Zápisnica z Riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Skalité
konaného dňa 5. 3. 2019 v Skalitom
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny, občania obce Skalité
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Správa o činnosti od posledného OZ, Kontrola Uznesení OZ (predkladá starosta)
Správa o čerpaní rozpočtu obce k 31. 12. 2018, Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 3/2018
(predkladá starosta, p. A. Rucková)
l. zmena rozpočtu na rok 2019 (predkladá starosta, p. A. Rucková)
Správa o kontrolnej činnosti HKO za 2. polrok 2018, Súhrnná správa o kontrolnej
činnosti HKO za rok 2018 (predkladá HKO p. M. Stašová)
Plán kontrolnej činnosti HKO na 1. polrok 2019 (predkladá p. M. Stašová)
Návrh VZN č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2015 o výške
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach (predkladá prednosta OcÚ)
Pridelenie dotácií spoločenským organizáciám v obci v zmysle VZN č. 5/2016 o poskytovaní
dotácie z rozpočtu obce Skalité (predkladá A. Rucková)
Plán kultúrnych, športových a spoločenských podujatí pre rok 2019 (predkladá
J. Časnochová)
Poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci (predkladá M. Špiláková)
Informácia o podaní projektu „Odkrývanie a ochrana spoločného dedičstva“ v spolupráci
s obcou Mosty u Jablunkova
- Informácia o podaní projektu – „Zníženie kriminality a výtržníctva v obci Skalité
pomocou doplnenia kamerového systému“ (predkladá Ing. V. Krčmárik)
Športová hala - aktuálny stav a dobudovanie infraštruktúry (predkladá starosta)
Náplne práce komisií OZ Skalité (predkladá prednosta OcÚ)
Nakladanie s majetkom obce
Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s MŠ Skalité Kudlov
a MŠ - Skalité Ústredie
Rôzne, Interpelácie poslancov
Záver.
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1.

Otvorenie zasadnutia.

Zasadnutie otvoril a viedol PaedDr. Jozef Cech, starosta obce, ktorý privítal všetkých
prítomných na zasadnutí Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ). Rokovanie bolo zvolané
pozvánkou v zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorá bola zaslaná poštou.
Opýtal sa, či má niekto nejaké pripomienky, pozmeňujúce návrhy k programu rokovania.
Konštatoval, že Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, o ospravedlnenie požiadali p.
Jozef Vojčiniak zo zdravotných dôvodov, p. Marián Ramšák sa dostaví na rokovanie neskôr.
Mgr. Michal Časnocha – upozornil, že nebol predložený a schválený program rokovania
obecného zastupiteľstva.
p. starosta – dal hlasovať o programe rokovania.
- program bol jednohlasne schválený (počtom 11 prítomných poslancov)
2.

Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

p. starosta – zápisom poveril p. M. Serafinovú, do návrhovej komisie navrhol p. Ľubicu
Lašovú a JUDr. Milana Krčmárika, za overovateľov zápisnice navrhol p. Jána Buryho a Mgr.
Michala Časnochu. Predložený návrh bol jednohlasne schválený (počtom 11 prítomných
poslancov).
3.

Správa o činnosti od posledného OZ, kontrola uznesení OZ (predkladá starosta)

