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Zápisnica 

Z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sklenom 

ktoré sa konalo dňa 28.11.2022 o 18.00 hod 

v Obecnom dome v Sklenom v malej sále 

 

Starosta obce:  

Erika Lahutová, doterajšia starostka 

Ing. Tibor Rišiaň, novozvolený starosta 

 

Prítomní : 

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva:    

Richard Veselka, Katarína Hammerová, Jaroslav Pagáč, Erika Lahutová           

                              

Hlavný kontrolór: Ing. Miroslava Škorňová 

 

Neprítomný: Lukáš Moncman, 

 

 

 

K bodu 1: Otvorenie 

 

   Slávnostné ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla doterajšia 

starostka Erika Lahutová, privítala prítomných a zdôraznila účel ustanovujúceho zasadnutia. 

Predsedajúca oboznámila prítomných s priebehom a návrhom programu ustanovujúceho 

zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Návrh programu: 

 

1.  Otvorenie zasadnutia 

2.   Určenie návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3.   Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do 

      obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu 

4.   Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, odovzdanie insígnií 

      novozvolenému starostovi 

5.   Zloženie sľubu novozvolených poslancov 

6.   Príhovor novozvoleného starostu 

7.   Schválenie programu zasadnutia 

8.   Voľba mandátovej komisie 

9.   Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie 

10. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií 

11. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie OZ 

12. Poverenie poslanca OZ na zastupovanie pri občianskych obradoch 

13. Rada ZŠ 

14. Rada MŠ 

15. Plat starostu  

16. Diskusia 

17. Záver 

 

 

 

K bodu 2: Určenie návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
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   Doterajšia starostka určila: 

 

Návrhovú komisiu v zložení : Katarína Hammerová, Jaroslav Pagáč 

 

Overovateľov zápisnice :  Richard Veselka,  Erika Lahutová 

 

Zapisovateľ : Zdenka Schniererová 

 

 

 

K bodu 3: Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do 

obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu  

 

   O výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu obce Sklené 

na volebné obdobie 2022-2026 informoval podpredseda miestnej volebnej komisie Róbert 

Cvengroš 

 

Počet oprávnených voličov                                   591 

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní   378 

 

 

Účasť na voľbách do samosprávy obcí 2022       63,96 % 

 

Počet platných hlasov pre voľby starostu           373 

 

Za starostu obce Sklené bol zvolený:   

Ing. Tibor Rišiaň,       nezávislý                        počet hlasov               102              27,35 % 

 

 

Nezvolení kandidáti na starostu (zoradení podľa počtu hlasov):  

Erika Lahutová,  SMER-SD    počet hlasov                 75              20,11 % 

Zdenka Schniererová, nezávislá  počet hlasov                 75              20,11 % 

Katarína Hammerová, nezávislá   počet hlasov                 60              16,09 % 

Milan Franek, nezávislý    počet hlasov                 20                5,36 % 

Ing. Ján Novák, nezávislý    počet hlasov                 19                5,09 % 

Blanka Kovalčíková, nezávislá   počet hlasov                 18                4,83 % 

Helena Bulíková, nezávislá    počet hlasov                   4                1,07 % 

 

 

Počet platných hlasov  pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva 

371 

Počet poslancov obecného zastupiteľstva                 5 

 

Za poslancov OZ Sklené boli zvolení (zoradení podľa počtu hlasov):  

Richard Veselka, nezávislý    počet hlasov                 162          43,67 % 

Katarína Hammerová, nezávislá   počet hlasov                 160          43,13 % 

Lukáš Moncman, nezávislý    počet hlasov                 137          36,93 % 

Jaroslav Pagáč, SMER-SD    počet hlasov                 132          35,58 % 

Erika Lahutová, SMER-SD    počet hlasov                 128          34,50 % 
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Nezvolení kandidáti na poslancov OZ (zoradení podľa počtu hlasov):  

Ing. Silvia Maruškinová, SMER-SD    počet hlasov                121          32,61% 

Milan Franek, nezávislý     počet hlasov                112          34,18 % 

Mgr. Zuzana Bukovenová ,  nezávislá  počet hlasov                 105          32,65 % 

Ing. Ján Novák, nezávislý    počet hlasov                 100          31,37 % 

Ing. Ľuboš Kasper, Kotlebovci-ĽSNS  počet hlasov                   83          28,82 % 

Helena Bulíková, nezávislá    počet hlasov                   82          22,10 % 

Katarína Franeková, nezávislá   počet hlasov                   62          16,71 % 

