
 

 

Uznesenia z 2. OZ konaného dňa 13.2.2023 

 
Uznesenie č. 23/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

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

Katarína Hammerová, Jaroslav Pagáč 

 

Schvaľuje  overovateľov zápisnice 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sklenom 

v zložení: Lukáš Moncman, Richard Veselka 

 

Schvaľuje  zapisovateľa 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sklenom :  

Zdenka Schniererová 

 

  Hlasovanie: 

  Prítomní: 4       Za:    4             Proti:    0                Zdržal sa: 0 
  Uznesenie bolo prijaté, Sklené 15.2.2023, Ing. Tibor Rišiaň 

 
Uznesenie č. 24/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

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

Schvaľuje  program svojho zasadnutia zo dňa 13.2.2023 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4       Za:    4             Proti:    0                Zdržal sa: 0 
 Uznesenie bolo prijaté, Sklené 15.2.2023, Ing. Tibor Rišiaň 

 
Uznesenie bolo prijaté     

Uznesenie č. 25/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúceho OZ 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4       Za:    4             Proti:    0                Zdržal sa: 0 
 Uznesenie bolo prijaté, Sklené 15.2.2023, Ing. Tibor Rišiaň 

 
  

 

Uznesenie č. 26/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje VZN č. 2/2023 O službách poskytovaných obcou a poplatku za tieto služby  

s účinnosťou od 01.03.2023 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4       Za:    4             Proti:    0                Zdržal sa: 0 
 Uznesenie bolo prijaté, Sklené 15.2.2023, Ing. Tibor Rišiaň 

 

 
 

 

1. 

 

 

       



 

   

 

Uznesenie č. 27/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje VZN č. 3/2023 O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov   

v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sklené  s účinnosťou od 01.03.2023      

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4       Za:    4             Proti:    0                Zdržal sa: 0 
 Uznesenie bolo prijaté, Sklené 15.2.2023, Ing. Tibor Rišiaň 

 

 

Uznesenie č. 28/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na 1.polrok 2023 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4       Za:    4             Proti:    0                Zdržal sa: 0 
 Uznesenie bolo prijaté, Sklené 15.2.2023, Ing. Tibor Rišiaň 

 

  

Uznesenie č. 29/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie správu z kontrolnej činnosti HKO Sklené za rok 2022 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4       Za:    4             Proti:    0                Zdržal sa: 0 
 Uznesenie bolo prijaté, Sklené 15.2.2023, Ing. Tibor Rišiaň 

                                                                                                      

                                                                                                

Uznesenie č. 30/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje zámer predaja pozemkov CKN 58/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 

 podľa geometrického plánu a CKN 58/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 764 m2  

vedenom na LV 501 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 Martin Dráb,  

bytom Turčianske Teplice za cenu určenú znaleckým posudkom.  
       

       Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že:   
Zámerom obce Sklené je, aby mladí ľudia z našej obce neodchádzali, a noví k nám prichádzali, 

 nakoľko priemerný vek našich občanov sa zvyšuje. Predajom pozemkov podporíme mladú rodinu,  

ktorá plánuje na tomto pozemku postaviť rodinný dom a v budúcnosti žiť.  
Aby sme zvýšili počet detí v školských zariadeniach a tým zachovali ich činnosť. 

- 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  

- Kupujúci bude povinný uhradiť 50.- eur za vypracovanie kúpnej zmluvy 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4       Za:    4             Proti:    0                Zdržal sa: 0 
 Uznesenie bolo prijaté, Sklené 15.2.2023, Ing. Tibor Rišiaň 

 

2. 



