická klasifikácia : 600 (bežné výdavky- valorizácia platov) kz  111       + 808,00€ 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 Za: 6   Proti:   0            Zdržal sa:  0 
                                                                                                           Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 19.9.2022 

Erika Lahutová 

 

 

 

2. 



 

 

Uznesenie č. 313/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie rozpočtový harmonogram 2022  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 6 Proti:   0          Zdržal sa: 1 (Ing. Novák) 
                                                                                                           Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 19.9.2022  

Erika Lahutová 

   

Uznesenie č. 314/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

 Schvaľuje  predaj 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:    7          Za: 7    Proti:   0               Zdržal sa: 0 
                                                                                                           Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 19.9.2022  

Erika Lahutová 

    

   

Uznesenie č. 315/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :  

Schvaľuje  predaj pozemku  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  

 

 

 

3. 

 



 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 6  Proti:    0                  Zdržal sa: 1 (Schnierer) 
                                                                                                            Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 19.9.2022 

Erika Lahutová 

 

 

 

   Uznesenie č. 316a/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :  

Prerokovalo žiadosť Jozefa Schnierera st. a Márie Schniererovej, bytom Sklené kúpu 

pozemku CKN 564/3 ostatná plocha  o výmere 185 m2 v k.ú. Sklené vo vlastníctve obce 

Sklené.  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 6          Proti:    0                      Zdržal sa: 1 (Schnierer) 

                                                                                                            Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 19.9.2022 
Erika Lahutová 

 

 

Uznesenie č. 316b/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :  

Schvaľuje  zámer predaja pozemku  parcely č. CKN 564/4 ostatná plocha o výmere 185  

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 Schnierer, st. a Mária Schniererová , Sklené,  za cenu určenú znaleckým  

posudkom. 
 

       Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že:   

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

- 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: 7 Za: 6          Proti:    0                      Zdržal sa: 1 (Schnierer) 

                                                                                                            Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 19.9.2022 

Erika Lahutová 
 

Uznesenie č. 317a/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :  

Prerokovalo žiadosť Jozefa Schnierera st. a Márie Schniererovej, bytom Sklené kúpu 

pozemku CKN 565/3 ostatná plocha  o výmere 400 m2 v k.ú. Sklené vo vlastníctve obce 

Sklené.  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 6          Proti:    0                      Zdržal sa: 1 (Schnierer) 

                                                                                                            Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 19.9.2022 

Erika Lahutová 

 

 
 

4. 



 

 

Uznesenie č. 317b/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

 Schvaľuje  zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Sklené –  

pozemku  parcela CKN 565/3, ostatná plocha o výmere 400 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  

v prospech Jozef Schnierer, st. a Mária Schniererová , Sklené,  za cenu 1.-€/m2   

- Kupujúci budú povinní uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 6          Proti:    0                      Zdržal sa: 1 (Schnierer) 

                                                                                                            Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 19.9.2022 

Erika Lahutová 

 

 

Uznesenie č. 318/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

 Schvaľuje predaj 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 v celkovej sume 435.- eur 

-  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: 7 Za: 7 Proti:    0  Zdržal sa: 0 
                                                                                                           Uznesenie bolo  prijaté, Sklené dňa 19.9.2022 

Erika Lahutová 

 

Uznesenie č.319/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :  

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

neskorších predpisov predaj 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 v sume 8.800.- 

eur.  

V prospech Pavol Loci s manželkou Andreou, bytom Dolná Streda, ktorý ponúkol najvyššiu 

sumu a to:  15.670.- eur 

- Kupujúci budú povinní uhradiť náklady spojené s vyhodnotením znaleckého posudku 

na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti 

 

 

5. 



 

 

- Kupujúci budú povinní uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 5 Proti:   0    Zdržal sa: 2 (Ing.Novák, Schnierer) 
                                                                                                            Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 19.9.2022 

Erika Lahutová 

 

 

Uznesenie č. 320a /2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :  

Prerokovalo žiadosť Mariána Repu a Ing. Lenky Repovej, bytom Bratislava o kúpu časti 

pozemku CKN 249 ostatná plocha  o výmere podľa geometrického plánu vedenom na LV 501 

v k.ú. Sklené vo vlastníctve obce Sklené.  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 6        Proti:     0                   Zdržal sa: 1 (Ing. Novák) 

                                                                                                            Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 19.9.2022 

Erika Lahutová 

 

Uznesenie č. 320b/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :  

Schvaľuje  zámer predaja časti pozemku  parcely č. CKN 249 ostatná plocha o výmere      

podľa geometrického plánu  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 Marián Repa, bytom Kalinčiakova, Bratislava a Ing.  

Lenka Repová, bytom Belehradská, Bratislava, za cenu určenú znaleckým posudkom. 

