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Zápisnica 

Z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sklenom 

ktoré sa konalo dňa 20.01.2023 o 17.00 hod 

v Obecnom dome v Sklenom v malej sále 

 

Starosta obce:  

Ing. Tibor Rišiaň,  

 

Prítomní : 

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva:    

Richard Veselka, Jaroslav Pagáč, Erika Lahutová, Lukáš Moncman           

                              

Neprítomní: poslanci OZ : Katarína Hammerová - na zasadnutie sa dostavila počas  

                                                                                     rokovania  

                      hlavný kontrolór: Ing. Miroslava Škorňová – ospravedlnená - PN 

 

 

K bodu 1: Otvorenie 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta Ing. Tibor Rišiaň, privítal 

prítomných, skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, preto je 

OZ uznášaniaschopné.   

 

 

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

 
   Starosta určil: 

 

Návrhovú komisiu v zložení : Lukáš Moncman, Richard Veselka 

Overovateľov zápisnice :  Katarína Hammerová, Jaroslav Pagáč 

Zapisovateľ : Zdenka Schniererová 

 

Uznesenie č. 9/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

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

Lukáš Moncman, Richard Veselka 

 

Schvaľuje  overovateľov zápisnice 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sklenom 

v zložení: Katarína Hammerová, Jaroslav Pagáč 

 

Schvaľuje  zapisovateľa 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sklenom :  

Zdenka Schniererová 

 

  Hlasovanie: 

  Prítomní: 4       Za:     4            Proti:   0      Zdržal sa: 0 
 Uznesenie bolo prijaté 
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K bodu 3: Program zasadnutia 

 

Starosta predložil návrh programu zasadnutia 1. OZ 

 

Návrh programu: 

 

 1.  Otvorenie zasadnutia 

 2.   Určenie návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 3.   Program zasadnutia 

 4.   a) Informácia starostu obce o poverení zástupcu starostu 

       b) Plat zástupcu starostu 

 5.   a) Voľba členov komisií obecného zastupiteľstva 

       b) Určenie náplne práce komisií obecného zastupiteľstva 

  6.  Rada ZŠ 

  7.  Rada MŠ 

  8.  Určenie poslaneckých obvodov 

  9.  Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva 

10.  Určenie poslancov a zamestnancov na vedenie obecného auta  

11.  Informácia o zvýšení poplatkov za služby poskytované obcou    

12.  VZN č. 1/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, školských  

        zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sklené 

13.   Rôzne 

14.   Diskusia 

15.   Záver 

 

 

Uznesenie č. 10/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

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

Schvaľuje  program svojho zasadnutia zo dňa 20.1.2023 

 

Hlasovanie: 

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

                                                                                                           

   

K bodu 4: a) Informácia starostu obce o poverení zástupcu starostu  

 Starosta poveril za zástupcu starostu : Lukáš Moncman 

 

Uznesenie č. 11/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie,  že za zástupcu starostu obce Sklené bol poverený: Lukáš Moncman 

 

Hlasovanie: 

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

                                                                                                                            Uznesenie bolo prijaté     
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        K bodu 4: b) Plat zástupcu starostu 

 

Starosta informoval, že na ďalšom OZ sa bude rokovať o zásadách odmeňovania poslancov 

a v týchto zásadách bude aj odmeňovanie zástupcu starostu našej obce.  

 

 Uznesenie č. 12/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie, že plat zástupcu starostu obce bude schválený v zásadách odmeňovania 

poslancov 

 

Hlasovanie: 

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

                                                                                                                            Uznesenie bolo prijaté                                                                                                               
   

K bodu 5: a) Voľba členov komisií obecného zastupiteľstva 

 

Predsedovia jednotlivých komisií navrhli členov komisií obecného zastupiteľstva : 

 

Za Katarínu Hammerovú prečítal návrh komisie  finančnej a poriadkovej starosta obce: 

Emília Izraelová, Mgr. Ľubica Marčeková, Natália Hammerová, Ing. Jana Habžanská 

Šefranková 

 

Pred hlasovaním o tomto uznesení sa prihlásila Erika Lahutová a spýtala sa, prečo nebola 

oslovená, aby sa stala členom komisie, že dostala mandát ako poslanec a mala  128 hlasov od 

voličov  

Starosta odpovedal, že sa poslanci dohodli, že o členoch budú rozhodovať predsedovia 

komisií  

T. Frno skonštatoval, že p. Lahutová je zbytočný poslanec 

E. Izraelová povedala, že predseda má právo vyberať si členov komisií, p. Lahutová dostala 

mandát poslanca a poslankyňou je 

J. Veselková sa spýtala p. Lahutovej, či oslovila všetkých poslancov v minulom období. Na 

minulom OZ sa poslankyňa K. Hammerová vyjadrila, že sa jej páči, že nový starosta oslovil 

ľudí. 

E. Lahutová odpovedala, že v predchádzajúcom období bol pripravený návrh a poslanci sa 

k nemu mohli vyjadrovať 

H. Bulíková povedala, že doteraz bol v komisii každý poslanec. 

Starostka ukončil diskusiu povedal, že sú tri komisie, za komisiu sú zodpovední predsedovia. 