 

 

Uznesenie č. 31/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie žiadosť Jany Oravcovej a Miroslava Oravca bytom Dolný Harmanec  

o prenájom časti pozemku CKN 1240 zastavané plochy a nádvoria vedenom na LV 501 v k.ú. Sklené  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4       Za:    4             Proti:    0                Zdržal sa: 0 
 Uznesenie bolo prijaté, Sklené 15.2.2023, Ing. Tibor Rišiaň 

 
Uznesenie bolo  prijaté 

Uznesenie č. 32/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Neschvaľuje predaj pozemku CKN 140 záhrada o výmere 809 m2 vedenom na LV 501 v k.ú. Sklené 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4       Za:    4             Proti:    0                Zdržal sa: 0 
 Uznesenie bolo prijaté, Sklené 15.2.2023, Ing. Tibor Rišiaň 

 
 

Uznesenie č. 33/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Ruší uznesenie č. 119/2020 z 3.3.2020, v ktorom bol schválený prenájom majetku  

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 533 TTP o výmere 3407 m2,  

vedenom na LV 362, v k.ú. Sklené, pre Janku Minárikovú, bytom Sklené za sumu 0,01 eur za m2  

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: 4       Za:    4             Proti:    0                Zdržal sa: 0 
 Uznesenie bolo prijaté, Sklené 15.2.2023, Ing. Tibor Rišiaň 

 

Uznesenie bolo  prijaté 

 

Uznesenie č. 34/2023 

 

   Obecné zastupiteľstvo v Sklenom  

Schvaľuje zámer predaja pozemku CKN 533 trvalý trávnatý porast o výmere 3407 m2  

vedenom na LV 362 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 Rozália Bošková,  

bytom Horný Turček a Lukáš Boška bytom Lovča za cenu určenú znaleckým posudkom.  
       
       Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že:   

Zámerom obce Sklené je, aby hlavne mladí ľudia z našej obce neodchádzali,  

nakoľko priemerný vek našich občanov sa zvyšuje. Predajom pozemku podporíme mladú rodinu,  

ktorá plánuje na tomto pozemku postaviť rodinný dom a v budúcnosti žiť.   

Aby sme zvýšili počet detí v školských zariadeniach a tým zachovali ich činnosť. 

 
3. 

 



 

 

- Kupujúci budú  povinní uhradiť náklady spojené s vyhotovením  znaleckého  

      posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti 

- Kupujúci budú  povinní  uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva  

- Kupujúci budú povinní uhradiť 50.- eur za vypracovanie kúpnej zmluvy 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4       Za:    4             Proti:    0                Zdržal sa: 0 
 Uznesenie bolo prijaté, Sklené 15.2.2023, Ing. Tibor Rišiaň 

znesenie bolo  prijaté 

 

Uznesenie č. 35/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Neschvaľuje predaj pozemku CKN 318/2 záhrada o výmere 959 m2 v k.ú. Sklené  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4       Za:    4             Proti:    0                Zdržal sa: 0 
 Uznesenie bolo prijaté, Sklené 15.2.2023, Ing. Tibor Rišiaň 

 

  Uznesenie bolo  prijaté 

Uznesenie č. 36/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Ruší uznesenie č.349/2022 zo dňa 28.11.2022,  v ktorom bol schválený zámer predaja  

pozemku  parcela EKN 397/3, zastavané plochy vo výmere 526 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  

Jaroslavy Pavlíkovej, bytom Zvolen  za   cenu podľa znaleckého posudku. 

- Kupujúca bude  povinná  uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4       Za:    4             Proti:    0                Zdržal sa: 0 
 Uznesenie bolo prijaté, Sklené 15.2.2023, Ing. Tibor Rišiaň 

esenie bolo  prijaté 

 

Uznesenie č. 37/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

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

Predpisov zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Sklené zapísaných na LV 501 a to: 

Pozemku parcela registra EKN 397/3 vedenom ako zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Sklené  

o výmere 526 m2 formou priameho odpredaja najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty  

nehnuteľnosti stanovenej podľa osobitného predpisu – znaleckého posudku: 
       

-  Kupujúci bude  povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením  znaleckého posudku  

       na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti 

- Kupujúcii bude  povinný  uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva  

- Kupujúca bude povinná uhradiť 50.- eur za vypracovanie kúpnej zmluvy 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4       Za:    4             Proti:    0                Zdržal sa: 0 
 Uznesenie bolo prijaté, Sklené 15.2.2023                                                                     Pozastavené 

 
4. 