p. starosta - predložil kontrolu Uznesení zo dňa 27. 12. 2018 – sú splnené a Uznesenia
z predchádzajúceho obdobia sú v plnení.
Správa o činnosti
Informoval o vyhlásení snehovej kalamity, v súvislosti s dlhotrvajúcim intenzívnym
snežením sprevádzaným silným nárazovým vetrom od 1.1. 2019 vznikla v obci vážna
snehová kalamita. Napadlo 70-100 cm snehu so silným nárazovým vetrom spôsobili, že na
miestnych komunikáciách, chodníkoch sústavne vznikali preveje a záveje. Vlastnými silami
a technikou obec nedokázala zabezpečiť stabilný chod obce. Boli ohrozené životy a majetok
občanov, preto krízový štáb obce odporučil starostovi obce, aby dňa 3. 1. 2019 vyhlásil
mimoriadnu situáciu v obci, ktorá trvala do 10. 1. 2019. Poveternostné podmienky sa
nezlepšovali silné nárazové vetry situáciu neustále komplikovali, preto bola vyhlásená v obci
dňa 15. 1. 2019 opäť mimoriadna situácia. Nasadená bola všetka vlastná technika, stroje
domácich podnikateľov, Národnej diaľničnej spoločnosti, Slovenskej správy ciest, technika
Dobrovoľného hasičského zboru v Skalitom, Záchranná brigáda Hasičského zboru Žilina,
a taktiež Hasičského zboru Čadca a dobrovoľníci. V obci sa odľahčovali od snehu a ľadu
strechy obecných budov, škôl, sprejazdňovali a sprístupňovali sa miestne komunikácie pre
záchranne zložky do osád. Odpratal sa sneh z chodníkov. Dobrovoľný hasičský zbor robil
prerezávky padnutých stromov, odstraňoval sa sneh zo striech a pomáhalo sa starým občanom
pri snehovej kalamite. Zamestnanci elektrárni odstránili viacero porúch na elektrickej sieti
v niektorých častiach obce, spadnuté časti vedenia na ceste Skalité Tridsiatok – Oščadnica.
Touto cestou sa poďakoval všetkým zložkám, ktoré pracovali na odstránení kalamity. Druhá
kalamita skončila 21. 1. 2019. Poďakoval všetkým zložkám, ktoré pomáhali pri odstraňovaní
tejto kalamity zamestnancom obce, zamestnancom Prevádzky, členom Dobrovoľného
hasičského zboru, externým dodávateľom, ktorých sme do záchranných akcií museli
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nevyhnutne zapojiť. Poďakoval všetkým obyvateľom obce Skalité, ktorí pomohli s touto
situáciou, a participovali na jej odstránení.
Dôležitou témou v našej obci je navýšenie vlakových spojov na trati Čadca – Skalité
Serafínov. V rámci stretnutia obcí Kysucký Triangel – Skalité, Čierne, Svrčinovec sme
spoločne spísali žiadosť o navýšenie vlakových spojov na tejto trati v priebehu mesiaca
február, kde sme požiadali Ministerstvo dopravy, Železničnú spoločnosť, Železnice
Slovenskej republiky a Žilinský samosprávny kraj o súčinnosť v tejto záležitosti. Máme
dohodnuté spoločné stretnutie v rámci stretnutia zložiek a to sú Integrovaná doprava
Žilinského samosprávneho kraja a Železničná spoločnosť SR, kde sa bude riešiť grafikon
a navýšenie vlakových spojov, následne stretnutie so sekčným riaditeľom z Ministerstva
dopravy, ktorý má na starosti grafikony. Verím, že sa nám spoločnými silami podarí zvýšiť
intenzitu vlakových spojov na celej trati Čadca – Skalité Serafínov a späť.
Konalo sa spoločné stretnutie starostov obci Skalité, Čierne, Svrčinovec - riešili sme
problematiku odpadov. Táto situácia je pre obce neúnosná, obce doplácajú nemalé finančné
prostriedky na zvoz komunálneho odpadu. Za obecnú prevádzku sa stretnutia zúčastnila aj p.
Časnochová. Obec Skalité dopláca z rozpočtu obce na odpad ročne 108 450,21 EUR a dotuje
zvoz TKO na úrovni 55,08%, vybrané poplatky od občanov boli v roku 2018 vo výške
88 454,52 EUR. Úroveň triedenia je v našej obci 10,01 %. Náklady na likvidáciu odpadu za
rok 2018 sú 196 904,73 EUR. Množstvo zmesového odpadu je 1507,20 ton, v prepočte na
obyvateľa je to 288,29 kg. Poplatok v obci Skalité je vo výške 16,24 EUR. Na porovnanie –
obec Čierne má od nového roka poplatok vo výške 29,20 EUR, so zľavou je to 25,11 EUR.
Úroveň triedenia odpadov je na úrovni 10,01%. Obec Čierne dotuje 39 531 EUR – 31,57%,
Obec Svrčinovec – zabezpečuje im zvoz odpadu iná firma ako v obci Čierne a Skalité. Obec
Svrčinovec – dotuje odpad vo výške 22 424,14 EUR – 29,71%, úroveň triedenia majú vo
výške 8, 58%. V prípade obcí, ktoré separujú a majú množstvo vyseparovaného odpadu menej
ako 10% je čiastka za skládkovanie od 1.4.2019 16,- EUR/tonu. V prípade obcí vo výške 1020% je to suma zo 4 EUR od 1.4.2019 14,- EUR/tonu odpadu. Budeme sa musieť touto
otázkou intenzívnejšie zaoberať a musíme zmeniť všetky služby poskytované občanom, tak
aby boli ľudia motivovaní triediť separované zložky a aby sme mali zabezpečený adresný
spôsob zvozu komunálneho odpadu, nakoľko máme v obci rozmiestnených 39 VOK, ročne
tieto kontajnery vyvezieme 590-krát. Je to pre obec naozaj veľmi zaťažujúce a nevieme
adresnosť tohto odpadu. Predbežná informácia z obecnej Prevádzky je, že 30% odpadu
navezú ľudia, ktorí odpad do našej obce dovezú. V rámci spoločných stretnutí sa musíme
zaoberať touto problematikou, ako ľudí motivovať, aby si zabezpečili popolnice pri všetkých
domoch, ďalej zabezpečiť zvoz odpadu z odľahlých častí obce. Vo veľkej miere sú tam
zohľadnené aj náklady miestnej Prevádzky. Veľkú časť roka zabezpečuje zvoz TKO
Prevádzka, čo nestojí málo.
Informoval, že sa rieši otázka autobusových zastávok, nakoľko sa obec chce uchádzať
o granty, väčšina pozemkov pod autobusovými zastávkami, nie je vo vlastníctve obce. Vo
väčšine prípadov sú to pozemky Národnej diaľničnej spoločnosti, Železníc SR a len dve sú na
obecných pozemkoch.
Informoval, že sa riešila aj otázka rekonštrukcie chodníkov v obci Skalité, aktuálny
majetko-právny stav je taký, že chodníky sú na LV Národnej diaľničnej spoločnosti, v obci
Čierne sú na LV Slovenskej správy ciest a v obci Svrčinovec – nie sú na LV vôbec. Vyvíjame
spoločnú aktivitu a informujeme vlastníka chodníkov o ich havarijnom stave.
Informoval, že obec odoslala žiadosť na SSC odstránenie havarijného stavu mostov
na ceste I/12. V minulom období už boli kontaktované dotknuté orgány, ide o mosty
Krčmisko, ktorý je vo veľmi zlom stave, most pri Autoservise Gavlák a veľmi zlý technický
stav je aj na moste Tridsiatok.
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Obec Skalité musí zabezpečiť projektovú dokumentáciu terénnych a spevnených
plôch, chodníkov, oplotenia, prístupovej komunikácie, parkovacích plôch pri športovej hale
a následné financovanie týchto prác.
V rámci l. zmeny rozpočtu je zakomponovaná štúdia celého objektu bývalej pekárne
s priľahlými budovami, aby sme sa mohli uchádzať o dotácie a granty a našli využiteľnosť pre
tento objekt.
Riešime projektovú dokumentáciu strechy hasičskej zbrojnice, ide o havarijný stav, aj
v minulosti sa tieto objekty opravovali, ale stále pretrváva zlý technický stav. Chceme sa
uchádzať o dotáciu z envirofondu, ktorá by mala byť zverejnená v tomto období. Obec sa
môže uchádzať maximálne o čiastku 200 tis. EUR, spolufinancovanie obce ak by bola žiadosť
úspešná je vo výške 5%.
Požiadal, aby zo strany poslancov a občanov obce boli dané návrhy, kde by bolo
možné vybudovať Domov dôchodcov. Pokiaľ OZ rozhodne, že je v našej obci potrebný,
musíme začať od projektovej dokumentácie až po stavebné povolenie. Následne by sme sa
mohli uchádzať o prostriedky zo ŠFRB, ktoré by dlhodobo nezaťažovali úverové zaťaženie
Obce Skalité.
Informoval, že v mesiaci január došlo k výpadku verejného osvetlenia na súbežnej
ceste, podali sme reklamáciu tohto diela. Zo strany zhotoviteľa nedošlo k vyjadreniu, až
v mesiaci február, niektoré lampy nesvietia, sú tam technické vady, komunikujeme s firmou
na o odstránení vád. V prípade, že obec prevzala toto dielo, musí byť zabezpečená bezchybná
funkčnosť a nemôžu tam byť závady, ktoré boli uvedené aj v stavebnom denníku pri
preberaní diela. Obec pozastavila platby za zhotovené dielo. Ak budú odstránené závady,
budeme pokračovať v platbách, ktoré sú dohodnuté v splátkovom kalendári.
Počas kalamity bolo zistené, že na budove Materskej školy v Ústredí dochádza
k neúmernému namŕzaniu konštrukcie, o ktorých nás informovali občania. Bola urobená
obhliadka, rokujeme s firmou, ktorá dielo realizovala. Veríme, že nájdeme so zhotoviteľom
stavby technické riešenie, aby obec nemusela v budúcnosti opätovne do tohto objektu
investovať prostriedky. Takisto bola reklamácia, že z kotla na vykurovanie vyteká neúmerné
množstvo vody, závada bola odstránená. Zo strany zamestnancov kuchyne, bola informácia,
že je nepostačujúci - nefunkčný ohrev vody, hľadáme riešenie so zhotoviteľom, aby došlo
k odstráneniu tejto závady.
Informoval, že v mesiacoch január, február sa pravidelne upravovala Medzinárodná