JUDr. Tatiana Fábryová, Národná koalícia/nezávislí kandidáti                      56          15,09 % 

Juraj Molovčák, SMER-SD    počet hlasov                   52       14,02 % 

Vladimír Kovalčík, nezávislý   počet hlasov                   42          11,32 % 

Vladimír Ondrík, Národný koalícia/nezávislí kandidáti                     23             6,20 % 

 

     

Podpredseda MVK skonštatoval, že 

 

Za starostu obce Sklené bol zvolený:   Ing. Tibor Rišiaň          

 

Za poslancov boli zvolení (zoradení podľa počtu hlasov) :             Richard Veselka 

Katarína Hammerová 

Lukáš Moncman 

Jaroslav Pagáč 

Erika Lahutová 
 

 
                K bodu 4: Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, odovzdanie insígnií 

 novozvolenému starostovi 

 

   Predsedajúca vyzvala podpredsedu miestnej volebnej komisie Róberta Cvengroša, aby sa 

ujal slova. 

Podpredseda MVK skonštatoval, že v súlade s osvedčením o zvolení vydaným podľa § 191 

Volebného kódexu č. 180/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov bol za starostu obce Sklené 

zvolený Ing. Tibor Rišiaň.   

Podpredseda následne prečítal znenie sľubu starostu obce a novozvolený starosta svojím 

podpisom pod text sľubu sľub zložil. 

Podpredseda miestnej volebnej komisie odovzdala zvolenému starostovi Ing. Tiborovi 

Rišiaňovi osvedčenie o zvolení za starostu. Odchádzajúca starostka odovzdala insígnie 

novozvolenému starostovi. 

  

 

K bodu 5: Zloženie sľubu novozvolených poslancov 

 

   Nastal slávnostný akt sľubu poslancov. Novozvolený starosta prečítal znenie sľubu 

poslancov a poslanci zložili sľub svojím podpisom pod text sľubu, zároveň odovzdal 

poslancom novozvoleného zastupiteľstva osvedčenie o zvolení. 

 

Občan Milan Zeman poprial novozvolenému starostovi a poslancom všetko dobré a aby 

splnili to, čo sľubovali. 
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Predsedajúci skonštatoval, že novozvolené Obecné zastupiteľstvo Obce Sklené je 

uznášaniaschopné. 

 

K bodu 6: Príhovor novozvoleného starostu 

 

   Novozvolený starosta prečítal svoj príhovor k občanom:  

Vážení prítomní 

 

V prvom rade by som sa chcel veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí boli voliť a ukázali tak 

vysokú mieru občianskej angažovanosti a záujem o veci verejné a samozrejme osobitne 

chcem poďakovať tím ktorí volili mňa. Som presvedčený, že nesklamem vašu dôveru a o štyri 

roky si budete môcť povedať, že ste sa v roku 2022 rozhodli správne. Voľby sa skončili a 

prišiel čas keď som sa po zloženom sľube stal oficiálne starostom našej krásnej obce. Teraz 

nastal čas aby som postupne ja v spolupráci zo zvolenými poslancami, zamestnancami obce 

a všetkými ktorým záleží na našej obci, začali spoločne napĺňať volebný program. Ako som 

už spomínal v mojom volebnom programe: nie všetko čo sa doteraz urobilo bolo zlé a preto 

na všetky dobré veci treba vždy nadviazať. Čaká nás síce ťažká  doba ale prosím buďme 

pozitívny a myslíme všetci na to že kríza je aj príležitosť ktorá praje pripraveným 

a odvážnym. 

Nechcem teraz čítať celý môj volebný program lebo som ho dostatočne prezentoval na 

predstavovaní kandidátov, ale všetky ciele ktoré sa tam nachádzajú začnem plniť bezodkladne 

s ohľadom na časovú, finančnú a zákonnú náročnosť. Veci ktoré sa dajú splniť okamžite, 

začnem plniť hneď a ako príklad uvediem plné otvorenie schôdzi obecného úradu pre 

verejnosť a ich nahrávanie na videozáznam cez internetový server Youtube na prvom riadnom 

obecnom zastupiteľstve. Celý chod obecného úradu budem viesť maximálne otvorene 

a budem rád keď si všetci všimnú pozitívnu zmenu. 

V mojom volebnom programe boli všetky ciele reálne, len treba postupne začať a pozitívna 

zmena sa čoskoro dostaví. Budem veľmi rád keď sa do rôznych aktivít obce zapojí čo najviac 

občanov, ktorým záleží na našej obci. 