Do komisie môžu byť doplnení ďalší členovia. V každom prípade otázka p. Lahutovej je 

určená Kataríne Hammerovej.   

 

Uznesenie č. 13a/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení členov komisie finančnej a verejného 

poriadku: Emília Izraelová, Mgr. Ľubica Marčeková, Natália Hammerová, Ing. Jana 

Habžanská Šefranková 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4                Za:     3      Proti:   0          Zdržal sa: 1 ( E. Lahutová) 

                                                                                                                            Uznesenie bolo prijaté    
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Jaroslav Pagáč komisiu životného prostredia: 

Ing. Ľuboš Kasper, Ing. Jaroslav Popovič, Jaroslav Nepela, Marián Neuschl 

 

Uznesenie č. 13b/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení členov komisie životného prostredia:  

Ing. Ľuboš Kasper, Ing. Jaroslav Popovič, Jaroslav Nepela, Marián Neuschl 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4             Za: 3      Proti:   0          Zdržal sa: 1 ( E. Lahutová) 

                                                                                                                            Uznesenie bolo prijaté    

                                                                                                            

   

Richard Veselka komisiu kultúry a športu:        

Katarína Straková, Jana Dubná, Hana Matiašová, Veronika Straková, Jana Veselková,  

Lukáš Lilge, Erika Joneková, Margita Pagáčová, Katarína Franeková 

 

Uznesenie č. 13c/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení členov komisie kultúry a športu:  

Katarína Straková, Jana Dubná, Hana Matiašová, Veronika Straková, Jana Veselková,  

Lukáš Lilge, Erika Joneková, Margita Pagáčová, Katarína Franeková 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4             Za: 3      Proti:   0          Zdržal sa: 1 ( E. Lahutová) 

                                                                                                                            Uznesenie bolo prijaté    

                                                                                                            

   

K bodu 5: b) Určenie náplne práce komisií obecného zastupiteľstva 

 

Starosta prečítal úlohy jednotlivých komisií. 

 

Uznesenie č. 14a/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Vymedzuje podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení úlohy komisie finančnej a verejného 

poriadku:  

1. Rieši sťažnosti a podnety občanov, odporúča starostovi obce výšku pokuty 

2. Robí prieskumy a navrhuje stanoviská k : 

- Opatrovateľskej činnosti 

- Stravovaniu dôchodcov 

3. Podieľa sa na príprave interných zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce 

a s tým súvisiacich smerníc 

4. Vyjadruje sa ku každému odpredaju, prenájmu resp. správe obecného majetku 

a navrhuje spôsob odpredaja pred prerokovaním v obecnom zastupiteľstve 

5. Rieši problémy odpadového hospodárstva, nelegálnych skládok a znečisťovania 

verejného priestranstva 

6. Navrhuje v spolupráci s komisiou životného prostredia úpravu verejných 

priestranstiev v obci 
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7. Je nápomocná a spolupracuje pri monitorovaní dodržiavania ustanovení VZN obce 

o dodržiavaní verejného poriadku v obci 

8. Plní ďalšie úlohy vyplývajúce z uznesení OZ 

Hlasovanie: 

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

                                                                                                                            Uznesenie bolo prijaté    

 

                                                                                                            

  Uznesenie č. 14b/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Vymedzuje podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení úlohy komisie životného prostredia:  

1. Komisia rieši, dáva odporúčania a zaujíma stanoviská k výstavbe v obci 

2. Je stálou komisiou pre zabezpečenie verejného obstarávania pri zákazkách s nízkou 

hodnotou 

3. Vyjadruje sa k architektonickej úprave verejných priestranstiev 

4. Kontroluje dodržiavanie nariadení o zneškodnení obsahu žúmp 

5. Kontroluje stav miestnych komunikácií, navrhuje formy ich opravy, údržby 

a odvodnenia 

6. Rieši sťažnosti občanov ohľadom nepovolených stavieb alebo stavebných úprav 

7. Prejednáva a získava poznatky a informácie o činnostiach s negatívnym dopadom na 

životné prostredie v obci 

8. Vyjadruje sa ku každému odpredaju, prenájmu resp. správe obecného majetku pred 

prerokovaním v obecnom zastupiteľstve 

9. Kontroluje nakladanie s komunálnym a nebezpečným odpadom v obci 

10. Kontroluje udržanie zelene a zelených plôch v obci, dodržiavanie náhradnej výsadby 

po výrube stromov 

11. Plní ďalšie úlohy vyplývajúce z uznesení OZ 

Hlasovanie: 

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

                                                                                                                            Uznesenie bolo prijaté                                                                                                             
     

Uznesenie č. 14c/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Vymedzuje podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení úlohy komisie kultúry a športu:  