stopa zdravia - úprava bežkárskej trate, stáva sa veľmi obľúbenou.
Od mesiaca február spravuje Facebook Obce Skalité – prednosta OcÚ, poďakoval
Mgr. Michalovi Časnochovi, že došlo k zhode a obecnú stránku bude zabezpečovať
zamestnanec obce.
Od februára je spustená nová aplikácia V OBRAZE – nová služba občanom. Snažíme
sa poskytnúť najnovšie informácie aj obyvateľom, ktorí sú celý deň v práci alebo mimo obce
a nezachytia informácie z miestneho rozhlasu. Prípadne nesledujú pravidelne web stránku
obce.
Chceme ešte riešiť jej vzájomne prepojenie na FB obce, požiadal p. Michala Časnochu
aby to bolo doriešené v spolupráci s p. prednostom.
Mgr. Michal Časnocha – z mojej strany nie je žiadny problém.
Informoval, že zo strany občanov je stále veľký záujem o SMS.
Dal do pozornosti nové Tablo vo vestibule Obecného úradu, taktiež dnes poslanci
obdržali poslanecké preukazy.
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Informoval, že Obec Skalité poskytuje občanom bezplatné právne poradenstvo každý
4. piatok v mesiaci v zasadačke OcÚ, vzhľadom na havarijný stav zasadačky, musíme nájsť
nový priestor, ktorý občanom včas upresníme.
Prebehli rokovania so štatutármi školských jedálni, ZŠ s MŠ Skalité Kudlov, MŠ
Skalité Ústredie, ZŠ sv. Andreaja Svorada a Benedikta, zosumarizovali sa požiadavky
v súvislosti s vydávaním obedov od 1. 9. 2019, týmto sa budeme zaoberať na májovom
zasadnutí OZ, musí byť dané rozhodnutie, ako budeme túto situáciu riešiť. Požiadavky
obidvoch škôl sú približne do výšky 50 tis. EUR, môžeme následne požiadať o refundáciu cez
ministerstvo financií. Mechanizmus nie je ešte známy.
od 1. 3. 2019 – spustený nový dochádzkový systém na OÚ, ktorý je kompatibilný so
mzdovým systémom, najpodstatnejšia je ekonomika, zabezpečili sme cenovo dostupný
dochádzkový systém,
Uskutočnilo sa množstvo rokovaní k projektom s cezhraničnou spoluprácou s obcou
Mosty u Jablunkova – Ondrej Niedoba
Stretnutia s wojtom Paczorkom – obec Rajcza
Zwardon - p. Ploskonka
Luciou Michalek – Gmina Istebna.
Účasť na snemoch ZMOK
Rajd Chlopski v Rajczi
Účasť na Výročnej členskej schôdzi DHZ Skalité
17. 2. 2019 – Výročná členská schôdza záhradkárov, kde došlo k prvej havarijnej
situácii podlahy zasadačky obecného úradu, za obec bola delegovaná mojim zastupovaním p.
Ľubica Lašová.
Od minulého týždňa je havarijný stav podlahy v zasadačke OcÚ
25. 2. 2019 – stretnutie s p. predsedníčkou VÚC Erikou Jurinovou – riešili sa projekty
v rámci ŽSK a bola daná požiadavka o riešenie kritickej dopravnej situácie na úseku Skalité
Čadca. Riešenie vlakovej dopravy Čadca – Skalité Serafínov.
Zabezpečovali sa prípravy na prezidentské voľby a voľby do europarlamentu, obec si
splnila všetky náležitosti, ktoré z toho vyplývajú.
Dal do pozornosti, že sa uskutočnilo stretnutie s okresnými predstaviteľmi DHZ p.
Balošákovou a p. Kozom, náš zaslúžilý dobrovoľný hasič p. Anton Laš, st. – bude ocenený
najvyšším ocenením v rámci DHZ.
p. starosta – otvoril diskusiu.
PaedDr. Andrea Šimurdová - pozdravila všetkých prítomných. V súvislosti s prijatým
Uznesením, ktoré sa týka odovzdania mandátu starostu, pani kontrolórka sa zamerala iba na
jednu oblasť, týkala sa stavu peňažných účtov, stavu úverového zaťaženia a prehľadu faktúr,
ktoré boli uhradené, resp. neuhradené v lehote splatnosti. Odovzdanie mandátu tvorí Protokol,
ktorý má 8 príloh, myslím si, že aby mohli poslanci dobre vykonávať svoju činnosť a preto tu
išli, mali by ste mať kompletné informácie. Mala som to urobiť ako môj predchodca p. Jozef
Potočár, že celý odovzdávací protokol so všetkými tými prílohami, kde sú uvedené aj
nevybavené spisy, odovzdaná agenda, všetky rozpracované projekty, všetky pripravované
rokovania, rozriešené rokovania sú uvedené. Každému poslancovi OZ odovzdám kópiu
odovzdávacieho protokolu, aby ste mali vedomosť, že bolo odovzdané všetko, nielen peňažné
účty. Čo sa týka vlakových spojov, bola to jedna z vecí, ktorým sme sa intenzívne venovali od
roku 2011 aj z pozície VÚC sa tomu venujem aj naďalej, informácie, ktoré mám od ŽSR,
budú pridané 4 páry vlakov na trase Čadca – Skalité. Mali by sme spoločne pracovať na tom,
aby aspoň jeden pár vlakov išiel na Serafínov, lebo zatiaľ ani jeden nemá ísť až na koniec
obce, aby sa v rámci rokovania na tomto viac pracovalo, lebo po Skalité je len pol dediny,
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minimálne aspoň jeden pár vlakov by mal ísť až hore, je dobré, že nám kilometre pridajú, ale
nevyrieši to celú situáciu. Požiadala, aby materiál, ktorý priniesla zapisovateľka rozdala
poslancom.
p. starosta – informácie nie sú tajné, tak ako už p. Šimurdová spomínala od prevzatia mandátu
intenzívne pracujeme na rozšírení vlakových spojov, nielen na trati Čadca - Skalité, ale na
celej trati až po Skalité Serafinov a späť. Robíme pre to maximum, sú zatiaľ len predbežné
návrhy. Riešime v spolupráci s integrovanou dopravou ŽSK, ŽSSR, aby sa občania dostali
všade a včas. Najpodstatnejšie bude však rozhodnutie ministerstva dopravy.
V rámci korektných vzťahov som od vás pri preberaní funkcie nenašiel Petíciu za
vybudovanie nájazdu na D3, za predsedu petičného výboru bola zvolená p. starostka obce
Skalité, členmi petičného výboru sú – starostovia obcí Skalité, Čierne, Svrčinovec. Občania
majú možnosť vyjadriť svoj názor v rámci riešenej petície, je tam uvedený štatutár obce
Skalité, tak pri preberaní funkcie to malo byť automaticky odovzdané starostovi obce. Chcem
Vás oficiálne poprosiť, nakoľko ma kontaktujú média o odovzdanie petície štatutárovi obce
Skalité. V prípade, že došlo k zmene štatutára, doloží sa menovací dekrét a môže sa naďalej
konať s petíciou. Verím, že nájdeme spoločné riešenie v prospech občanov obce Skalité.
PaedDr. Andrea Šimurdová – som predseda petičného výboru aj po komunálnych voľbách,
obaja starostovia petičného výboru súhlasili, aby som zostala aj ďalej z pozície poslankyne
VÚC, nebránim sa tomu, že tá práca bude rozšírená, informovala som p. predsedníčku Mgr.
Renátu Majchrákovú, aby za účasti všetkých starostov, ja ako poslankyňa VÚC, aby sme
spoločne naplnili cieľ, s ktorým to bolo robené, aby sa podarilo dotlačiť NDS vybudovať
vjazd na D3.
p. starosta – poďakoval za informáciu, požiadal som na spoločnom stretnutí starostov, aby
sme sa tomu intenzívne venovali, čo sa týka petičného výboru, funguje to tak, že zo zástupcov
petičného výboru sa určuje osoba, ktorá má na starosti tieto úkony, ale automaticky tým, že
zmenou štatutára dochádza k zmene aj osoby, musí to byť z týchto členov, inak petičné hárky
nie sú použiteľné.
PaedDr. Andrea Šimurdová – navrhla, aby sa uvedená záležitosť riešila na spoločnom
stretnutí so starostami.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 16/2019 – schvaľuje návrh. komisiu,
over. zápisnice, program rokovania, Berie na vedomie správu kontrole Uznesení, správu
o činnosti od posl. OZ, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 11 prítomných poslancov)
p. starosta – navrhol, aby bolo rokovanie prerušené 10 minútovou prestávkou.
OZ sa jednohlasne uznieslo na prerušení rokovania.
4.
Správa o čerpaní rozpočtu obce k 31. 12. 2018, Rozpočtové opatrenie starostu
obce č. 3/2018 (predkladá starosta, p. A. Rucková)
p. starosta – informoval, že sa bude prejednávať Správa o čerpaní rozpočtu obce k 31. 12.
2018 a Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 3/2018 na základe uznesenia, ktorým bol
poverený konečnou úpravou rozpočtu, materiál poslanci obdržali spolu s pozvánkou, tvorí
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prílohu zápisnice, správa bola prerokovaná na zasadnutí Finančnej komisie (ďalej len „FK“)
a na zasadnutí Obecnej rady (ďalej len „OR“), opýtal sa, či je nejaká pripomienka.
Mgr. Michal Časnocha – dal návrh, aby bola táto Správa predložená poslancom, nie všetci sú
členmi FK a OR, mne osobne sa jednotlivé položky ozrejmili až po vysvetlení na zasadnutí
FK.
p. starosta – požiadal, aby bola prizvaná p. A. Rucková, materiál poslanci mali k dispozícií.
p. A. Rucková – podrobne informovala poslancov o položkách čerpania rozpočtu obce k 31.
12. 2018, dala do pozornosti, že zostatok finančných prostriedkov rozpočtového hospodárenia
je vo výške 136 552,- EUR. Rozpočet skončí prebytkom 69 957,89 EUR, ktorý bude až po
schválení Záverečného účtu zakomponovaný do rozpočtu obce na rok 2019.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 17/2019 – berie na vedomie Správu
o čerpaní rozpočtu k 31. 12. 2018 a Rozpočtové Opatrenie č. 3/2018, ktoré bolo jednohlasne
prijaté (počtom 11 hlasov prítomných poslancov).
5.