                                                                                                                                       Uznesenie bolo prijaté Uznesenie bolo prijaté 

 

 

 

Uznesenie č. 37a/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :  

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

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

-  dať vypracovať znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti  

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

      do 06.03.2023 

-  zabezpečiť vyhodnotenie predložených cenových ponúk  finančnou komisiou  

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

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4       Za:    4             Proti:    0                Zdržal sa: 0 
 Uznesenie bolo prijaté, Sklené 15.2.2023                                                                    Pozastavené 

 

Uznesenie bolo prijaté 

Uznesenie č. 38/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom :  

Udeľuje súhlas spoločnosti Kinet s.r.o., so sídlom 201, Diviaky nad Nitricou 972 25,  

IČO: 36 668 940 na umiestnenie optickej siete – domových optických prípojok, v zastavanom  

území obce Sklené nad povrchom zeme v zmysle § 4 ods. 5 písm. e) vyhlášky Ministerstva  

životného prostredia č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných  

technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách  

na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie   

 

Zdôvodnenie: 

 

Výstavba optickej siete, ktorej súčasť tvoria aj tzv. domové optické prípojky nad povrchom  

zeme (vzduchom) prináša pre obyvateľov obce Sklené ako aj pre samotnú obec nasledujúce výhody: 

- Efektívna a účelná výstavba optickej siete prostredníctvom ktorej bude poskytované  

      spoľahlivé vysokorýchlostné pripojenie na internet, a to bez potreby realizácie výkopových  

     prác, ktoré znehodnocujú prostredie obce, narúšajú celistvosť povrchov, zvyšujú prašnosť, 

     hlučnosť, znečistenie, či obmedzujú dopravu, pohyb v rámci obce a nedávno realizované  

     povrchy môžu prísť o záruku pôvodného dodávateľa povrchov 

- Pridaná hodnota a zvýšenie životného štandardu pre obyvateľov obce – možnosť  

      pripojenia na vysokorýchlostný optický internet 

- Zhodnotenie existujúcej fyzickej infraštruktúry (zariadení distribučnej sústavy)  

       s minimálnym dopadom na okolité prostredie 

- Zabezpečenie požiadaviek verejného záujmu – prostredníctvom optickej siete môže  

      byť prepojený verejný kamerový systém s obecným úradom, teda systémy, ktoré  

      zabezpečujú bezpečnosť a informovanosť pre obyvateľov obce 

- Zhodnotenie odberných miest odberateľov elektriny – poskytovanie údajov o spotrebe 

      elektriny, môže dôjsť k zberu a prenosu informácií z určených meradiel do centrály  

      prevádzkovateľa distribučnej sústavy, kde je možné jednoduchým spôsobom sledovať  

      a kontrolovať údaje o spotrebe na vlastnom odbernom mieste 

- Zjednodušené  vyhodnotenie kvality distribučnej sústavy, odstraňovanie porúch  

      a zníženej kvality distribúcie elektriny – nakoľko prostredníctvom optickej siete 

      sú prenášané údaje ohľadom kvalitatívnych parametrov distribučnej sústavy  

 
5. 

 



 

 

 

 

      a distribúcie elektriny, môže prevádzkovateľ distribučnej sústavy zjednodušeným  

      spôsobom lokalizovať jednotlivé poruchy či obmedzenia a tieto následne lokalizovať a opraviť.  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4       Za:    4             Proti:    0                Zdržal sa: 0 
 Uznesenie bolo prijaté, Sklené 15.2.2023, Ing. Tibor Rišiaň 

 
Uznesenie bolo prijaté 

Uznesenie č. 39/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje 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. rozpočtové opatrenie  

č. 1/2023 navýšenie rozpočtových prostriedkov je v súlade s § 14 ods. 2 písm. c)  a d)  

nasledovne:  

Príjmové finančné operácie 

Ekonomická klasifikácia:  454001 (zapojenie rezervného fondu) kz 46           + 45 000,00 € 

    

Bežné  výdavky: 

 

Ekonomická klasifikácia : 713005 (obstaranie fotovoltaiky) kz  46             + 45 000,00 € 

 

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

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

rezervného fondu v roku 2023 v celkovej  výške 45 000,00€. 