Ešte raz by som chcel poďakovať všetkým občanom za prejavenú dôveru a som pripravený na 

naštartovanie pozitívnych zmien prospešných pre všetkých občanov. 

 

 

K bodu 7: Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

 

   Starosta predložil na schválenie program ustanovujúceho zasadnutia. 

 

Program:  

8.   Voľba mandátovej komisie 

9.   Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie 

10. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií 

11. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie OZ 

12. Poverenie poslanca OZ na zastupovanie pri občianskych obradoch 

13. Rada ZŠ 

14. Rada MŠ 

15. Plat starostu  

16. Diskusia 

17. Záver 

 

 

Uznesenie č. 1/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 
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Podľa  § 12 ods. 5 Zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

Schvaľuje  program svojho zasadnutia zo dňa 28.11.2022 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4 Za: 4 Proti:   0  Zdržal sa:   0  

 
Uznesenie bolo prijaté 

 

K bodu 8: Voľba mandátovej komisie 

 

Starosta navrhol zloženie mandátovej komisie v zložení poslancov: Predseda : Katarína    

   Hammerová, členovia: Jaroslav Pagáč, Richard Veselka a skonštatoval, že podľa § 15 Zákona    

   o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je potrebné vymedziť úlohy mandátovej   

   komisie nasledovne: 

- Overiť zloženie sľubu novozvoleného starostu a zloženie sľubu poslancov 

novozvoleného obecného zastupiteľstva kontrolou úplnosti ich podpisov pod textom 

zákonom predpísaného sľubu 

- Zistiť prípadnú prítomnosť nezlučiteľných funkcií na základe čestných vyhlásení 

zvolených funkcionárov 

                                             

Uznesenie č. 2a/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

 

Zriaďuje mandátovú komisiu v zložení poslancov: Predseda : Katarína Hammerová,  

Členovia: Jaroslav Pagáč, Richard Veselka 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4 Za: 4 Proti:    0 Zdržal sa:  0  
Uznesenie bolo  prijaté 

 

Uznesenie č. 2b/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

Vymedzuje úlohy mandátovej komisie nasledovne: 

- Overiť zloženie sľubu novozvolenej starostky a zloženie sľubu poslancov 

novozvoleného obecného zastupiteľstva kontrolou úplnosti ich podpisov pod textom 

zákonom predpísaného sľubu 

- Zistiť prípadnú prítomnosť nezlučiteľných funkcií na základe čestných vyhlásení 

zvolených funkcionárov 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4 Za: 4 Proti:    0 Zdržal sa:  0  
Uznesenie bolo  prijaté 

 

 

K bodu 9 : Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie 

 

   Predsedníčka mandátovej komisie prečítala správu mandátovej komisie o zložení sľubu 

novozvoleného starostu a zložení sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 
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Komisia na základe čestných vyhlásení zistila neprítomnosť nezlučiteľných funkcií 

novozvolených starostu a poslancov OZ. 

Správa mandátovej komisie je prílohou tejto zápisnice. 

 

Uznesenie č. 3a/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie  

- Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 

- Predloženú správu mandátnej komisie 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4 Za: 4 Proti:    0 Zdržal sa:  0  

 
Uznesenie bolo  prijaté 

 

Uznesenie č. 3b/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Konštatuje, že novozvolený starosta a poslanci novozvoleného obecného zastupiteľstva zložili 

a podpisom potvrdili zákonom predpísaný sľub 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4 Za: 4 Proti:    0 Zdržal sa:  0  
Uznesenie bolo  prijaté 

 

 

K bodu 10 : Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií 

 

Starosta navrhol, aby boli zriadené nasledovné komisie s tým, že ich úlohy budú vymedzené 

na budúcom obecnom zastupiteľstve. 
 