l. zmena rozpočtu na rok 2019 (predkladá starosta, p. A. Rucková)

p. starosta – predložil návrh na l. zmenu rozpočtu obce na rok 2019. Navrhovaná zmena bola
prerokovaná na zasadnutí FK a OR materiál poslanci obdržali spolu s pozvánkou, tvorí
prílohu zápisnice. Požiadal p. A. Ruckovú, aby informovala poslancov.
p. Alojzia Rucková – podrobne informovala poslancov o jednotlivých položkách rozpočtu,
dala do pozornosti konkrétne položky, v ktorých bola zmena vykonaná a doplnená aj po
rokovaní OR, bol urobený presun finančných prostriedkov vo výške 67 060,- EUR na
snehovú kalamitu, po refundovaní finančných prostriedkov zo štátu sa do položky na športovú
halu vrátia. Takisto z tejto položky bolo vyčlenené 10 tis. EUR na riešenie havarijného stavu
zasadacej miestnosti Obecného úradu, čo sa týka príspevkov o 600,- EUR sa ponižuje
v bežných výdavkoch – príspevky spoločenským organizáciám, bolo rozpočtované 7 tis.
EUR, finančné prostriedky sa presunú do Príspevku TJ Slovan – na detský osadový turnaj,
navýši sa príspevok TJ Slovan Skalité o 600,- EUR.
Mgr. Michal Časnocha – dal do pozornosti, aby mali poslanci na pamäti, že 67 tis. EUR sa
zobralo z vlastných finančných prostriedkov určených na športovú halu, ak sa nám vôbec
niečo vráti, aby sa tam aj vrátili a takisto aj 10 tis. EUR na riešenie havárie podlahy.
p. starosta – informoval, že boli urobené všetky legislatívne postupy, aby sme sa mohli
uchádzať o refundáciu nákladov cez MINV a vládu SR. Urobili sme všetko potrebné, aby sa
nám finančné prostriedky vrátili do rozpočtu obce.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 18/2019 - schvaľuje 1. Zmenu rozpočtu
obce Skalité na rok 2019, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 11 hlasov prítomných
poslancov).
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6.
Správa o kontrolnej činnosti HKO za 2. polrok 2018, Súhrnná správa
o kontrolnej činnosti HKO za rok 2018 (predkladá HKO p. M. Stašová)
p. starosta – dal do pozornosti Správu o kontrolnej činnosti HKO za 2. Polrok 2018 a Súhrnnú
správu o kontrolnej činnosti HKO za rok 2018, materiál poslanci obdržali spolu s pozvánkou,
tvorí prílohu zápisnice, opýtal sa, či sú nejaké pripomienky k uvedenému bodu programu.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 19/2019 – berie na vedomie Správu
o kontr. činnosti HKO za 2. polrok 2018 a Súhrnnú správu za rok 2018, ktoré bolo
jednohlasne schválené (počtom 11 hlasov prítomných poslancov)
7.

Plán kontrolnej činnosti HKO na 1. polrok 2019 (predkladá p. M. Stašová)