1. Spracúva plán kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích podujatí 

2. Navrhuje podujatia celo obecného charakteru organizované obcou na zvýšenie 

atraktivity športu a kultúry pre všetky vekové kategórie v obci a podieľa sa na ich 

organizovaní 

3. Spolupracuje s vedením ZŠ a MŠ pri organizovaní podujatí celo obecného a školského 

charakteru 

4. Spolupracuje so všetkými záujmovými organizáciami, fyzickými či právnickými 

osobami pri organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí v obci 

5. Spracúva výzvy na podporu kultúrnych podujatí, posudzuje žiadosti a odporúča výšku 

dotácie z obecného rozpočtu 

6. Aktivizuje mládež do rôznych krúžkov a kurzov a zapája ich do činnosti v obci 
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7. Spolupracuje s ŠK Sklené a pomáha riešiť problémy s futbalom 

8. Navrhuje v spolupráci s komisiou životného prostredia výstavbu, rekonštrukciu, 

úpravu detských ihrísk a pod. 

9. Plní ďalšie úlohy vyplývajúce z uznesení OZ 

Hlasovanie: 

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

                                                                                                                                           Uznesenie bolo prijaté    

                                                                                                            

   

K bodu 6: Rada ZŠ 

    

Starosta skonštatoval, že na predchádzajúcom zasadnutí OZ nebola schválená do rady ZŠ p. 

Lahutová, navrhol: Lukáša Moncmana 

 

Uznesenie č. 15/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje do rady Základnej školy Sklené poslanca:  Lukáš Moncman 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

K bodu 7: Rada MŠ 

 

Starosta skonštatoval, že na predchádzajúcom zasadnutí OZ nebola schválená do rady MŠ p. 

Lahutová, navrhol poslanca : Lukáša Moncmana  

 

Uznesenie č. 16/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje do rady Materskej školy Sklené poslanca: Lukáš Moncman 

 

Hlasovanie: 

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

K bodu 8: Určenie poslaneckých obvodov 

 

Starosta prečítal rozdelenie poslaneckých obvodov pre jednotlivých poslancov nasledovne: 

 

 

1. Katarína Hammerová od č. d. :1 po č. 71 a č.d 389, 393, 417, 475, 476, 484, 488 

2. Jaroslav Pagáč od č. d.: 72 po  č. 149 a č. 391, 392, 473, 474, 477 

3. Erika Lahutová od č. d. :151 po č. 210 a č. d. 390, 395, 430, 432, 478, 489, 502 

4. Lukáš Moncman od č. d. :211 po č. 291 a č. d. 426, 429, 431, 501, 503 

5. Richard Veselka od č. d. :292 po č. 387 a č. d. 500 
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Uznesenie č. 17/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Určuje poslanecké obvody nasledovne:  

 

1. Katarína Hammerová od č. d. :1 po č. 71 a č.d 389, 393, 417, 475, 476, 484, 488 

2. Jaroslav Pagáč od č. d.: 72 po  č. 149 a č. 391, 392, 473, 474, 477 

3. Erika Lahutová od č. d. :151 po č. 210 a č. d. 390, 395, 430, 432, 478, 489, 502 

4. Lukáš Moncman od č. d. :211 po č. 291 a č. d. 426, 429, 431, 501, 503 

5. Richard Veselka od č. d. :292 po č. 387 a č. d. 500 

 

 

Hlasovanie: 

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

K bodu 9 : Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva 

 

Starosta navrhol, aby sa zasadnutia OZ v roku 2023 konali prvý piatok párneho mesiaca. 

Takto budú občania dopredu vedieť termín konania zastupiteľstva a budú sa môcť na ňom 

zúčastniť.  Najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva bude v piatok 3.2.2023. 

 

Uznesenie č. 18/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie, že zasadnutia OZ v Sklenom sa budú konať prvý piatok párneho mesiaca 

roku 2023  

 

Hlasovanie: 

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

 
 

K bodu 10 : Určenie poslancov a zamestnancov na vedenie obecného auta 

 

Starosta navrhol, aby obecné auto v čase jeho neprítomnosti, alebo v prípade potreby viedli 

obecné auto  

títo poslanci: Lukáš Moncman, Richard Veselka, Katarína Hammerová, Erika Lahutová, 

Jaroslav Pagáč,  

 

títo zamestnanci obecného úradu : Ing. Jana Habžanská Šefranková, Ján Černega 

 

Uznesenie č. 19/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje, na vedenie obecného auta nasledovných vodičov :  

títo poslanci: Lukáš Moncman, Richard Veselka, Katarína Hammerová, Erika Lahutová, 

Jaroslav Pagáč,  

títo zamestnanci obecného úradu : Ing. Jana Habžanská Šefranková, Ján Černega 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4         Za:    4    Proti:    0             Zdržal sa:  0  
Uznesenie bolo  prijaté 
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K bodu 11 : Informácia o zvýšení poplatkov za služby poskytované obcou    

 

Starosta informoval, že nakoľko sa zvýšila cena elektrickej energie, a toto VZN sa 

neupravovalo už 11 rokov, obec musí pristúpiť k zvýšeniu poplatku za služby, ktoré 

poskytuje, návrh všeobecne záväzného nariadenia je zverejnený na obecnej tabuli 

a internetovej stránke obce a bude sa prerokovávať na budúcom OZ. 