Uznesenie č. 4a/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom  

a) zriaďuje komisiu finančnú a poriadkovú v súlade s § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení  

 

b) volí predsedu a členov komisie v nasledovnom zložení: 

Predseda:   Katarína Hammerová 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4 Za: 4 Proti:    0 Zdržal sa: 0 
                                                                                                                Uznesenie bolo prijaté 

 

Uznesenie č. 4b/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom  

a) zriaďuje komisiu životného prostredia v súlade s § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení  

b) volí predsedu a členov komisie v nasledovnom zložení: 

Predseda:   Jaroslav Pagáč 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4 Za: 4 Proti:    0 Zdržal sa: 0 



7 

 

 
Uznesenie bolo  prijaté 

 

Uznesenie č. 4c/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom  

a) zriaďuje komisiu kultúry a športu v súlade s § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení  

b) volí predsedu a členov komisie v nasledovnom zložení: 

Predseda:   Richard Veselka 

                                                     

Hlasovanie: 

Prítomní: 4 Za: 4 Proti:    0 Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo  prijaté 

 

 

Uznesenie č. 4d/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom  

Doporučuje  starostovi do budúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva vymedziť úlohy 

jednotlivých komisií. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4 Za: 4 Proti:    0 Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo  prijaté 

 

 

 

 

K bodu 11 : Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie                

                     OZ  

 

Starosta skonštatoval, že v tomto bode je potrebné poveriť poslanca, ktorý bude zvolávať 

obecné zastupiteľstvo v prípade, ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa  

odseku 1 prvej vety, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  zvolá ho zástupca starostu  

alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Navrhol  p. Katarínu Hammerovú. 

 

Uznesenie č. 5/2022 

 

   Obecné zastupiteľstvo v Sklenom  

Poveruje poslankyňu Katarínu Hammerovú zvolávať a viesť zasadnutia obecného 

zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2, 3, 5 a 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4 Za: 4 Proti:    0 Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo  prijaté 

 

 

K bodu 12: Poverenie poslanca OZ na zastupovanie pri občianskych obradoch 

 

Starosta navrhol poveriť vykonávaním občianskych obradov v prípade, ak bude on ako 

starosta neprítomný  poslankyňu p. Katarínu Hammerovú. 

 

Uznesenie č. 6/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 



8 

 

Poveruje poslankyňu Katarínu Hammerovú na zastupovanie pri vykonávaní občianskych 

obradov podľa § 4 ods. 1 zákona  o rodine č. 36/2005 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.   

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4 Za: 4 Proti:    0 Zdržal sa:  0  
Uznesenie bolo  prijaté 

 

 

K bodu 13: Rada ZŠ 

 

Starosta obce navrhol do rady základnej školy poslanca : Eriku Lahutovú 

 

Uznesenie č. 7/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje do rady základnej školy poslanca Eriku Lahutovú 

 

Hlasovanie: 

Prítomní:  4 Za: 1 (Lahutová) Proti:    3 (Veselka, Pagáč, Hammerová)  Zdržal sa:  0 
Uznesenie bolo  prijaté 

 

 

K bodu 14: Rada MŠ 

 

Starosta obce navrhol do rady materskej školy poslanca : Eriku Lahutovú 

 

Uznesenie č. 8/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje do rady materskej školy poslanca Eriku Lahutovú 

 

Hlasovanie: 

Prítomní:  4 Za: 1 (Lahutová) Proti:    3 (Veselka, Pagáč, Hammerová)  Zdržal sa:  0 
Uznesenie bolo  prijaté 

 

K bodu 15: Plat starostu 

Starosta skonštatoval, že plat starostu obce, respektíve primátora mesta sa vypočítava ako 

súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci 

kalendárny rok (1211 eur v roku 2021) a zákonom určeného násobku podľa počtu 

obyvateľov.   

Plat starostu v našej obci od 501 do 1000 obyvateľov 1,83 násobok  
 

Výška mzdy v eurách bez zvýšenia je 2217 eur 
  

Obecné alebo mestské zastupiteľstvo  môže tento plat zvýšiť až o 60 percent.  

Nakoľko začína nové volebné obdobie, plat starostu sa bude vyplácať v zákonom 

stanovenej výške (t.j. bez navýšenia)  

 

  

   

Návrh na zvýšenie platu starostu nebol predložený, preto sa v tomto bode rokovania 

nehlasovalo. 

 

 

http://statdat.statistics.sk/cognosext/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.object=storeID(%22i94C7052B240A492FB3BE8C7A487D337B%22)&ui.name=Priemern%C3%A1%20mesa%C4%8Dn%C3%A1%20mzda%20v%20hospod%C3%A1rstve%20SR%20%5Bpr0204qs%5D&run.outputFormat=&run.prompt=true&cv.header=false&ui.backURL=%2Fcognosext%2Fcps4%2Fportlets%2Fcommon%2Fclose.html&run.outputLocale=sk
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K bodu 16: Diskusia 

 

a) Ing. Rišiaň poďakoval občanom na zasadnutí OZ, skonštatoval, že svoj volebný 

program sa bude snažiť napĺňať, začne sa postupne, napríklad zverejňovaní rokovaní 

OZ na yutube, všetko, čo môže byť verejné verejným bude. Hovoril o tom, že budúci 

deň sa bude robiť vianočná výzdoba, po diskusii s poslancami sa rozhodli, že bude iná, 

väčšina výzdoby bude od kostola smerom ku predajni Jednota. Čo neznamená, že 

nebude výzdoba na Fínskych domkoch, vilách alebo na hornom konci. Na budúci rok 

môže prebehnúť diskusia o tom, ako má vianočná výzdoba v obci vyzerať, bude dosť 

času pripraviť to možno krajšie, možno inak.  