p. starosta – informoval, že Plán kontrolnej činnosti HKO na l. polrok 2019 bol zverejnený na
úradnej tabuli, Web stránke obce, materiál poslanci obdržali spolu s pozvánkou, tvorí prílohu
uznesenia. Opýtal sa, či sú nejaké pripomienky k uvedenému bodu rokovania.
JUDr. Milan Krčmárik – navrhol, aby p. kontrolórka stručne predložila plán kontrol, však je
prítomná.
p. Mária Stašová – predložila Plán kontrolnej činnosti HKO na l. polrok 2019.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 20/2019 – schvaľuje Plán kontrolnej
činnosti HKO na 1. Polrok 2019, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 11 hlasov
prítomných poslancov).
8.
Návrh VZN č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2015 o výške
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach (predkladá prednosta OcÚ)
p. starosta - dal do pozornosti, že požiadavka na zmenu VZN vzišla od vedúcich školských
jedálni a od štatutárov ZŠ a MŠ.
p. prednosta - materiál poslanci obdržali spolu s pozvánkou, tvorí prílohu zápisnice.
p. starosta - návrh VZN č. 1/2019 bol prerokovaný na zasadnutí FK a OR – doporučujú návrh
schváliť.
Diskusia:
Mgr. Roman Capek – tento návrh sa riešil aj na zasadnutí FK, najväčší problém bola výška
príspevku na úhradu výšky režijných nákladov, doteraz to bolo 0,12 EUR na obed, tie sa
odpočítavali rodičom za každý obed, keď odhlásili dieťa z obeda. Vo väčšine obcí to majú
tak, že majú mesačný jednorazový príspevok, ktorý nie je potom možné vrátiť, iba v tom
prípade, že je dieťa choré celý mesiac. Ide o 3,- Eurá - pre niekoho to môže byť veľa, pre
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niekoho málo. 0,12 EUR v prepočte na počet pracovných dní v mesiaci 0,12 EUR - tie
peniaze musia stále dookola presúvať, keď je dieťa odhlásené. Je na poslancoch, ako
rozhodnú.
p. Ľudmila Kožáková – dala do pozornosti, že jednoduchšie by bolo paušálne vyberať na
začiatku mesiaca 3,- EUR, potom sa presúvajú položky vo finančných pásmach – teda len
cena potravín.
JUDr. Milan Krčmárik – opýtal sa, čím to majú upravené v iných obciach.
Mgr. Roman Capek – VZN-kom sa zaoberala aj FK - doporučila, aby to bolo takto schválené,
3,- EUR – paušálne.
p. starosta – OR a FK odporúčajú schváliť predložený návrh.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 21/2019 – schvaľuje VZN č. 1/2019 –
o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 11 hlasov prítomných
poslancov).
Mgr. Roman Capek – požiadal p. Ľ. Kožákovú, aby informovala poslancov, z akého dôvodu
bol schválený prechod do vyššieho finančného pásma.
p. Ľudmila Kožáková – školské jedálne sú zaradené do finančných pásiem. Tieto finančné
pásma sú od 1. 9. 2011 – vydáva ich Ministerstvo školstva SR, naše školské jedálne sú v 3.
finančnom pásme, za 8 rokov išli ceny potravín výrazne hore, musia navariť pre deti v MŠ za
1,19 EUR – desiata, obed, olovrant. Jedlo za takú cenu určite nemá výživové hodnoty, ako by
malo mať.
9.
Pridelenie dotácií spoločenským organizáciám v obci v zmysle VZN č. 5/2016
o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce Skalité (predkladá A. Rucková)
p. starosta – dal do pozornosti, že sa týmto zaoberala FK na svojom zasadnutí, takisto aj OR,
každá jedna organizácia bola uspokojená, ktorá spĺňala podmienky. Niektoré žiadosti však
nespĺňali kritéria VZN a boli vyradené. Požiadal p. A. Ruckovú, aby predložila žiadosti, ktoré
boli prejednané na FK a takisto, aby informovala o zmenách, ktoré nastali na zasadnutí OR.
p. A. Rucková - informovala o žiadosti spoločenskej organizácie – Nádej pre budúcnosť
Oščadnica – žiadali o 1200,- EUR, FK – navrhla 600,- EUR, obec na základe legislatívy
môže poskytnúť dotácie fyzickým osobám, podnikateľom, ktoré majú sídlo na území obce,
alebo poskytujú služby obyvateľom obce. Bolo zistené, že tam nie sú členmi žiadni občania
našej obce, táto organizácia dotáciu nedostane. Spoločenstvo rodičov Skalité č. 729 –
požiadali 2000,- EUR na projekt – lavičky a posedenie v lokalite Koščelisko, FK – navrhla,
by im bolo poskytnuté 1200,- EUR, OR – návrh znížiť na 1000,- EUR, urobil sa presun pre
organizáciu Detstvo Kudlov – na rôzne podujatia - Kudlovská kopačka, Karneval, Mikulášska
besiedka.
p. Iveta Bazgerová - pripravujeme ešte ďalšie nové podujatie v Ski Areáli Skalité Serafínov –
pretek, možno nejaký futbalový zápas na ihrisku, ktoré sa nevyužíva.
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p. A. Rucková – Klub sklerózy multiplex – požiadali o 100,- EUR, FK a OR – doporučujú
100,- EUR. Únia nevidiacich a slabozrakých – požiadali o 200,- EUR - FK a OR –
doporučujú 200,- EUR. DHZ Skalité – požiadali 1000,- EUR na hasičské súťaže – FK a OR –
doporučujú 1000,- EUR. Poľovnícke družstvo Skaľanka – požiadali o 500,- EUR – úprava
z rokovania OR 400,-EUR. Priatelia umenia – požiadali vo výške 1000,- EUR na vydanie CD,
FK a OR – doporučujú 700,- EUR. Ski TEAM Oščadnica – požiadali 1480,- EUR, FK
doporučila 700,- EUR, úprava na rokovaní OR 500,- EUR. Športový klub polície Čadca –
požiadali o 800,- EUR , FK a OR doporučujú 400, EUR. KasProf.Security bul team Orava –
OZ, ktoré zastrešujú Truchlíkovcov – pretláčanie rukou, FK doporučila 700,- EUR, OR –
úprava na 600,- EUR. Slovenský červený kríž Čadca – požiadali 200,- EUR , FK a OR
doporučujú 200,- EUR. ZO Slovenského zväzu záhradkárov Skalité – požiadali 300,- EUR,
FK a OR doporučujú 300,- EUR. CVČ ABC Martin Košťany nad Turcom – poskytuje sa im
dotácia v zmysle VZN vo výške 205,- EUR sú tam 2 deti z našej obce, FK a OR – doporučujú
205,- EUR. TJ Slovan Skalité – požiadali o 26 tis. EUR, návrh je 22 tis. EUR a k tomu 600,EUR na ten osadový detský turnaj, takže vo výške 22 600,- EUR. Dala do pozornosti, že
ďalej si požiadala Jednota dôchodcov vo výške 500,- EUR, nemajú kompletnú žiadosť.
Protifašistický bojovníci Žilina – takisto nemajú kompletnú žiadosť.
Diskusia.
Mgr. Michal Časnocha – dal do pozornosti, že ho najviac oslovil projekt Spoločenstva
rodičov 729 – aktivity počas celého roka, na zasadnutí OR im bolo znížené o 200,- EUR,
chceli tam urobiť posedenie pre deti, snažia sa to okolie skultúrniť. Požiadali si o 2000,- tis.
EUR, na zasadnutí FK im bolo znížené na 1200,- EUR, a na zasadnutí OR ešte o 200,- EUR,
znížilo sa Kas. Prof. Security o 100,- EUR, znížilo sa PZ Skaľanka o 100,- EUR, znížilo sa
SKI Team Oščadnica a všetky tie položky, ktoré sa znížili o 600,- EUR, všetky sa dali OZ
Detstvo Kudlov, tým jediným sa zvýšilo, ostatným sa znížilo. Z môjho osobného názoru,
keby sa ešte našlo niečo, z čoho by sa im dali vyčleniť finančné prostriedky Spoločenstvu
rodičov 729. Výsledkom toho znižovania bolo, že obidve združenia majú rovnakú sumu.
V minulosti si každý žiadal o inú sumu, schvaľovali sme inú sumu, nebola to žiadna zásada,
že musia mať rovnako.
p. starosta – na zasadnutí OR sme sa tomu venovali, prišla požiadavka od OZ Detstvo
Kudlov. Malo by to byť rozdelené proporčne rozdelené pre všetkých rovnako. Nebránim sa
tomu, pokiaľ sa finančné prostriedky nedočerpajú, môže nastať aj takáto situácia. Do
budúcna by som bol rád, aby sme mohli vyčleniť ďalšie finančné prostriedky kultúrnym,
spoločenským organizáciám v rámci VZN, upraviť niektoré náležitosti tak, aby to bolo
vyšpecifikované vo VZN. Kľúč OR bol zvolený podľa počtu občanov, ktorí sa môžu zapojiť
na kultúrnom, športovom a inom type podujatia. Vzišiel konsenzus, ako rozdeliť finančné
prostriedky, keby bolo viac, určite by sme mohli rozdeliť inak.