 

Vo výdavkovej časti dôjde  k  navýšeniu na položkách kapitálového  rozpočtu  vo výške 45 000,00€,  

z dôvodu obstarania fotovoltaiky na verejné budovy v obci Sklené.  

Obec Sklené sa zapojí do projektu na získanie eurofondov, ktoré by mali pokryť 95% výdavkov  

spojených s obstaraním fotovoltaiky.  

Ak budeme úspešní, financie refundované z Eurofondov budú vrátené do Rezervného fondu.  

  

Hlasovanie: 

Prítomní: 4       Za:    4             Proti:    0                Zdržal sa: 0 
 Uznesenie bolo prijaté, Sklené 15.2.2023, Ing. Tibor Rišiaň 

Uznesenie bolo  prijaté 

 

Uznesenie č. 40a/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie žiadosť Ing. Zuzany Piškovej o kúpu pozemkov EKN 301/21  

zastavané plochy a nádvoria o výmere 993 m2 vedenom na LV 501 a pozemku CKN 561/3  

o výmere 977 m2 záhrada vedenom na LV 362 v k.ú. Sklené 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4       Za:    4             Proti:    0                Zdržal sa: 0 
 Uznesenie bolo prijaté, Sklené 15.2.2023, Ing. Tibor Rišiaň 

  Uznesenie bolo  prijaté 

 

 
6. 

 

 



 

 

Uznesenie č. 40b/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie žiadosť Matúša Lihana o kúpu pozemku EKN 301/21 zastavané plochy  

a nádvoria o výmere 993 m2 vedenom na LV 501  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4       Za:    4             Proti:    0                Zdržal sa: 0 
 Uznesenie bolo prijaté, Sklené 15.2.2023, Ing. Tibor Rišiaň 

 

  Uznesenie bolo  prijaté 

Uznesenie č. 41/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie žiadosť Tibor Frno a Martina Frnová, bytom Sklené o kúpu pozemku  

CKN 59/1 orná pôda o výmere 690 m2 vedenom na LV 501 v k.ú. Sklené 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4       Za:    4             Proti:    0                Zdržal sa: 0 
 Uznesenie bolo prijaté, Sklené 15.2.2023, Ing. Tibor Rišiaň 

 

  Uznesenie bolo  prijaté 

Uznesenie č. 42/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie žiadosť Tibor Frno a Martina Frnová, bytom Sklené o kúpu pozemku  

CKN 59/2 orná pôda o výmere 521 m2 vedenom na LV 362 v k.ú. Sklené 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4       Za:    4             Proti:    0                Zdržal sa: 0 
 Uznesenie bolo prijaté, Sklené 15.2.2023, Ing. Tibor Rišiaň 

 

  Uznesenie bolo  prijaté 

Uznesenie č. 43/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie informáciu o predaji časti pozemku CKN 1336 zastavané plochy a nádvoria  

o výmere 136 m2 vedenom na LV 362 v k.ú. Sklené v prospech Ing. Kopeckého 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4       Za:    4             Proti:    0                Zdržal sa: 0 
 Uznesenie bolo prijaté, Sklené 15.2.2023, Ing. Tibor Rišiaň 

 

  Uznesenie bolo  prijaté 

Uznesenie č. 44/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie informáciu o predaji časti pozemku CKN  249 ostatná plocha  

o výmere podľa geometrického plánu vedenom na LV 501 v k.ú. Sklené v prospech  

 Marián Repa a Ing. Lenka Repová, bytom Bratislava  

  

Hlasovanie: 

Prítomní: 4       Za:    4             Proti:    0                Zdržal sa: 0 
 Uznesenie bolo prijaté, Sklené 15.2.2023, Ing. Tibor Rišiaň 

 

7. 