      Povedal, že sa teší na spoluprácu s poslancami a zamestnancami obce a všetkými  

      občanmi. Privíta každého, kto príde s dobrým nápadom či už na úrade alebo  

      prostredníctvom poslanca za jeho obvod.  

      Poďakoval p. Veselkovi aj s členmi starého zastupiteľstva za organizovanie  

      Katarínskej zábavy.  

      Taktiež poďakoval všetkým organizáciám a zložkám za doterajšiu spoluprácu,  

      povedal, že  je pripravený riešiť každý podnet, či problém. 

b) R. Veselka poďakoval svojej komisii za spoluprácu  pri organizovaní Katarínskej 

zábavy 

c) B. Matiašovská Hoghová sa spýtala, prečo nie je bývalá p. starostka zvolená do Rady 

materskej a základnej školy  

Odpovedali poslanci:   

- R. Veselka povedal, že po diskusii s niektorými rodičmi a učiteľkou zistil, že je tam 

nesúhra s bývalou p. starostkou, preto sa rozhodol že nie.  

P. Lahutová najprv povedala, že nechce robiť v rade školy (MŠ a ZŠ), vtedy sa 

rozhodol tam robiť p. Moncman.  

- B. Matiašovská Hoghová povedala, že ona má dieťa v MŠ a nikto sa jej na nič 

nespýtal, rodičovské združenie bolo pred mesiacom a nič podobné sa tam neriešilo 

- M. Frnová sa spýtala, či sa na rodičovskom združení riešil alebo neriešil nejaký 

problém 

- E. Lahutová odpovedala, že vyzvala rodičov, aby sa vyjadrili, preto bolo pre ňu 

prekvapením, keď niekto hovorí o tom, že ona tam vyvolala problémy. Všetky 

nahlásené problémy sa vždy riešili.  

       -   J. Pagáč povedal, že na predstavovaní poslancov povedal, že bude chrániť dobro  

           v tejto dedine a tiež počul, že v škole a škôlke to nejde tak, ako by malo, preto sa  

           rozhodol tak, ako sa rozhodol. 

       -   M. M. Ivaničová položila otázku, že prečo odišli riaditelia 

       -   E. Lahutová povedala, že aby sa táto téma ukončila, poslanci rozhodli. 

       -   K. Hammerová hovorila o tom, že pred 4 rokmi pracovala v rade školy a vtedy sa riešil  

           problém s infratabuľou, ktorú chcela riaditeľka. P. starostka ju vtedy nekúpila, teraz  

           budú o všetkom rozhodovať poslanci spolu so starostom. 

       -   pridal sa starosta a povedal, že on a noví poslanci mali spoločné stretnutie, nakoľko sa  

           blížil Mikuláš a voľba riaditeľov MŠ a ZŠ, tam sa dohodli, že voľba členov komisií  

           bude výlučne na poslancoch. Bolo tam dohodnuté, že do rady MŠ a ZŠ bude navrhnutá  

           bývalá p. starostka. Potom bol na OCÚ p. Moncman, ktorý sa spýtal p. Lahutovej, či  

           chce robiť ona v rade, alebo to môže robiť on. Bývalá p. starostka s tým súhlasila. Na  

           základe tejto ústnej dohody sa teda rozhodlo, že bude navrhnutý p. Moncman. Dnes  

           pred OZ povedala p. Lahutová, že chce robiť v rade MŠ a ZŠ a poslanci hlasovali tak,  

           ako hlasovali. Nie je to nič osobné. 

- Lahutová hovorila o tom, že vyslovene nepovedala, že tam nechce robiť. 

- B. Matiašovská Hoghová skonštatovala, že p. Moncman má prácu akú má a cez 

týždeň nemôže byť v škole alebo škôlke, mali by rozhodnúť rodičia. 
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- Ing. T. Rišiaň povedal, že sa môže urobiť stretnutie s rodičmi, s poslancami 

a vydiskutovať si aké problémy tam sú. Na ďalšom OZ bude navrhnutý jeden 

z poslancov, ktorý bude schválený. 