p. Iveta Bazgerová – snažíme sa každoročne získavať finančné prostriedky pre OZ Detstvo
Kudlov z rôznych zdrojov, nielen z dotácie obce.
Mgr. Michal Časnocha – vychádzam z toho, že Vaša žiadosť bola na 400,- EUR
a Spoločenstvo rodičov 729 má obšírnejší projekt a žiadali viac, tak im dajme viac. Ak máte
vy oveľa viac aktivít a podujatí, tak nech sa to navýši.
Mgr. Roman Capek – opýtal sa, či by si nemali svoju žiadosť doložiť a rozšíriť.
p. A. Rucková - mali by ju doložiť.
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Mgr. Michal Časnocha – tak aká je to požiadavka, ak nie je písomná, či je písomná???
p. Iveta Bazgerová – bola ústna a doložíme.
Mgr. JUDr. Jozef Gonščák – keď sme sa v minulosti vyjadrovali, tak, že bola výška zmenená
tak o 100%. O toľko t.j. 150% - 200% sme nenavyšovali ešte nikomu.
Mgr. Roman Capek – a môžeme to vôbec.
A. Rucková – žiadali o 400,- EUR.
Mgr. Michal Časnocha – vychádzam z toho, že písomne žiadali o 400,- EUR, a my Vám teraz
navýšime o 250% , všetkým sme ubrali a Vám to všetko dáme?
p. starosta – vzišla požiadavka, aby bolo proporčne rovnako rozdelené pre OZ škôl.
p. Iveta Bazgerová – myslím si, že školy by sa mali rovnako podporovať.
Mgr. Michal Časnocha – však dobre, nemám žiaden vzťah so Spoločenstvom, oslovil ma ten
ich projekt. Neviem, prečo by ste mali dostať 1000,- EUR, keď neviem na čo viac vám
dávam.
p. starosta – bolo to už zdôvodnené.
JUDr. Milan Krčmárik – myslím si, že keď si požiadali menej, nemali by sme im navyšovať.
600,- EUR sme už našli, vždy nám tam peniaze ostali, môžu si požiadať, pôjde to do FK,
členovia zhodnotia, my im dodatočne na to tých 600,- EUR môžeme navýšiť. Nemali by sme
ísť vyššie ako žiadali. 600,- EUR zostane v rozpočte. V tomto roku je to 100% nárast žiadostí
organizácií, ktoré nikdy predtým nežiadali. Dnes nemusíme odsúhlasiť všetko, ak donesú
novú žiadosť s odôvodnením, nie je problém im dotáciu navýšiť. Dávam to ako pozmeňovací
návrh, aby im bolo poskytnuté 400,- EUR, a keď si požiadajú môžeme im poskytnúť znova,
rezerva nám v rozpočte ostane.
p. Miloš Petrák – opýtal sa na spoločenskú organizáciu Nádej pre budúcnosť Oščadnica, teda
nedostanú nič??
p. Ján Bury – suma 600,- EUR sa navýši príspevok pre TJ Slovan Skalité, ja osobne neviem
o tom nič, žiadosť si podal p. Ľubo Mikula, my zorganizujeme detský osadový turnaj,
následne predložíme aj vyúčtovanie.
p. starosta – bolo to schválené aj v l. zmene rozpočtu obce Skalité, navýšenie príspevku pre TJ
Slovan Skalité.
Mgr. JUDr. Jozef Gonščák – vo VZN je uvedené, že dotácie môžeme poskytnúť na základe
písomnej žiadosti v termíne do 31. 1., v mimoriadnych prípadoch môže byť dodaná žiadosť aj
v inom termíne. Okrem iného žiadosť obsahuje aj požadovanú výšku dotácie. Opýtal sa, či
máme písomnú žiadosť s požadovanou výškou.
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p. starosta – dostal som informáciu, preto som to predložil na Obecnej rade, bolo potrebné to
prerokovať.
Mgr. Michal Časnocha – opýtal sa, či si môže ten istý požadovať o dotáciu aj
v mimoriadnom termíne?
Mgr. Zdenka Révayová – OZ Detstvo Kudlov dalo žiadosť na 400,- EUR, nerobme z toho
problémy, schváľme takú výšku, ako požiadali a následne si opakovane podá žiadosť,
predídeme nedorozumeniam a problémom.
p. starosta – odovzdal slovo, p. Jozefovi Cechovi, z radov občanov.
p. Jozef Cech – pozdravil poslancov, prišiel ako dôchodca za Klub dôchodcov, ktorí si podali
žiadosť, žiadosti sa nevyhovelo, z toho dôvodu, že žiadosť nie je úplná, treba ale povedať aj
prečo, náležitosti, ktoré sú potrebné doložiť k žiadosti, dodnes neprišli, na FK bolo povedané,
že nedostanú nič, lebo nemajú nárok. Dal do pozornosti, že finančné prostriedky nemusia byť
rozdané všetky, už dnes, môžete to rozdeliť aj počas roka. Rozpočet je na celý rok. Vo VZN
nie je určené, že to musí byť rozdelené všetko dnes. Navrhol, aby boli nechané finančné
prostriedky aj pre Klub dôchodcov a keď sa ku žiadosti doloží chýbajúci doklad, môže byť
ich žiadosti vyhovené. Podľa toho čo som si vypočul ste rozdelili všetky finančné prostriedky,
keď dáte ešte aj OZ Detstvo Kudlov o 600,- EUR viac, nezostane Vám nič. Požiadal, aby bola
urobená rezerva aj pre organizáciu – Jednota dôchodcov Skalité.
JUDr. Milan Krčmárik – na zasadnutí OR to bolo povedané, aj v minulosti nedoložili
doklady a pomohlo sa im iným spôsobom, refundovali sa im náklady na určité občerstvenie,
ak doložia doklady, treba to nechať, buď bude navýšená položka v niektorej zmene rozpočtu,
ak bude z čoho. Ponižovali sme určitým organizáciám, aby sme našli rezervu pre OZ Detstvo
Kudlov.
p. Mária Stašová – kompletnú žiadosť nemajú ani odbojári, malo by sa uvažovať aj s nimi
a nechať tam nejakú rezervu.
p. A. Rucková – Klub dôchodcov môže pracovať aj pod obcou.
p. Iveta Bazgerová – opýtala sa na organizáciu Priatelia umenia Čadca o koho to vlastne ide.
p. starosta – požiadali si o dotáciu na vydanie CD.
p. Iveta Bazgerová – opýtala, či všetkým, ktorý vydávali CD sa prispievalo? Chcelo by trošku
zohľadniť, koľko sa dávalo v minulosti.
p. Ján Bury – Jednota dôchodcov dostala v minulom roku na svoju činnosť z iných zdrojov, to
isté aj Protifašistický bojovníci, aj Holubári všetci dostali. Je tu množstvo návrhov,
nepohneme sa ďalej, keď to pôjde takto.
p. starosta – dal do pozornosti návrh p. Krčmárika, aby 600,- EUR bolo ponechané
v rozpočte, ak bude OZ Detstvo Kudlov spĺňať všetky podmienky, budeme môcť opätovne
poskytnúť finančné prostriedky.
Druhý návrh – vyčleniť finančné prostriedky pre Jednotu dôchodcov Skalité vo výške 500,EUR.
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Tretí návrh - znížiť Priateľom umenia o 200,- EUR, ďalej návrh p. Jána Buryho, aby bolo
Jednote dôchodcov poskytnuté finančné prostriedky. Požiadal, aby sa poslanci zjednotili.
Mgr. Michal Časnocha – neviem, či sa o návrhu verejnosti môže hlasovať.
p. starosta – určite by sme sa mali tým zaoberať a vyjadriť sa k tomu.
Mgr. Michal Časnocha – my sa musíme vyjadriť, či sa stotožňujeme s návrhom OR.
JUDr. Milan Krčmárik – to čo bolo na zasadnutí OR bolo doporučenie, teraz je nový návrh,
nová zmena.
p. Iveta Bazgerová – stiahla svoju žiadosť na navýšenie dotácie pre OZ Detstvo Kudlov, aby
zostalo 600,- EUR v rozpočte, navrhla aby bolo znížené Priateľom umenia o 200,- EUR.
Mgr. Michal Časnocha – aby som mohol spravodlivo zdvihnúť ruku, chcel by som vedieť, čo
tam bolo v tej samotnej žiadosti.
p. starosta – predložil žiadosť Priateľov umenia – nahrávanie CD za účasti žiakov
a absolventov základnej školy M. R. Štefánika v Čadci, propagácia školy na území SR a aj
v zahraničí, požadovaná čiastka je 1000,- EUR.
JUDr. Milan Krčmárik – keď sme v minulosti dali 500,- EUR, tak na to treba prihliadať,
nechcem tým nikomu ublížiť, ale na budúci rok budeme mať ešte oveľa viac žiadostí.
Budeme mať rezervu 200,- EUR, nikdy sme neboli v tejto položke rozpočtu na nule.
p. Iveta Bazgerová – predniesla opätovne svoj návrh, aby sa o ňom mohlo hlasovať – znížiť
dotáciu pre organizáciu Priatelia umenia o 200,- EUR, aby zostali v rozpočte, aby im bolo
poskytnuté len 500,- EUR.
p. starosta – dal hlasovať o predloženom návrhu.
Za hlasovali: p. Iveta Bazgerová, Mgr.art. Vlasta Mudríková, JUDr. Milan Krčmárik, Mgr.
Michal Časnocha, Mgr. Zdenka Révayová, Mgr. Roman Capek, p. Ľubica Lašová
Proti: nikto
Zdržali sa hlasovania: p. Ondrej Rovňan, p. Miloš Petrák, p. Ján Bury, Mgr. JUDr. Jozef
Gonščák.
-