 

Uznesenie č. 20/2023 

 

   Obecné zastupiteľstvo v Sklenom  

Berie na vedomie informáciu o zvýšení poplatkov za služby poskytované obcou 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

K bodu 12: VZN č. 1/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ,                   

                     školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sklené 

 

Starosta povedal, že hore uvedené VZN je zverejnené v zákonom stanovenej lehote a preto 

môže byť schválené. 

 

Uznesenie č. 21/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje  VZN č. 1/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ,                   

                   školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sklené 

 

Hlasovanie: 

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

 

Pred rokovaním o tomto bode sa dostavila poslankyňa Katarína Hammerová 

Starosta informoval, že toto rokovanie je nahrávané a ak bude v dobrej kvalite, dá sa aj ja  

You Tube. V prípade, že nebude dobrá kvalita, do budúceho OZ bude treba vylepšiť kvalitu 

a môže byť zasadnutie online. 

 

K bodu 13: Rôzne 

 

a) Kontrola uznesení z predchádzajúcich OZ  

 

Za neprítomnú HKO prečítala kontrolu uznesení Zdenka Schniererová. 

 

Uznesenie č. 22/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich OZ 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4             Za: 4         Proti:   0      Zdržal sa:  0  
Uznesenie bolo  prijaté 
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b) Parlament mladých 

Starosta povedal, že by chcel do diania v obci zapojiť mladých od 15 do 30 rokov 

prostredníctvom parlamentu mladých. Bol by to poradný orgán, dal by mladým priestor 

vyjadriť sa a zástupca by na OZ predniesol ich nápady.   

    

c) Informácia o telekom kábloch 

Starosta informoval, že asi pred týždňom bol za ním zástupca z Telekom-u. V obci sú 

staré káble, ktoré sú najmä od pána Bindasa až na stanicu, ktoré idú po našich stĺpoch, pri 

p. Rajčanovej ide ponad cestu, týchto úsekov je viac. So zástupcom prešli celú obec, 

pofotil si a ešte na jar sa budú riešiť akútne prípady, ostatné do konca roka. Uvidíme, aká 

bude realita. 

    

d) Informácia o oprave cesty pri kostole 

Starosta povedal, že teraz, keď pršalo si určite všetci všimli, že pri lipách stojí voda. 

Oproti p. Súkeníkovej sa cesta trochu prepadá. Mal stretnutie so zástupcom Správy ciest 

ŽSK, ktorý prisľúbil, že to opravia, celý svah sa musí spevniť, keď budú peniaze. 

 

e) Informácia o zapojení obce do projektov 

Starosta skonštatoval, že obecné budovy sú v takom stave, v akom sú, potrebujú menšiu , 

či väčšiu rekonštrukciu. V škole potrebujeme znížiť prevádzkové náklady, to znamená, že 

treba zatepliť budovu, vymeniť okná, niektoré dvere. V kuchyni treba vyriešiť to, že tam 

zateká. Povedal, že oslovil troch projektantov, ktorí už boli pozrieť, ďalší dvaja ešte prídu 

a keď budú kompletné cenové ponuky, budú predložené na rokovanie do OZ. Chceme sa 

zapojiť minimálne do výzvy z Plánu obnovy, kde je 100 % refinancovanie tejto 

modernizácie budovy. To znamená, že by tam bolo zateplenie obvodového plášťa, 

zateplenie strechy, výmena okien, fotovoltaické panely, solárny ohrev vody 

a pravdepodobne aj tepelné čerpadlo, alebo kotol na biomasu. 

    

f) Akcia klzisko a opätovný reštart 

Starosta hovoril o tom, že ešte vlani v decembri sa robilo klzisko, ale bohužiaľ sa oteplilo 

a nedalo sa korčuľovať. Nad plochu sa dalo aspoň provizórne osvetlenie. Keď sa ochladí, 

ľadová plocha sa urobí. Povedal, že kto bude mať čas, môže prísť pomôcť, včas sa to 

oznámi. Podvečer minimálne 3 hodiny bude ľadová plocha osvetlená. Poďakoval 

všetkým, ktorí boli pomôcť už prvý krát pri budovaní klziska, aj keď to nevyšlo. 

 

g) Upratovanie obecného domu 

Starosta poďakoval všetkým, ktorí sa zúčastnili upratovania obecného domu. Povedal, že 

upratali celý obecný dom, vrátane všetkých zákutí v ňom. 

 

h) Zber papiera v obci 1.2.2023 

Starosta informoval, že 1.2.2023 sa v obci uskutoční zber papiera. Za 4 kg bude 1 toaletný 

papier. Občania budú o podrobnostiach včas informovaní. 

 

i) Možnosť inštalácie fotovoltaiky u občanov 

Starosta hovoril o stretnutí s pánom, ktorý rieši fotovoltaiku. Prešli spolu všetky obecné 

budovy. Povedal, že uvažoval o tom, že teraz obec má veľa odberných miest za ktoré sa 

platia veľké peniaze. 