- K. Hammerová povedala, že sa jej páči prístup nového p. starostu, ktorý si ich ako 

nových poslancov zavolal a nechal im priestor, aby sa vyjadrili z zloženiu komisií, 

lebo v minulosti sa to robilo tak, že komisie boli napísané na papieri, čo sa jej 

nepáčilo. Starosta ich zavolal, oni sa vyjadrili. Spolupráca s ním je od začiatku veľmi 

dobrá. 

- J. Pagáč povedal, že sa tu hovorilo o tom, že v rade školy by mali byť rodičia, jeden 

poslanec a môžu prizvať aj starostu 

- Starosta odpovedal, že on tam určite chodiť bude   

- J. Pagáč hovoril o tom, že v kotolni školy je mokré drevo, môže sa stať, že ak ráno 

nebude správna teplota, bude musieť starosta zatvoriť škôlku 

- E. Lahutová sa ohradila voči tomu, a povedala, že bola v kotolni, je tam dosť dreva, 

uhlia a ďalšie uhlie je objednané, a nie je pravda, že drevo je mokré. Ráno býva 

v škole aj v škôlke teplo. 

- K. Lehotkaiová povedala, že za rodičov je v rade MŠ Veronika Palovčíková, za 

poslancov bola Júlia Lahutová,  za pedagogických zamestnancov je Zuzana 

Zimmermannová a za nepedagogických zamestnancov Katarína Valková. 

- Starosta sa spýtal, ako často zasadá rada školy  

- J. Veselková sa spýtala, že rada školy sa volí na 4 roky, rodičia už v tom čase nemajú 

dieťa v MŠ 

- M. Frnová odpovedala, že rada školy čo sa týka rodičov sa mení každý rok 

- E. Lahutová  hovorila o základnej škole a o tom, ako sa postupovalo pri výbere 

riaditeľa a prečo ten ktorý z riaditeľov odišiel 

- Starosta povedal, že škola je dobre zariadená, treba pár drobných úprav na budove, 

máme právo byť hrdí na deti ako aj na vyučujúcich, materská škola je na tom tiež 

dobre, treba to len zlepšovať. Bude rád, ak bude rada školy spolu s rodičmi navrhovať 

zlepšenia v rámci školy. Hovoril o zvyšovaní kvalifikácie učiteliek v MŠ, a že treba 

stavať na tom dobrom. Areál školy je veľký, treba doplniť nejaké preliezky, natrieť 

plot možno v rámci brigády. 

d) M. Frnová skonštatovala, že jej prvý dojem z tohto verejného zastupiteľstva je, že už 

teraz sa poslanci ukázali v tom, že budú skupinky, ktoré nebudú pripúšťať bývalú p. 

starostku k sebe a nebudú súhlasiť s ničím, ako sa vyjadrí alebo čo urobí. Povedala, že 

všetci z poslancov mohli prevziať svoj mandát na základe toho, že im voliči dali svoj 

hlas a má právo vyjadrovať sa ku všetkému. 

- Starosta odpovedal, že súhlasí s jej názorom 

- M. M. Ivaničová povedala, že, ak by mala odchádzať po 8 rokoch a nechať dedinu 

v katastrofálnom stave – ihrisko neoplotené, potoky neupravené 

- R. Cvengroš hovoril o tom, že obec nemôže zasahovať do potokov, lebo patria 

Povodiu Váhu, starostka potoky neregulovala 

- M. M. Ivaničová nesúhlasila a povedala, že Povodie Váhu nám nemôže zakázať 

vyčistiť potok 

- M. Maruškinová pogratulovala novozvolenému zastupiteľstvu a povedala, že ak chcú 

začínať takto špinou a spýtala sa, či sa za 8 rokov v obci nič neurobilo. Treba začať 

s úctou. 

- T. Frno hovoril o tom, že majitelia bytov v bytovkách užívajú obecné pozemky 

a neplatia nájomné 

- M. Schwarzová skonštatovala, že o niektorých veciach hovorí človek, ktorý pre obec 

nikdy nič neurobil a to sa jej nepáči, podľa jej názoru sa starostka snažila. 

Dôchodkyne boli spokojné čo sa týka spolupráce s ňou. 