 
             Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že:   

 

Pozemok sa nachádza v zastavanej časti obce, ale obec Sklené ho dlhodobo nevyužíva. Jedná sa o  
pozemok, o ktorý sa žiadatelia  starajú, na vlastné náklady ho upravili . Obec by ju v budúcnosti kvôli 

nízkej výmere nepredala a ani nemohla využiť.  

- Kupujúci budú  povinní uhradiť náklady spojené s vyhotovením  znaleckého posudku 

na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti a náklady s vypracovaním 

geometrického plánu 

- Kupujúci budú  povinní  uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 6        Proti:     0                   Zdržal sa: 1 (Ing. Novák) 

                                                                                                            Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 19.9.2022 

Erika Lahutová 

 

 

 Uznesenie č. 321a/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :  

Prerokovalo žiadosť Pavla Romana a Nataše Romanovej, bytom Sklené  o kúpu časti 

pozemku CKN 561/3 záhrady  o výmere podľa geometrického plánu vedenom na LV 362 v k.ú. 

Sklené vo vlastníctve obce Sklené.  

 

 

 

6. 



 

 

 

 

Hlasovanie: 

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

                                                                                                            Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 19.9.2022 

Erika Lahutová 

 

 

Uznesenie č. 321b/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

 Schvaľuje zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Sklené –  

časti pozemku  parcela CKN 561/3, záhrada o výmere podľa geometrického plánu   

v  katastrálnom území  Sklené, obec Sklené zapísaného na LV č. 362  ako pozemok 

zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim  

umiestnením  a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou v zmysle § 9a ods. 8 písm. 

 b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  

do výlučného vlastníctva Pavla Romana a Nataše Romanovej, bytom Sklené  za cenu 1.- 

euro /m2 

-  Kupujúci budú  povinní uhradiť náklady spojené s vyhotovením  geometrického plánu 

-  Kupujúci budú povinní uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva.  

 

Hlasovanie: 

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

                                                                                                            Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 19.9.2022 

Erika Lahutová 

 

Uznesenie č. 322a /2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :  

Prerokovalo žiadosť  Daniely Lihanovej a Jaroslava Lihana, bytom Sklené o kúpu časti 

pozemku EKN 9302/1 (573/2), ostatná plocha  o výmere podľa geometrického plánu vedenom 

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

 

Hlasovanie: 

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

                                                                                                            Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 19.9.2022 

Erika Lahutová 

 

Uznesenie č. 322b/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

 Schvaľuje zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Sklené –  

časti pozemku  parcela  EKN 9302/1 (CKN 573/2), ostatná plocha o výmere podľa 

geometrického plánu v  katastrálnom území  Sklené, obec Sklené zapísaného na LV č. 501  

ako pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, 

ktorá svojim umiestnením  a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou v zmysle § 9a 

ods. 8 písm.  b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  

do výlučného vlastníctva Daniely Lihanovej a Jaroslava Lihana, bytom Sklené  za cenu 

1.- euro za m2 

-  Kupujúci budú  povinní uhradiť náklady spojené s vyhotovením  geometrického plánu 

-  Kupujúci budú povinní uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva. 

 

 

7. 



 

 

 

Hlasovanie: 

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

                                                                                                            Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 19.9.2022 
Erika Lahutová 

 
 

Uznesenie č.   323a /2022 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :  

Prerokovalo žiadosť  Ing. Miroslava Parvanova, bytom Horná Štubňa o kúpu  pozemkov 

 CKN 232/8 zastavané plochy a nádvoria  o výmere 131 m2 a EKN 9387 (CKN 231/7) ostatná 

plocha o výmere 257 m2  vedenom na LV 501 v k.ú. Sklené vo vlastníctve obce Sklené.  

 

Hlasovanie: 

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

                                                                                                            Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 19.9.2022 

Erika Lahutová 

 

Uznesenie č. 323b/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :  

Schvaľuje  zámer predaja pozemkov  parcely č. CKN 232/8 zastavané plochy a nádvoria  

o výmere 131 m2 a EKN 9387(CKN 231/7) ostatná plocha o výmere 257 m2     

 zapísaných  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 Ing. Miroslav Parvanov, bytom Horná Štubňa,  

za cenu určenú znaleckým posudkom. 

 
             Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že:   

 

Pozemok sa nachádza v zastavanej časti obce, ale obec Sklené ho dlhodobo nevyužíva. Obec by ich 
v budúcnosti nemohla predať nakoľko sa jedná o pozemky, ktoré sú prístupovou cestou iba  k pozemku 

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:       7       Za: 6    Proti:    0                  Zdržal sa: 1 (Ing.Novák) 
                                                                                                            Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 19.9.2022 

Erika Lahutová 

 

 

Uznesenie č.   324a /2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :  

Prerokovalo žiadosť Milana Dafčíka, bytom Sklené o kúpu pozemkov CKN 469/2 vo výmere 

29 m2, CKN 469/5 vo výmere 2 m2, CKN 469/6 vo výmere 5 m2 zastavané plochy a  

nádvoria a pozemkov CKN 470/2 vo výmere 276 m2, CKN 470/4 vo výmere 22 m2 záhrada 

vedených na LV 501 v k.ú. Sklené 

 

 

8. 