Vysvetlil, že inštaláciou fotovolvatiky môže byť na jedno odberné miesto viac domov 

Elektrina, ktorá sa vyrobí za deň v tomto odbernom mieste sa na tieto domy rozdelí. 

Skonštatoval, že za nejaké dva týždne znovu príde a občania sa môžu prihlásiť, aby im 

urobil nezáväznú cenovú ponuku a môže sa rozhodnúť. O podrobnostiach sa občania včas 

dozvedia obvyklým spôsobom.  
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j) Poďakovanie za „zábavy“ od posledného OZ 

Starosta poďakoval organizátorom za uskutočnené zábavy: Katarínska zábava, Mikuláš, 

Vianočné posedenie. Je plánovaných viac akcií, o tých sa povie na budúcom OZ. 

 

k) Správy cez sms, WhatsApp  

Starosta informoval, že je možnosť dostávať správy pomocou WhatsApp aplikácie a tiež 

formou sms. Vyhlasovanie pomocou obecného rozhlasu pokračuje, táto možnosť je iba 

doplnok. Vyzval občanov, ktorí sa neprihlásili a chcú dostávať sms, aby vypísali 

a doručili na OCÚ pripravený formulár. Ak sa niekto rozhodne, že správy dostávať 

nechce, tiež bude na obecnom úrade formulár, ktorým sa môže občan odhlásiť. Je to 

služba zadarmo.   

 

l) Prezentácia o odvoze komunálneho odpadu 

Starosta povedal, že prezentácia, ktorú urobila Ing. Habžanská Šefranková  o odvoze 

komunálneho odpadu, ukazuje, že obec platí veľa za odvoz odpadu. Odvod odpadu zimný 

je 1x za týždeň v čase od októbra do apríla, letný 1x za dva týždne. Za jeden vývoz 

platíme 425 eur. V lete je spolu 10 vývozov, v zime 28, spolu platíme 16.150 eur. Keby sa 

zmenil vývoz KO na raz za dva týždne celý rok, zaplatili by sme 10.200 eur, úspora by 

bola 5.920 eur za rok. Je to zatiaľ návrh, budeme o ňom diskutovať, kto je za a kto je proti 

tomuto návrhu. Starosta skonštatoval, že bude viac dbať na separovanie. Ak sa bude 

správne separovať, bude menej odpadu a bude stačiť, aby sa odvoz robil raz za dva 

týždne. Treba začať využívať BRKO (biologicky rozložiteľný odpad), ktorý síce na obci 

je, ale využíva sa minimálne. Veľa ľudí kúri drevom, skúsime brať popol samostatne 

a dávať ho na skládku kompostu. 
 

 

K bodu 14: Diskusia 

 

a) Katarína Hammerová povedala, že poslanci sa rozprávali, že obci účtujú okolo 270 

nádob, preto si poslanci urobia kontrolu – skontroluje sa VEPOS, či nám tieto nádoby 

dobre počítajú. Povedala, že budú pozerať do smetných nádob, kto v nej čo má. Ak bude 

obsahovať odpad, ktorý tam nepatrí, smetnú nádobu nevyvezú. Skonštatovala, že pri 

smetných nádobách bývajú vrecia a kartóny. Kartóny sa dajú aj doma spáliť, zbytočne 

veľa platíme. 

- Občania odpovedali, že nie každý má pec, v ktorej sa dá kartón spáliť. 

- Starosta povedal, že kartón sa môže dať do zberného dvora, doladí sa zber aj čo sa 

týka separovaného odpadu, bude sa zbierať raz za dva týždne, občania sa to dozvedia 

včas. Oficiálne nemáme zberný dvor, ale iba úložisko odpadu.  

- Erika Lahutová hovorila o tom, aké sú podmienky na zriadenie zberného dvora 

a nejaké podklady má pripravené. 

- Starosta odpovedal, že už niečo zisťoval, ďalej hovoril o tom, že uvažuje, o tom, že 

zberný dvor bude raz za týždeň – dva otvorený na hodinku, dve, aby občania mohli 

doniesť odpad, ktorý sa bude zbierať.  

- Erika Lahutová povedala, že boli určené hodiny, kedy je úložisko odpadu otvorené, 

väčšinou najviac odpadu doniesli občania po tom, ako sa zatvorilo. 

- Starosta odpovedal, že vtedy nebola kamera, teraz sa bude dať zistiť, kto odpad 

doniesol. 

- Erika Lahutová hovorila o tom, čo všetko dokážu občania dať ako separovaný zber 

a pritom dostali informácie o tom, ako a čo separovať 

- Anna Maruškinová skonštatovala, že ľudia by viac separovali, ak by sa to odzrkadlilo 

v poplatku za komunálny odpad, ktorý platia obci 
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- Starosta odpovedal, že obec je teraz vo VEPOS-e a tam platíme za to, koľko 

kontajnerov odvezú. Tak je postavená zmluva. Teraz sa zmeniť nedá, ale v budúcnosti 

treba uvažovať ako to zmeniť. Obec podľa štatistických údajov viac separuje. Keď 

budeme menej platiť za odpad, ušetríme a môžeme kúpiť kompostéry, zveľadiť zberný 

dvor a podobne. 

