
Obecný úrad v S k l e n o m  
V Sklenom dňa:  23.03.2023 

 

P O Z V Á N K A 

 
Starosta obce Sklené v zmysle § 12  zákona 369/1990 Z. z. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  a podľa § 48 ods. 4 písm. e) 

zákona č. 355/2007 Z. z.  z v o l á v a  3. zasadnutie 

 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

v Sklenom , ktoré sa uskutoční dňa : 31.03.2023 o 17.00 hod. 

v Obecnom dome  v Sklenom v malej sále 

 

P r o g r a m:  

  1.  Otvorenie zasadnutia 

  2.   Určenie návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  3.   Program zasadnutia 

  4.   Kontrola uznesenia z predchádzajúceho OZ 

  5.   VZN č. 4/2023 Štatút obce Sklené  

  6.   a) Zásady odmeňovania poslancov v obci Sklené 

        b) Plat zástupcu starostu 

 7.    Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov         

 8.    Predaj pozemkov CKN 58/6 (novovytvorená parcela) zastavané plochy a nádvoria  

        o výmere 452 m2 a CKN 58/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 764 m2 vedených  

        na LV 501 v k. ú. Sklené  v prospech Martin Dráb, bytom Turčianske Teplice  

 9.    Predaj pozemku CKN 533 trvalý trávnatý porast o výmere 3407 m2  

        vedený na LV 362 v k.ú. Sklené v prospech Rozália Bošková, bytom Horná Turček 44 a  

        Lukáš Boška, bytom Lovča 

10.   Predaj pozemku EKN 9302/1 novovytvorená parcela CKN 573/2 zastavané plochy a  

        nádvoria vo  výmere 95 m2 vedenom na LV 501 v k.ú. Sklené v prospech Daniela  

       Lihanová a Jaroslav Lihan, bytom Sklené 

11.   Predaj pozemku novovytvorená parcela CKN  249/2 ostatná plocha o výmere 46 m2  

        vedenom na LV 501 v k.ú. Sklené v prospech Marián Repa a Ing. Lenka Repová,  

        bytom Bratislava 

12.   Predaj 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  

13.   Zámer prenájmu pozemku EKN 397/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 526 m2  

        vedenom na LV 501 v k.ú. Sklené v prospech Jaroslava Pavlíková, bytom Zvolen  

14.   Zámer prenájmu pozemku CKN 561/3 záhrada o výmere 977 m2 vedenom na LV 362  

        v k. ú. Sklené v prospech Pavel Roman a Nataša Romanová, bytom Sklené 

15.   Predaj pozemku EKN 230 záhrada o výmere 2235 záhrada vedenom na LV 501   

        v k.ú. Sklené žiadosť Dušan Michele, bytom Sklené 

16.   Rozpočtové opatrenie č. 2/2023 

17.   Zámer prenájmu pozemku CKN 59/1 orná pôda o výmere 690 m2 vedenom na LV 501  

        v k.ú. Sklené – žiadosť Tibor Frno a Martina Frnová, bytom Sklené 

 

1. 



 

18. Zámer predaja pozemku CKN 59/2 orná pôda o výmere 521 m2 vedenom na LV 362  

        v k.ú. Sklené – žiadosť Tibor Frno a Martina Frnová, bytom Sklené     

19. Zámer prenájmu pozemku KNE 301/21 zastavané plochy a nádvoria o výmere   

      993m2 vedenom na LV 501 v k. ú. Sklené v prospech Matúš Lihan, bytom  

      Sklené     

20. Prenájom časti pozemku CKN 57/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere podľa  

      geometrického plánu vedenom na LV 501 v k.ú. Sklené žiadosť Helena Bulíková,  

      Sklené 

21. Zámer prenájmu pozemku CKN 61/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 267 m2 a  

      CKN 61/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2 vedených na LV 362 v k.ú.  

      Sklené v prospech Helena Bulíková, Sklené   

22. Zámena pozemku EKN 348/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 927 m2 v  

      podiele ½ z výmery žiadosť Tomáš Malík, bytom Sklené   

23.  Kronikárka obce  

24.  Rôzne 

        a) Výzva pre občanov, ktorí užívajú obecné pozemky a nemajú platné nájomné  

            zmluvy, aby si podali žiadosť na ich prenájom alebo kúpu   

        b) Informácia o príprave nového VZN o odpadoch, ktoré bude platné od 1.1.2024 

        c) Informácia o zavedení optického internetu do augusta 2023  

        d) Informácia o novej web stránke obce 

        e) Informácia o zapojení sa obce do projektov 

        f) Informácia o investičnom zámere IBV 

        g) Informácia o projekte s ÚPSV a R 

        h) Informácia o pripravovaných kultúrno-spoločenských akciách v obci na najbližšie   

            obdobie   

25.   Diskusia 

26.   Záver                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                                                                                        Ing. Tibor Rišiaň 
                                                                                                        starosta obce                                    
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