Obecný úrad v S k l e n o m
V Sklenom dňa: 05.06.2019

POZVÁNKA
Starosta obce Sklené v zmysle § 12 zákona 369/1990 Z.z. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien z v o l á v a 2. zasadnutie

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
v Sklenom , ktoré sa uskutoční dňa : 13.06.2019 o 17.00 hod.

Obecnom dome v Sklenom.
P r o g r a m: 1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Program zasadnutia
5. a) Odborné stanovisko HKO Sklené k „Záverečnému účtu za rok 2018
b) Záverečný účet obce za rok 2018
6. Návrh
a) na I. rozpočtové opatrenie v r. 2019
b) na II. Rozpočtové opatrenie v r. 2019
c) na III. Rozpočtové opatrenie v r. 2019
7. Čerpanie rozpočtu obce Sklené k 31.3.2019
8. a) Všeobecne záväzné nariadenie obce Sklené č. 1/2019 o zápise na
predprimárne, primárne vzdelávanie a o výške príspevku zákonného
zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach zriadených obcou Sklené
b) Dodatok č. 1/2019 k VZN č. 12/2012 zo dňa 14.12.2012 O miestnej
dani za užívanie verejného priestranstva
9. a) Zástupca starostu – určenie platu
b) Doplnenie člena do komisií
10. Predaj pozemku parcela EKN 9319, novovytvorená parcela CKN 257
zastavané plochy a nádvoria o výmere 70 m2 zapísaná na LV 501 v k.ú.
Sklené v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov do výlučného vlastníctva Karola
Dubovského a Ing. Beáty Dubovskej, bytom Nábrežná, Vrútky
11. Žiadosť o odpredaj pozemku Martin Ďurďák, Sklené 66 parcela CKN
1136/6 - TPP o výmere 999 m2, CKN 1136/5 - TPP o výmere 5 m2, CKN
1136/4 - TPP o výmere 80 m2, CKN 1136/3 - TPP o výmere 154 m2 a
CKN 1136/2 - TPP o výmere 47 m2 vedenom na LV 501 v k.ú. Sklené
12. Žiadosť o odpredaj pozemku p. Stienhűbl, Sklené 23 CKN 989 trvalý
trávnatý porast o výmere 3159 m2 vedenom na LV 501 v k.ú. Sklené

1.
13. Žiadosť od odpredaj/prenájom pozemku Marián Repa s manželkou Ing.
Lenkou Repovou parcela CKN 249 ostatná plocha o výmere 154 m2
vedenom na LV 501 v k.ú. Sklené
14. Žiadosť o opravu cesty a osvetlenia Richard Veselka
15. Bezplatný prevod od rodiny Prilinskej a Macekovej – cesta na pozemku
parc. č. CKN 712/6, EKN 205 ( CKN 709/3) v k.ú Sklené
16. Využitie pozemku parc.č. CKN 1284/61 vedenom na LV 502 v k.ú.
Sklené
17. Informácia o možnosti opravy Domu smútku v obci Sklené
18. Energetický audit OD – zapojenie sa do výzvy č. OPKZ-PO4-SC4312018-48
19. Zámer na vytvorenie zberného dvora v obci Sklené
20. Žiadosť o príspevok na oslavy založenia Poľovníckeho združenia Zverín
– Vysoký vrch
21. Rôzne
22. Diskusia
23. Návrh na uznesenie
24. Záver

Erika Lahutová
starostka obce
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