
Z á p i s n i c a 

 

napísaná z druhého   zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sklabinej, konanom dňa 

29.06.2022 v zasadačke obecného úradu  

 

Program 

1. Otvorenie  

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice    

3. Čerpania výdavkov a plnenia príjmov za I. štvrťrok  2022  

4. Návrh na určenie volebných obvodov, volebných okrskov, počtu poslancov obecného 

zastupiteľstva pre voľby do orgánov samosprávy obcí a určenie úväzku starostu pre 

nové volebné obdobie 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Sklabiná na obdobie júl – 

december 2022     

6. Rozpočtové opatrenie 1/2022 

7. Rôzne                                               

8..   Diskusia                                                               

     9..   Schválenie uznesenia  

     10.  Záver    

  

 

Prítomní:  

Podľa prezenčnej listiny 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájila  starostka obce Bc. Kálovcová Marta, ktorá 

privítala všetkých prítomných. Podľa prezenčnej listiny zistila, že sú      neprítomní dvaja   

poslanci obecného zastupiteľstva   Lauko Dušan a PhDr. Havrilová Dana.   Starostka 

skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo je schopné platne sa uznášať a  prečítala program 

zasadnutia, ktorý bol  jednohlasne schválený. 

 

K bodu 2/ 

Starostka obce za overovateľov zápisnice určila    

- JUDr. Vladovič Márius 

- Varga Jozef              

   a do návrhovej komisie navrhla  

     -     Kucej Jozef     - predseda 

-  Varga Miroslav  - člen 

-  Varga Jozef    – člen  

Overovatelia zápisnice a návrhová komisia boli jednohlasne schválení. 

 

 



K bodu 3/ 

Starostka obce predložila čerpanie výdavkov a plnenie príjmov za I. štvrťrok  2022, ktoré 

zostavy poslanci obdržali elektronicky. Na obecný úrad zo strany poslancov neboli 

predložené žiadne dotazy týkajúce sa čerpania výdavkov a plnenia príjmov. Čerpanie 

výdavkov a plnenie príjmov poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie.  

K bodu 4/ 

Starostka obce predložila na obecné zastupiteľstvo Návrh na určenie volebných obvodov, 

volebných okrskov, počtu poslancov obecného zastupiteľstva pre voľby do orgánov 

samosprávy obcí a určenie úväzku starostu pre nové volebné obdobie a to nasledovne:  

a) V obci Sklabiná sa určuje v zmysle zákona č. 346/1990 Z. z. o voľbách do orgánov 

samosprávy obcí 1 volebný obvod a 1 volebný okrsok 

b) Obecné zastupiteľstvo určuje na celé volebné obdobie v zmysle zákona č. 369/1990 Z. 

z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov § 11 ods. 3 písm. c) – 7 poslancov 

c) Obecné zastupiteľstvo určuje v zmysle zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov § 11 ods. 4 písm. i) na celé funkčné obdobie rozsah 

výkonu funkcie starostu obce Sklabiná na plný úväzok  

Uvedený návrh bol poslancom obecného zastupiteľstva doručený elektronicky, neboli 

doručené žiadne iné návrhy a poslanci obecného zastupiteľstva predložený návrh na určenie 

volebných obvodov, volebných okrskov, počtu poslancov obecného zastupiteľstva pre voľby 

do orgánov samosprávy obcí a určenie úväzku starostu pre nové volebné obdobie jednohlasne 

schválili.  

K bodu 5/ 

Hlavný kontrolór obce predložil na obecné zastupiteľstvo Návrh plánu kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra obce Sklabiná na obdobie júl - december 2022. Uvedený návrh bol 

poslancom obecného zastupiteľstva zaslaný elektronicky a na obecný úrad  neboli doručené 

žiadne dotazy, pripomienky ani návrhy na doplnenie a poslanci uvedený návrh jednohlasne 

schválili.  

 

K bodu 6/   

Starostka obce predložila na obecné zastupiteľstvo Rozpočtové opatrenie č. 1/2022, ktoré 

bolo poslancom obecného zastupiteľstva doručené elektronicky. Na obecný úrad  neboli 

doručené žiadne dotazy, pripomienky ani návrhy na doplnenie a poslanci uvedené 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2022  jednohlasne schválili.  

 

K bodu 7/ - Rôzne  

 

a) Starostka obce predložila poslancom obecného zastupiteľstva Žiadosť o kúpu 

prebytočného a neupotrebiteľného majetku, ktorú zaslal Jaroslav Čižmár, Pôtor. 

V žiadosti má záujem o odkúpenie plechu za cenu 5,- Eur 1 ks. Poslanci obecného 



zastupiteľstva   uvedenú žiadosť preložili na ďalšie zasadnutie obecného 

zastupiteľstva, s tým, že je potrebné vyhodnotiť, či by obec vedela uvedený plech ešte 

využiť, v prípade, že je v takom stave, že sa už nebude dať využiť zistiť koľko by obec 

za uvedený plech dostala v zberných surovinách.  

b) Starostka obce predložila poslancom obecného zastupiteľstva ešte ponuku AM design 

s.r.o. Dolné Plachtince na vypracovanie projektu pre stavebné povolenie a pre 

realizáciu stavby „Zberný dvor Sklabiná“  

Cenová ponuka 1: bez vsakov a bez hydrogeologického posudku v sume 3204 Eur   

Cenová ponuka 2: vrátane vsakov a hydrogeologického posudku v sume 3984 Eur 

Poslanci obecného zastupiteľstva po rozprave sa priklonili k druhej cenovej ponuke t.j. 

vrátane vsakov a hydrogeologického posudku, nakoľko pozemok je v blízkosti potoka. 

Poslanci obecného zastupiteľstva druhú cenovú ponuku v sume 3984 Eur na 

vypracovanie projektu pre stavebné povolenie a pre realizáciu stavby „Zberný dvor 

Sklabiná“ jednohlasne schválili. Zároveň jednohlasne schválili, že čerpanie uvedených 

prostriedkov bude z rezervného fondu obce Sklabiná.  

 

 

K bodu 8/ Diskusia 

V rámci diskusie prebiehala všeobecná rozprava.  

K bodu 9  

Návrhy na uznesenia, predložil za každý bod samostatne   predseda    návrhovej  komisie 

Jozef Kucej, ktoré boli  jednohlasne schválené. 

 

K bodu 9/ 

Záver previedla p. Bc. Kálovcová Marta, starostka obce, ktorá sa poďakovala poslancom za 

účasť  a  zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila.  

 

 

Zapísal:  Kušniarová Veronika                                            Starosta obce: Bc. Marta Kálovcová 

                                                                                             

 

 

 

Overovatelia:  JUDr. Márius Vladovič   

                        Varga Jozef             

 

 

 

 



 