 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za:  6       Proti:      0                         Zdržal sa: 1 (Schnierer) 

                                                                                                            Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 19.9.2022 

Erika Lahutová 

 

Uznesenie č.   324b/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje zámer predaja pozemku  parcela CKN 469/2 vo výmere 29 m2, CKN 469/5 vo 

výmere 2 m2, CKN 469/6 vo výmere 5 m2 zastavané plochy a nádvoria a pozemkov CKN  

470/2 vo výmere 276 m2, CKN 470/4 vo výmere 22 m2 záhrada  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 Milana Dafčíka, bytom Sklené 261  za   

 cenu 1.- €/m2. 

- Kupujúci bude  povinný  uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva  

 

Hlasovanie: 

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

                                                                                                            Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 19.9.2022 

Erika Lahutová 

 

Uznesenie č.   325a/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :  

Prerokovalo žiadosť Mariána Neuschla a Martiny Neuschlovej, bytom Sklené o prenájom  

pozemku CKN 397 záhrada  o výmere 837 m2  vedenom na LV 362 v k.ú. Sklené vo 

vlastníctve obce Sklené.  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 6             Proti:   0                               Zdržal sa: 1 (Ing. Novák) 
                                                                                                            Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 19.9.2022 

Erika Lahutová 

 

Uznesenie č. 325b/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje zámer prenajať majetok ako prípad osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. 

c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  pozemku CKN 

397 záhrada o výmere 837 m2, vedenom na LV 362, v k.ú. Sklené, pre Mariána Neuschla 

a Martinu Neuschlovú, bytom Sklené  za sumu 0,01 eur za m2 za rok na dobu 5 rokov s tým, 

že po ukončení nájmu bude pozemok uvedený do pôvodného stavu. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je daný tým, že uvedený pozemok  obec v minulosti 

chcela predať, ale nakoľko je na časti pozemku postavená garáž, ďalší záujemcovia 

neprejavili o kúpu uvedeného pozemku záujem. Prenájmom obec získa finančné 

prostriedky za pozemok, ktorý nevyužíva.  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 6             Proti:   0                               Zdržal sa: 1 (Ing. Novák) 
                                                                                                            Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 19.9.2022 

Erika Lahutová 

 

9. 



 

 

 Uznesenie č.   326a /2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :  

Prerokovalo žiadosť Eleny Drozdovej, bytom Sklené o kúpu pozemku CKN 141/3 zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 519 m2 vedených na LV 362 v k.ú. Sklené 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 7             Proti:   0                               Zdržal sa: 0 
                                                                                                            Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 19.9.2022 

Erika Lahutová 

 

 

Uznesenie č. 326b/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje zámer predaja pozemku  parcela CKN 141/3, zastavané plochy vo výmere 519 

m2  v katastrálnom území Sklené, obec Sklené zapísaného na LV č. 362 ako pozemok 

zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim 

umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou v  

zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

 neskorších predpisov do výlučného vlastníctva Eleny Drozdovej, bytom Sklené  za   

 cenu 1.- €/m2. 

- Kupujúca bude  povinná  uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za: 7            Proti:   0                               Zdržal sa: 0 
                                                                                                            Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 19.9.2022 

Erika Lahutová 

 

 

Uznesenie č. 327/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

 

Schvaľuje  predaj  pozemku  parcela EKN č. 9325, novovytvorená parcela CKN 64/2 

záhrada o výmere 16 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 Tibora Frna a Martiny Frnovej, bytom 

Sklené 133  za cenu 1.- €/m2. 

-     Kupujúci budú  povinní uhradiť náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu   

- Kupujúci budú  povinní  uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 Za:  6        Proti:       0                       Zdržal sa:  1 (Frnová) 
                                                                                                            Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 19.9.2022 

Erika Lahutová 
 

 

 

 

 

 

 

10. 



 

 

 

 

 

Uznesenie č. 328/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje  ponuku na maľovanie obecného úradu   

 

Hlasovanie: 

Prítomní:  7 Za: 4        Proti:  1(Bulíková)           Zdržal sa: 2 (Ing. Novák, Frnová)  
                                                                                                            Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 19.9.2022 

Erika Lahutová 

 

 

Uznesenie č. 329/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :  

Ruší uznesenie č. 284/2022 zo dňa 17.3.2022 v ktorom bolo schválené, že :  

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

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

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

zriadení: 

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

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

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

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

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

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

na Ukrajine a splnomocňuje starostku na uzavretie tejto zmluvy.  

 

Hlasovanie: 

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

                                                                                                           Uznesenie bolo prijaté, Sklené dňa 19.9.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 



                                                                                                                            

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                   