- Anna Maruškinová sa spýtala, že keď je rodina a má dve smetné nádoba, či platí za 

jednu alebo dve nádoby. 

- Starosta odpovedal, že platí sa na osobu, nie na počet nádob. 

- Prebehla diskusia o tom, kto a kedy naplní smetnú nádobu 

- Erika Lahutová povedala, že pri sledovaní správ zistila, že niektoré mestá a obce majú 

prijaté VZN, v ktorom podľa separu sú zvýhodnení občania, možno by bolo dobré nad 

tým pouvažovať 

- Starosta sa pridal do diskusie o tom, že kto a kedy plní nádobu, a skonštatoval, že už 

najmenej 4 občania povedali, že nedávajú smetnú nádobu každý týždeň a počítajú nám 

stále plný počet smetných nádob 

- Erika Lahutová povedala, že treba znovu skontrolovať počet nádob, ona chodila keď 

sa odvážal odpad 

- Starosta odpovedal, že o tomto už hovorili a nabudúce keď budú odvážať odpad pôjdu 

urobiť kontrolu 

- Erika Lahutová sa ponúkla, že môže ísť budúci týždeň ona 

- Starosta súhlasil a povedal, že sa urobí evidencia, kto koľko nádob má 

- Anna Pallerová hovorila, že niektoré obce majú žetónový systém, človek si kúpi 

žetóny a keď má plnú nádobu, nalepí na ňu žetón, ak ich neminie, prenesie si ich do 

ďalšieho roka 

- Starosta sa spýtal, v ktorej obci je tento systém, že tam zavolá a zistí ako to je 

- Občania hovorili o obci Lovča a Pliešovce, ktoré tento systém majú  

   

b) Erika Lahutová sa spýtala na vyúčtovanie Katarínskej zábavy, lebo ešte v tom čase bola 

starostkou obce, boli tam finančné dary, či boli všetky zúčtované. Chcela vedieť, ako 

dopadol Mikuláš, lebo obec mala 76 detí a kupovalo sa 94 balíčkov a spýtala sa tiež na 

vianočné posedenie. 

- Richard Veselka odpovedal, že doklady pri sebe nemá, ale komisia zdokladovala 

starostovi všetky akcie, povedal, že sa môže s p. poslankyňou stretnúť a predložiť jej 

vyúčtovanie 

- Starosta povedal, že všetky príjmy a výdavky sú vedené v jednej knihe, zaplatila sa 

faktúra za SOZU a všetky peniaze sú v pokladni. Všetko na Mikuláša a vianočné 

posedenie sa platilo z toho, čo sa zarobilo na Katarínskej zábave. 

- Richard Veselka skonštatoval, že peniaze a doklady má p. Dubná, a môže ich 

kedykoľvek predložiť. P. Lahutová môže určiť termín, on sa prispôsobí. 

    

c) Starosta pripomenul, že 21.1.2023 sa koná referendum o zmene ústavy, aby mohli byť 

predčasné voľby v čase od 7.00 do 22.00 hod., občania, ktorí sa nemôžu z vážnych 

dôvodov zúčastniť volieb vo volebnej miestnosti, môže požiadať o voľbu do prenosnej 

urny, číslo telefónu je zverejnené na obecnej stránke. 

 

d) Helena Bulíková sa spýtala, prečo nebol na nový rok ohňostroj na Silvestra 

- Starosta odpovedal, že to bolo z dvoch dôvodov, december bol nabitý, lebo po 

voľbách nastúpili noví poslanci aj on ako starosta. A po druhé, on osobne ohňostroj 

nepúšťa a po dohode s poslancami sa rozhodli, že je to škoda peňazí. 

- Helena Bulíková skonštatovala, že po iné roky vadilo, že sa nerobil ohňostroj 

- Starosta odpovedal, že nevie, čo bolo minulé roky, to neovplyvní, ale teraz sa rozhodli 

takto, ak mal byť ohňostroj riadny, tak by stál 300 – 400 eur, vyzval p. Veselku, aby 

sa vyjadril aj on. 
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- Richard Veselka povedal, že je to vyhadzovanie peňazí do vzduchu a za nejakých 300 

– 400 eur bude náš ohňostroj malý oproti tomu, čo sa dialo v obci. Tento rok je 

naplánované posedenie, ale v inej forme, nie ako ohňostroj.   

- Tibor Frno povedal, že tento rok nebola korona a nič sa nerobilo, ľudia by sa chceli 

stretnúť tak ako po iné roky 

- Jana Veselková skonštatovala, že 22.12 bolo vianočné posedenie 

- Starosta ukončil diskusiu na túto tému a povedal, že niekto bol spokojný, niekto nie, 

takto to bolo. Ak budú tento rok chcieť občania ohňostroj a viacerí sa vyjadria, tak nie 

je problém ho urobiť. 