- M. Zeman povedal, že všetci by mali držať spolu 

- Starosta hovoril o tom, že voľby sa už skončili, on vo svojom volebnom programe na 

nikoho neútočil, povedal, čo bolo dobré, keď išiel stavať dom pracovníčky na  
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- obecnom úrade boli vždy ochotné. Nikdy nepovedal, že to, čo sa stalo kedysi bolo 

všetko zlé, nemusíme riešiť minulosť, môžeme sa z nej iba poučiť. Bola voľba rady 

školy, teraz bývalá p. starostka nebola zvolená, ale neznamená to, že pri ďalšej voľbe 

nebude zvolená. Dohodnú sa v MŠ a ZŠ, vyriešia sa problémy, nastaví sa fungovanie 

a môže byť členom rady. Vyjadril sa aj k potokom, je pravda, že patria Povodiu Váhu, 

treba s nimi rokovať, upozorňovať ich na to, v akom sú stave. Hovoril o tom, že na 

detskom ihrisku sú pomôcky na cvičenie, je tam pingpongový stôl, on navrhoval, aby 

sa dookola urobila zámková dlažba, vraj to nejde, treba to prejsť a vydiskutovať. 

- B. Matiašovská Hoghová povedala, že je ochotná darovať obci zámkovú dlažbu 

- Starosta poďakoval a povedal, že berie p. Matiašovskú Hoghovú za slovo, ak sa bude 

dávať zámková dlažba na ihrisko, prihlási sa u nej. Ďalej hovoril o tom, že na 

cintoríne sa urobili lavičky za peniaze od Žilinského samosprávneho kraja. Na detské 

ihrisko obec nedostala príspevok, ale Koinonia na vybudovanie detského ihriska 

peniaze dostala. P. bývalá starostka sa snažila, ľudia sa vo voľbách rozhodli, jeho 

snahou bude, aby svojou komunikáciou, svojimi činmi dokázal, že sa rozhodli 

správne. Musíme spolu spolupracovať komisie, poslanci, zamestnanci, všetky zložky, 

dôchodkyne, i mladí, každý dobrý nápad je vítaný. 

- A. Maruškinová povedala, že na prvom zasadnutí je veľa občanov, keby sa to stalo 

pravidlom a pomáhali všetci, hlavne tí mladí.  

-     J. Pagáč sa vrátil k tomu, že novozvolení traja poslanci sa dali dokopy, vysvetli   

      príčinu, prečo je iba 5 poslancov. Počet poslancov schvaľovali bývalí poslanci asi  

      preto, lebo chceli ušetriť nejaké financie. Keby boli 7 poslanci, 3 by hlasovali proti a 4    

      by hlasovali za. Vôbec nejde proti bývalej starostke, hlasuje podľa svojho vedomia   

      a svedomia, tak ako to sľúbil ľudom pred voľbami. Hovoril o schvaľovaní pozemku   

      pre dcéru p. Maruškinovej a o dosadení ľudí do komisií, o tom, že keby mala starostka  

      pri sebe, ktorí jej vedia poradiť, nestalo by sa to, že sa urobí odvodnenie pri pošte tak,    

      ako sa urobilo.  

- M. Frnová povedala, že bola poslancom 8 rokov a vyjadrila sa k predaju pozemku 

dcére p. Maruškinovej. Už pred 8 rokmi bola proti predaju tohto pozemku, vtedy p. 

Locimu, bol prvý, ktorý si o tento pozemok žiadal. Hovorila o tom, ako poslanci 

hlasovali o každej jednej žiadosti na tento pozemok, pretože sa riešil problém so 

zberným dvorom a kde sa ten zberný dvor vybuduje. Má svoj názor a keď sa 

povedalo, že ten pozemok sa nepredá, tak sa nepredá. Nedá sa vyhovieť každému, 

preto nešla teraz kandidovať. 

- Starosta odpovedal, že s ňou súhlasí, lebo keď vyhovie každému, potom nemá svoj 

názor. 

- M. Frnová hovorila aj o tom, prečo hlasovala za to, aby bolo 5 poslancov OZ, pretože 

za 8 rokov, čo bola poslanec zistila, že z tých 7 poslancov boli aktívni traja alebo 

štyria. Preto usúdili, že 7 poslancov je zbytočných, keď tí 7 nerobia. 

- H. Bulíková povedala, že je jej smutno z toho, čo tu počula. Počas tohtoročnej 

kampane sa robili špinavosti. Popriala novozvoleným poslancom, aby sa im darilo, 

ona si vyskúšala čo je byť poslancom. Keď sa niečo pripravuje, na rozprávanie je ľudí 

veľa, ale keď sa ide robiť, je to už horšie. Na zasadnutie obecného zastupiteľstva 

chodia 2 - 3 ľudia. 