 

 

 

Uznesenie č. 45/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

 Ruší uznesenie č. 321/b/2022, zo dňa 16.9.2022, v ktorom bol schválený 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: 4       Za:    4             Proti:    0                Zdržal sa: 0 
 Uznesenie bolo prijaté, Sklené 15.2.2023, Ing. Tibor Rišiaň 

 

Uznesenie č. 46/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie informáciu o možnosti prenájmu pozemku CKN 561/3 záhrada  vedenom  

na LV 362 v k.ú. Sklené pre Pavla Romana a Natašu Romanovú  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4       Za:    4             Proti:    0                Zdržal sa: 0 
 Uznesenie bolo prijaté, Sklené 15.2.2023, Ing. Tibor Rišiaň 

 

 

Uznesenie č. 47/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie informáciu o predaji časti pozemku EKN 9302/1 (CKN 573/2) ostatná plocha  

vo  výmere  podľa geometrického plánu vedenom na LV 501 v k.ú. Sklené v prospech    

Daniely Lihanovej a Jaroslava Lihana, bytom Sklené 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4       Za:    4             Proti:    0                Zdržal sa: 0 
 Uznesenie bolo prijaté, Sklené 15.2.2023, Ing. Tibor Rišiaň 

 

 

Uznesenie č. 48/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie informáciu o predaji pozemku CKN 397 záhrada vo výmere 837 m2 vedenom  

na LV 362 v k.ú. Sklené v prospech Marián Neuschl a Martina Neuschlová, bytom          

Sklené  

  

Hlasovanie: 

Prítomní: 4       Za:    4             Proti:    0                Zdržal sa: 0 
 Uznesenie bolo prijaté, Sklené 15.2.2023, Ing. Tibor Rišiaň 

 

 

8. 



 

 

 

Uznesenie č. 49/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie zloženie preventívnych protipožiarnych hliadok:  

 1. skupina: Katarína Hammerová 

                   Ing. Ján Novák 

 2. skupina: Jaroslav Pagáč 

                   Dušan Michele 

 3. skupina: Erika Lahutová 

                   Milan Frno 

4. skupina: Lukáš Moncman 

                   Rajčan Martin 

5. skupina: Richard Veselka 

                  Tibor Frno 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4       Za:    4             Proti:    0                Zdržal sa: 0 
 Uznesenie bolo prijaté, Sklené 15.2.2023, Ing. Tibor Rišiaň 

 

    Uznesenie bolo  prijaté 

Uznesenie č. 50/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie informáciu o príprave smernice o odmeňovaní poslancov OZ 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4       Za:    4             Proti:    0                Zdržal sa: 0 
 Uznesenie bolo prijaté, Sklené 15.2.2023, Ing. Tibor Rišiaň 
 

Uznesenie bolo  prijaté 

Uznesenie č. 51/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Neschvaľuje nákup kníh Čarovné Turčianske Teplice a okolie 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4       Za:    4             Proti:    0                Zdržal sa: 0 
 Uznesenie bolo prijaté, Sklené 15.2.2023, Ing. Tibor Rišiaň 

 
Uznesenie bolo  prijaté 

Uznesenie č. 52/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Berie na vedomie informáciu o predaji vyradeného majetku obce Sklené 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4       Za:    4             Proti:    0                Zdržal sa: 0 
 Uznesenie bolo prijaté, Sklené 15.2.2023, Ing. Tibor Rišiaň 
 

 

 

 

 

 

9. 

Uznesenie bolo  prijaté 

 



 

 

 

Uznesenie č. 53/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom : 

Schvaľuje v zmysle zásad hospodárenia článok 4 písm. a, bod 5 a smernice o verejnom  

obstarávaní jednorázovú kompetenciu starostovi obce a to: nákup vybavenia obecného  

domu v sume, za ktorú boli  predané divadelné kreslá -  neupotrebiteľný majetok obce   

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4       Za:    4             Proti:    0                Zdržal sa: 0 
 Uznesenie bolo prijaté, Sklené 15.2.2023, Ing. Tibor Rišiaň 

 
Uznesenie bolo  prijaté 
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