 

e) Milan Frno sa spýtal, či členovia komisií budú robiť zadarmo 

- Odpovedal starosta, že budú vypracované zásady odmeňovania, peniaze budú 

vyčlenené na komisie a predseda rozhodne, kto ako sa snaží, kto ako chodí, kto mu je 

prínosný, preto si predseda vyberá svojich členov 

 

f) Monika Bulíková sa spýtala, odkiaľ sa vezmú peniaze na opravu budovy školy 

- Odpovedal starosta, že už hovoril o tom, že je možnosť dostať dotáciu z plánu obnovy, 

kde je krytých 100 %, projekt môže stáť 5 – 7 tis. eur, ale je to oprávnený výdavok. 

Dotácia sa dáva od 200 tis. eur. Máme už 2 ponuky od konzultantských firiem. 

Uvidíme, či sa obec zapojí alebo nie. 

- Monika Bulíková položila otázku, že kedy sa bude tento projekt realizovať 

- Odpovedal starosta, že keď bude projekt, musí byť výberové konanie, bude to niekedy 

v lete. Tento rok to asi nestihneme, niektoré úpravy sa dajú robiť aj počas prevádzky 

školy, iné počas prázdnin. 

      

g) Helena Bulíková sa spýtala na kúrenie v škole, ako sa bude riešiť 

- Starosta odpovedal, že kúrenie je v takom stave, v akom je, sú tam dve pece Viadrus. 

Prvý problém je že obidve idú do jedného komína, po druhé, chceli sme tam dať 

tepelné čerpadlo, ale pri dnešných cenách elektrickej energie by to bolo nerentabilné. 

Treba nájsť pec na drevosplyňovanie, na peletky alebo eko hrášok, ešte bude treba 

rozhodnúť. Doteraz bola sadzba elektrickej energie pre obce 70 eur za MW, v januári 

hneď ako sme prišli do práce volal, aká bude cena a zistil že je to 700 eur za MW. 

Teraz sme dostali zatiaľ neoficiálnu ponuku, že by sme mohli podpísať zmluvu na 5 

rokov a cena by bola 150 eur za MW.  

- Erika Lahutová povedala, že kúrenie v škole riešila ako starostka. Oslovila p. Pavlíka 

a ten povedal, že treba urobiť kompletne rekonštrukciu. 

- Starosta sa spýtal, od kedy tento problém riešila 

- Erika Lahutová odpovedala, že už počas svojho prvého volebného obdobia 

- Starosta povedal, že riešilo sa to a stále je tam stará pec, to kúrenie je problém 

 

h) Anna Maruškinová sa spýtala, čo sa bude robiť s hornou školou 

- Starosta odpovedal, že keď tu bol projektant, tak sa riešila horná škola, škola 

s materskou školou, obecný dom a obecný úrad. Projekt by stál 25 tis. a nie je isté, či 

by nám to vyšlo, tak do toho asi obec nepôjde. Budova starej škole nie je až v takom 

zlom stave čo sa týka statiky a pod. Možno by bolo vhodné urobiť tam domov 

sociálnych služieb alebo byty, je otázne, čo sa podarí. Povedal, že dva byty, ktoré tam 

sú majú iné súpisné číslo ako škola. 

- Monika Bulíková skonštatovala, že majú spoločnú strechu. 

- Starosta odpovedal, že to nevadí, s tou strechou by sa muselo niečo urobiť, je to na 

dohode s majiteľmi, je aj v ich záujme, aby strecha bola v dobrom stave. 
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- Erika Lahutová povedala, že keď bola starostkou tí, ktorých oslovila - Sario, alebo 

súkromníci odstúpili kvôli tým bytom. Preto sa dal urobiť znalecký posudok na 

odpredaj. 

- Anna Maruškinová skonštatovala, že sa predali aj nejaké pozemky pri budove bývalej 

školy 

- Erika Lahutová odpovedala, že sa predali pozemky  p. Drozdovej, ale iba to, čo 

užívala a kde má postavené hospodárske budovy. 

 

i) Katarína Hammerová povedala, že bude fašiangová zábava a potrebovali by pomoc pri    

      praženici  

- Prebehla diskusia o tom, ako prebiehali prípravy na fašiangovú zábavu v minulosti 

a koľko ľudí je potrebných  

- Erika Lahutová ponúkla, že nie je v žiadnej komisii, preto pôjde na zábave do bufetu 

- Richard Veselka skonštatoval, že o tom, kde kto bude robiť rozhodne predseda 

komisie, ale poďakoval, že je ochotná 

 

j) Jana Veselková pripomenula, aby sa Katarína Hammerová vyjadrila ku výberu členov jej 

komisie 

- Katarína Hammerová skonštatovala, že v komisii chcela mať nových ľudí. Ľudia, 

ktorých vybrala majú skúsenosti v tejto oblasti. 