- Starosta odpovedal, že na zasadnutia nechodil, lebo vždy boli v inom termíne, raz vo 

štvrtok, v piatok, boli zvolávané 3 dni dopredu, robil na smeny, nemohol sa zúčastniť. 

Hovoril aj o tom, že počas pandémie Covid 19 sa chcel zúčastniť a kvôli opatreniam 

mu nebolo umožnené prísť. Hovoril, že v tomto volebnom období sa určí, ktorý deň a 

hodinu budú obecné zastupiteľstvá, aby boli na pravidelnej báze, aby každý vedel. 

- H. Bulíková skonštatovala, že v poslednom čase bývalo zasadnutie OZ v stredu alebo 

vo štvrtok a kto chce, ten čas si nájde. 

- J. Veselková povedala, že ľudia vedia, ktorí poslanci robili a ktorí nie. 
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- Starosta hovoril o tom, že kvôli tomu všetkému chce maximálnu otvorenosť obecného 

úradu, všetko, aby občania videli, žiadne prípravné zastupiteľstvá, všetko sa bude 

riešiť verejne. Aby sa videla história problému a aby sa dalo odkontrolovať riešenie. 

Zastupiteľstvá budú na youtube pre väčšiu kontrolu 

- A. Maruškinová povedala, že sú aj starší občania, preto treba aj vyhlásiť, že bude 

zastupiteľstvo. 

- Starosta odpovedal, že zastupiteľstvo bude kombinácia toho, čo bolo a niečoho 

nového, ako je vysielanie na youtube, rozhlas samozrejme zostáva. Neruší sa. 

- P. Hrivnák hovoril o skrášľovaní detského ihriska, o vysadení tují na ňom. 

- R. Veselka sa obrátil na M. Frnovú s tým, že povedala, že hlasovala podľa svojho 

svedomia, hovoril, že keď on za niečo zahlasuje, môžu sa ho občania spýtať, prečo tak 

hlasoval. Keď hlasoval o rade školy počul rodičov, ako povedal starosta, p. Lahutová 

povedala, že tam nechce pracovať, potom povedala, že chce. Nech rozhodnú rodičia. 

Nesúhlasil s názorom, že hneď na začiatku idú proti niekomu, povedal, že nemá ten 

pocit.  

Prebehla diskusia o Katarínskej zábave, o tom, že bolo navrhnuté aby ju urobili 

spoločne starí a noví poslanci, o tom, že starí poslanci organizovali tieto akcie 

niekoľko rokov. Hovorilo sa o tom, kto čo kedy povedal a nepovedal, urobil 

a neurobil. 

- Starosta ukončil túto diskusiu a skonštatoval, že každý z prítomných svojim spôsobom 

prispel k obecným akciám, vždy prišli k požiaru, k povodni, pripravili deti na súťaž 

alebo urobili to, čo bolo potrebné. 

e) P. Paúr sa sťažoval na nezodpovedných majiteľov psov, ktorí neodstraňujú psie 

exkrementy pri plotoch a na cestách. 

 

K bodu 17: Záver 

 

Starosta obce poďakoval občanom majú záujem o veci verejné.  

 

Uznesenia boli prijaté pri každom bode programu. 

 

 

          Ukončenie zasadnutia o 19.30 hod. 

 

V Sklenom 13.12.2022 

 

 

HLASOVÝ ZÁZNAM Z OZ JE ARCHIVOVANÝ NA OcÚ V SKLENOM 

 

Zaslané na overenie, dňa 15.12.2022 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

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

         Richard Veselka                                             Erika Lahutová 

 

 

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

 Zapísala: Zdenka Schniererová                             Ing. Tibor Rišiaň 
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Prezenčná listina  

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sklenom  

konaného dňa 28.11.2022 

 

 

Starostka obce :  Ing. Tibor Rišiaň                              ...................................... 

 

 

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

 

 

Poslanci OZ :  

Katarína Hammerová                                                     ................................... 

 

Erika Lahutová                                                               ....................................  

 

Lukáš Moncman                                                             .................................... 

 

Jaroslav Pagáč                                                                 ................................... 

 

Richard Veselka                                                              ................................... 

 

 

 

 

 

Členovia komisií :  

 

 

 

 

 

 

 

Občania :                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