- Erika Lahutová povedala, že je to neobvyklé, všade dookola v mestách a obciach sú 

v komisii ľudia, ktorí boli zvolení za poslancov, tak sa spýtala, prečo by nemohla byť 

aj ona členom niektorej komisie 

- Katarína Hammerová sa spýtala, prečo nebola ona členom komisií keď bola 

poslancom 

- Erika Lahutová odpovedala, že keď bolo prípravné zasadnutie, bol návrh a tam sa 

dohodli, čo a ako 

 

k) Katarína Hammerová povedala poslankyni Lahutovej, že vie, že obec dostala mäso.  

 V septembri bola v kuchynke obecného domu a mraznička bola plná mäsa, spýtala sa,  

  kde sa stratilo . 

- Erika Lahutová odpovedala, že keď sa robila kapustnica na kosení, všetko mäso sa 

minulo, zostal jeden alebo dva balíky, takže mraznička plná nebola. 

- Katarína Hammerová sa spýtala Eriky Lahutovej, či ona s jej príjmom bola odkázaná 

zobrať si obecné mäso 

- Erika Lahutová nesúhlasila a povedala, že mraznička nebola plná  

- Tibor Frno sa spýtal, ako vie, že bolo v mrazničke mäso 

- Katarína Hammerová odpovedala, že keď utierala na mrazničke prach, otvorila ju. Je 

to obecný majetok  

- Jana Veselková sa pridala a povedala, že aj chladničku otvorili, lebo tam potrebovali 

dať svoje veci 

- Erika Lahutová hovorila o tom, že sa robili akcie, ona ako osoba ich sponzorovala, 

dala zo svojho, to nikoho nezaujíma, a teraz ju niekto obviní, že niečo ukradla 

- Tibor Frno, takéto obvinenie si mohla p. poslankyňa odpustiť 

- Katarína Hammerová skonštatovala, že to mäso je nás všetkých 

- Milan Frno sa spýtal, odkiaľ bolo to mäso 

- Erika Lahutová povedala, že sa nemá za čo hanbiť a útoky na jej osobu pokračujú od 

volieb. 

- Jana Veselková hovorila o tom, že aj ona to mäso v mrazničke videla 

- Starosta sa snažil diskusiu na túto tému ukončiť, povedal, že nevie o žiadnom mäse 

a na zastupiteľstvo toto nepatrí. Teraz keď bude nejaké mäso, bude asi veľmi 

kontrolované. 
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l) Milan Paukov hovoril o odvodnení pri kostole a skonštatoval, že poniže je jeden priepust, 

ktorý možno 50 rokov nebol vyčistený 

- Starosta sa spýtal, či je to priepust pri p. Súkeníkovej 

- P. Paukov povedal, že je to na mieste ku p. Čavolskému 

- Starosta povedal, že komisie prejde cez obec, je viac miest kde sa vylieva voda, teraz 

sa hovorilo o prerezaní cesty smerom k p. Nepelovi, tam je priepust zapchatý a musia 

opraviť odtrhnutý podmytý kúsok oproti p. Súkeníkovej. Tú časť postupne vymýva 

a keby sa odtrhol svah, je to jediná prístupová cesta do obce, bolo by to zle, autobus 

by neprešiel popri p. Bindasovi. Bude sa to riešiť akútne, bol tam s p. Gáborom 

z Okresnej správy ciest  ŽSK, volal aj s p. Janíkom priamo zo Žiliny, prídu v marci, 

keď sa zlepší počasie. Priepusty sa budú čistiť systematicky.  

 

m) Mária Kanianska hovorila, že aj pri jej dome je upchatý kanál 

- Starosta povedal, že pôjdu aj tento úsek pozrieť s komisiou v čase keď bude pršať.  

      V mesiacoch marec až apríl nastúpi na verejnoprospešné práce niekoľko pracovníkov,  

       tak budú mať dosť roboty. Netreba tie kanály zasypávať, lebo všetko sa splaví  

       a zapchá na najužšom mieste 

- Anna Maruškinová skonštatovala, že cestári keď v lete kosia nechajú trávu 

v kanáloch, tým sa zanášajú 

- Mária Kanianska požiadala, aby pri odhŕňaní stiahol sneh od jej brány nie naopak 

- Starosta povedal, vodič bude upozornený a je tu aj poslanec za jej obvod, tak sa môže 

porozprávať aj s ním   

 

 

K bodu 15: Záver 

 

Starosta obce ukončil zasadnutie OZ a poďakoval občanom majú záujem o veci verejné.  

 

Uznesenia boli prijaté pri každom bode programu. 

 

 

          Ukončenie zasadnutia o 18.15 hod. 

 

V Sklenom 26.1.2023 

 

 

HLASOVÝ ZÁZNAM Z OZ JE ARCHIVOVANÝ NA OcÚ V SKLENOM 

 

Zaslané na overenie, dňa ....................2023 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

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

         Katarína Hammerová                                    Jaroslav Pagáč 

 

 

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

 Zapísala: Zdenka Schniererová                             Ing. Tibor Rišiaň 
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Prezenčná listina  

z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sklenom  

konaného dňa 20.01.2023 

 

 

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

 

 

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

 

 

Poslanci OZ :  

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

Členovia komisií :  
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