Návrh bol schválený

p. starosta – opýtal sa zástupcu Jednoty dôchodcov, či na svojej požiadavke trvá.
p. Jozef Cech – rozpočet je na celý rok, urobili ste si rezervu, ak dôchodcovia doložia
doklady, budete im môcť poskytnúť, ak nie, budete mať rezervu pre iných. Mimoriadne veci
sa vždy dali doschváliť.
p. Ján Bury – ak to VZN umožňuje, že môže byť poskytnutá dotácia aj v priebehu roka,
nemáme sa o čom baviť.
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p. starosta – dal návrh znížiť prostriedky pri väčších sumách žiadateľov, aby sme mali väčšiu
rezervu a finančné prostriedky prerozdelili iným organizáciám.
Mgr. Michal Časnocha – dal do pozornosti, aby poslanci brali VZN tak, že má nejakú váhu,
keď je uvedené, že má podať žiadosť do 31. januára, tak to dodržme, nie že si hocikto požiada
hocikedy počas roka, keď pôjde o mimoriadnu situáciu, tak v tom prípade áno. Ale v týchto
prípadoch, načo máme vo VZN takéto ustanovenie, držme sa toho.
JUDr. Milan Krčmárik – súhlasím s Michalom, keď napríklad niekomu chýba jeden papier,
to je ten mimoriadny prípad, tak ako v minulosti sa stalo DHZ, a vrátili sme sa k tomu za 3
mesiace, ale ak nedodržia termín podania žiadosti do 31.1., nedával by som už nič.
Mgr. Michal Časnocha – aby sa nám nestalo, že sa nám objaví nejaká organizácia a bude si
žiadať o dotáciu niekedy počas roka.
p. starosta – aj Klubu dôchodcov chýba jeden doklad – Potvrdenie o pridelení IČO, v tejto
chvíli je to na vás, vy budete schvaľovať, stiahol svoj návrh, máme rezervu v rozpočte 800,EUR.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 22/2019 – schvaľuje poskytnutie dotácií
spol. organizáciám, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 11 hlasov prítomných
poslancov).
10.
Plán kultúrnych, športových a spoločenských podujatí pre rok 2019 (predkladá
J. Časnochová)
p. starosta – predložil Plán kultúrnych, športových a spoločenských podujatí pre rok 2019,
materiál poslanci obdržali spolu s pozvánkou, tvorí prílohu zápisnice. Dal do pozornosti, že
na rokovaní OR bol rozšírený o OTTO WEITER Show. Požiadal Mgr. art. Vlastu Mudríkovú,
aby podrobnejšie informovala poslancov.
Mgr. art. Vlasta Mudríková – informovala, že boli dohodnuté podmienky financovania, voľný
termín by bol 13. 7. 2019, taktiež oslovili umelcov ako Roba Kazíka, manželov Zmoškovcov,
skupinu Galaktik, manželov Klimentovcov, Bystrická kasňa, ja osobne, uvažuje sa
o Jadranke. Zo strany obce by bolo potrebné zabezpečiť ozvučenie. Oni zabezpečia celý štáb,
zabezpečia aj prenos do televízie. 3 týždne by bežala reklama pred akciou, urobili by grafiky
pre toto podujatie. Zo strany obce by malo byť zabezpečené občerstvenie pre účinkujúcich,
nejaké švédske stoly, pitný režim.
p. starosta – počas OR bolo predložené, aj podujatie, možno do budúcna MUFUZA –
Mužstvo futbalových zázrakov.
Mgr. art. Vlasta Mudríková – vystúpili by tam herci, speváci, bývalí športovci, ktorých
poznáme z televíznych obrazoviek, išlo by o celodenný projekt pre všetky generácie,
vstupenky by si predávali sami, zabezpečili by všetko potrebné, obec by sa nemusela o nič
starať.
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p. starosta – v rámci rokovania OR, bolo toto podujatie odročené, nemáme na to finančné
prostriedky.
Mgr. art. Vlasta Mudríková – je to vynikajúca cena, tento projekt, keby sme si chceli
realizovať sami, bol by niekoľkonásobne drahší. Podarilo sa mi vybaviť aj Mira Jaroša, s tým,
že vstupenky by sa predávali po 10,- EUR, plagáty by si dodali sami.
p. starosta – Miro Jaroš je zahrnutý aj v Pláne kultúrnych podujatí dňa 2. 8. 2019, takisto sa
bude v obci organizovať Farský deň, požiadal, aby p. poslankyňa informovala o možnosti
spestriť kultúrny program, bude to potrebné prejednať s farnosťou, či by súhlasili, ponuky
rôznych divadelných predstavení pre deti v cene okolo 200,- EUR.
Mgr. art. Vlasta Mudríková – máme ponuku, kde ceny divadielok sú približne v cene 200,EUR, ak by mala obec záujem o častejšie vystúpenia, vedia sa dohodnúť na cene.
Diskusia.
Mgr. Zdenka Révayová – Plán kultúrnych podujatí je rozsiahly môže sa doplniť aj v priebehu
roka, môj názor je - radšej menej a kvalitného. Uvidíme ako nám to pôjde, ako to vyjde
v rozpočte.
p. Iveta Bazgerová – mala pripomienku, aby Plán kultúrnych a športových podujatí, bol
spracovaný kvalitnejšie ako bol predložený, aby bolo zrozumiteľnejšie napísané, kto
organizuje a kde, nech predseda kultúrnej komisie poverí pracovníčku, ktorá to má
vypracovať.
p. Ondrej Rovňan – toto si vždy zabezpečovala obec.
p. Ján Bury – opýtal sa ako bude financované podujatie OTTO WEITER show.
Mgr. art. Vlasta Mudríková – ako som už povedala 85% zisku pôjde na honoráre, 15% pre
obec, s tým, že obec zabezpečí ozvučenie a občerstvenie pre účinkujúcich.
p. Ján Bury – celkové náklady budú v akej výške.
Mgr. Art. Vlasta Mudríková – 5 tis. EUR, takú mám informáciu.
p. starosta – obec zabezpečovala ozvučenie, aj čo sa týka iných podujatí, ako sú aj Goralské
slávnosti.
p.Iveta Bazgerová – opýtala sa p. Romana Capka, ako sa SZUŠ podieľa na príprave
kultúrnych podujatí v obci.
Mgr. Roman Capek – ZUŠ nebola zatiaľ obcou oslovená, pripravujeme program na Deň
matiek, a robíme si svoje koncerty.
p. Ľubica Lašová – kultúrnych podujatí máme v obci dosť pre všetky vekové kategórie. Dala
do pozornosti, že v nedeľu bolo divadelné vystúpenie, ktoré organizovala farnosť. Po
skončení ľudia hovorili, že to bolo pekné, možno by bolo dobré oživiť starý kultúrny dom.
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Boli nám predložené podujatia, hlavne cez prázdniny by bolo dobre naplánovať akcie do
kultúrneho domu, pre deti nie sú nákladné a rodičia s deťmi by určite prišli.
Mgr. Michal Časnocha – bolo to veľmi pekné vystúpenie – Rodinné tajomstvo. Poďakoval
účinkujúcim za toto vystúpenie. Takéto divadelné predstavenie treba dať aj do budúcna, ak
nejde o vysoké sumy, bolo by to veľmi dobre.
Mgr. Art. Vlasta Mudríková – viem osloviť aj iných, mohli by sme to vyskúšať.
p. Ľubica Lašová – podujatie v kultúrnom dome nie je viazané na počasie.
Mgr. Michal Časnocha – navrhol, aby bolo včlenené do Plánu kultúrnych a spoločenských
podujatí aj podujatie HODINA ZEME – 30. 3. 2019, spočíva v tom, že nie sme ľahostajní
voči klimatickým zmenám, ktoré sa dejú. Zhasnú sa veľké objekty a časti, mohli by sme
symbolicky zhasnúť, 20:30 – je hodina, kde sa toto robí, je do tohto projektu zapojených veľa
miest a obcí Slovenska, robí sa to celosvetovo. DEŇ ZEME - urobiť ako spoločenské
podujatie, 22. 4. – robilo sa každoročne, treba to viac spropagovať, aby sa zapojili všetky
organizácie, školy spoločne. DEŇ ZDRAVIA – v budúcom roku, navrhol, aby sa tu zriadil
automatický defibrilátor pre pomoc ľudí, urobiť to ako podujatie, oficiálne pre ľudí, kurz
prvej pomoci. Ak by sa dal zabezpečiť, bolo by potrebné vyčleniť v rozpočte budúceho roka
finančné prostriedky na jeho zabezpečenie.
p. starosta – poďakoval za návrhy, čo sa týka automatického defibrilátora je to v riešení p.
Jozefom Baroniakom, ktorý sa tomuto intenzívne venuje, vynakladá veľké úsilie, aby našiel
sponzorov na zabezpečenie nákupu. Na zasadnutí v máji, budú presnejšie informácie.
p. starosta - dal hlasovať o návrhu p. Michala Časnochu, aby bol doplnený o dva návrhy a to
Deň zeme a Hodina zeme.
-

Návrh bol jednohlasne schválený.

Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 23/2019 – schvaľuje Plán kult., sport.
a spol. podujatí s doplnením, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 11 hlasom
prítomných poslancov).
11.

Poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci (predkladá M. Špiláková)

p. starosta – predložil žiadosť p. Ulijany Legerskej o poskytnutie jednorazovej dávky sociálne
pomoci na nákup paliva na zimu. Bola prejednaná aj na zasadnutí sociálnej komisie (ďalej len
SK“) – doporučuje schváliť, takisto aj OR – doporučuje schváliť.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 24/2019 – schvaľuje poskyt. dávky soc.
pomoci na nákup paliva vo výške 300,- EUR, p. U. Legerskej, ktoré bolo jednohlasne
schválené (počtom 11 hlasov prítomných poslancov).
12.
Informácia o podaní projektu „Odkrývanie a ochrana spoločného dedičstva“
v spolupráci s obcou Mosty u Jablunkova
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- Informácia o podaní projektu – „Zníženie kriminality a výtržníctva v obci Skalité
pomocou doplnenia kamerového systému“ (predkladá Ing. V. Krčmárik)
p. starosta – informoval poslancov, že boli podané dva projekty, opýtal sa či sú zo strany
poslancov, nejaké pripomienky.
Diskusia.
p. Ján Bury - opýtal sa, či v projekte kamerového systému je riešená aj tribúna a okolie TJ
Slovan Skalité.
p. starosta – v prípade kamerového systému, bola podaná žiadosť, sú určené viaceré miesta
v obci na vjazdoch do obce a ďalších miestach. Bude schválená čiastka a následne sa bude
robiť podľa financií projekt. Bude to potom možné doplniť.
p. Ján Bury – v minulom roku sme mali poškodených množstvo sedačiek, dochádza
k znečisťovaniu fasády a iných vecí, je to majetok obce, treba to riešiť, my ako TJ to
nezvládneme, je potrebné, aby tam tie kamery boli.
p. starosta – súhlasím, v tejto chvíli nevieme, v akej výške nám bude projekt schválený,
vyzveme na rokovanie aj zástupcov TJ Slovan Skalité.
Druhý projekt – Odkrývanie a ochrana spoločného dedičstva – je zameraný na drevárske
sympózium, cezhraničný projekt s partnerom obcou Mosty u Jablunkova. V rámci sympózia
sa vytvorí drevený betlehem, ktorý by sa slávnostne odovzdal na Adventných trhoch –
30.11.2019, bol by umiestnený v areáli kostola. Spolufinancovanie projektu je vo výške 5%,
t.j. 1 173,25 EUR.
Mgr. Michal Časnocha – navrhol, aby aj do Obecného spravodaja bolo uverejnené, čo sa
v obci deje, že dochádza k ničeniu majetku, aby to aj ľudia vedeli.
p. starosta – zisťoval som už informáciu cez OR PZ, čo sa týka trestnej činnosti v našej obci,
dopravné nehody, trestná činnosť atď. Bude to zverejnené v Obecnom Spravodaji, koncom
marca.
Aj v prípade Dobrovoľného hasičského zboru, je neúmerne množstvo výjazdov k horiacim
kontajnerom, v minulom roku 35 výjazdov. Musíme to spoločne riešiť, sú to informácie, ktoré
musia občania vedieť. Čo sa týka odpadu, musíme robiť osvetu, možno aj v rámci Dňa Zeme
– bude vysypaný kontajner na námestie obce, musíme ukázať ľuďom, aby vedeli, čo tam
patrí, a čo nie.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 25, 26/2019 – berie na vedomie správy
o podaní projektov, schvaľuje predloženie žiadosti o NFP „Odkrývanie a ochrana spoločného
dedičstva, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 10 hlasov prítomných poslancov)
p. Miloš Petrák – nehlasoval, nakoľko nebol prítomný v rokovacej miestnosti.
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13.

Športová hala - aktuálny stav a dobudovanie infraštruktúry (predkladá starosta)

p. starosta – informoval poslancov, že dodávateľská firma, ktorá realizuje toto dielo potrebuje
stanovisko obce, ako budú prebiehať terénne úpravy, ako sa budú riešiť spevnené plochy,
a iné veci, ktoré sú potrebné, aby mohla byť športová hala daná do užívania, takisto aj
napojenie do kanalizácie. Všetky práce, ktoré sa budú realizovať, budú len nevyhnutné na
sprevádzkovanie športovej haly. Urobíme projektovú dokumentáciu celého areálu, aj areálu
školy. V prvej etape budeme riešiť, oplotenie, prístupovú komunikáciu, zadná časť bude
riešená iba nevyhnutne, musia byť zabezpečené terénne úpravy, pokiaľ nám to finančné
prostriedky dovolia. Aj pani riaditeľka Špilová požiadala, aby sa projekt riešil ako celok.
Napojenie kanalizácie bude realizované do miestnej komunikácie okolo požiarnej zbrojnice
a následne by mala byť napojená do chodníka pri štátnej ceste. Množstvo vody, ktoré ide
z haly, nie je možné napojiť na súčasnú kanalizáciu, ktorá je vedená cez susedný pozemok.
Je potrebné si povedať, že 600 tis. EUR, je z úverových zdrojov, 200 tis. EUR je z vlastných
zdrojov, ktoré v tejto chvíli už ani v rozpočte nemáme. Ďalšie prostriedky je potrebné na
dobudovanie okolia haly a na jej vybavenie, nehovoriac o jej prevádzke. Budeme potrebovať
ďalšie finančné krytie, požiadal p. Romana Capka, aby informoval o stanovisku Finančnej
komisie.
Mgr. Zdenka Révayová – opýtala sa, či sa od zimy vykonávali nejaké práce na športovej hale.
p. starosta – cez zimu sa nepracovalo. Budúci týždeň bude jednanie so zhotoviteľom, všetky
práce nadväzujú na prepojovaciu chodbu, z toho dôvodu je potrebné dať stanovisko, ako chce
obec riešiť terénne úpravy.
Mgr. Roman Capek – preberali sme na zasadnutí FK – túto situáciu, a takisto aj situáciu
v školách, čo sa týka jedálni.
p. starosta - toto sa bude riešiť na budúcom zasadnutí OZ, náležitosti sú stále v permanentnom
vývoji.
Mgr. Roman Capek – vzniká nám problém stravovanie detí „Zadarmo“, jedálne to kapacitne
nezvládnu, budú sa musieť rozšíriť, čo nás bude stáť cca 50 tis. EUR. Pokiaľ budeme chcieť
toto preklenúť, musíme poveriť starostu, aby rokoval o možnostiach navýšenia úveru.
V súčasnosti je úverové zaťaženie obce cca 900 tis. EUR – 600 tis. na športovú halu, ostatné
je úver z predchádzajúcich rokov.
p. starosta – aj na zasadnutí OR sme túto situáciu riešili aj s pani kontrolórkou, nebude to
jednoduché, musíme brať to, čo v minulom období rozhodlo predchádzajúce vedenie o tejto
investícii. Vysúťažená je len holá stavba bez vybavenia šatní, bez športového vybavenia,
spevnených plôch atď. Ďalej nám vzniknú náklady na prevádzku športovej haly, sú to
finančné prostriedky, s ktorými nikto nerátal, ak sa podarí sprevádzkovať športovú halu
v termíne, ako je stanovené, náklady na prevádzku budú dosť vysoké – energie, správca
budovy, upratovačky a mnohé iné veci potrebné na zabezpečenie prevádzky. Rozhodnutie,
navrhla FK a OR, nevieme koľko to bude celkovo dobudovanie stáť, preto musíme hľadať
finančné prostriedky. Požiadal o stanovisko p. Máriu Stašovú k úverovému zaťaženiu obce.
p. Mária Stašová – predložila stanovisko k úverovému zaťaženiu obce.
Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania 2019
a/ výpočet podľa § 17 ods. 6 písm. a/:
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Skutočne bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018

2 988 854,63

Skutočné bežné príjmy obce
Skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO 31.12.2018
Zostatok istiny z bankových úverov k 5.3.2019
Istina po pripočítaní nevyč. prostr. do výšky úveru 600 tis.€
/+233 727,35/
Istina po navýšení úveru o 350 tis €
Zostatok istiny z pôžičiek
Zostatok istiny z návratných finančných výpomoci
Zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
Zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projetov EÚ
Zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
Zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2018
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
Z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
Z úveru z Environmentálneho fondu
Z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočítava do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce

2 797 266,87
191 587,76
2 988 854,63
590 239,13
823966,48
1 173 966,48

Zostatok istiny
Z jestvujúceho úveru
dočerpanie do 600t. €
navýšenie o 350t. €

590 239,13€
823 933,48€
1 173 966 48€

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2018
2 988 854,63

b/ Výpočet podľa § 17 odst. 6 písm. b/:
Text
Skutočne bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018

§ 17 odst.6 písm.a/
19,75 %
27,57 %
39,28 %

Suma v EUR
2 988 854,63

Skutočne bežné príjmy obce
Skutočne bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018
Bežné príjmy obce a RO znížené o :
Dotácie na prenesený výkon štátnej správy
pol. 312012
Dotácie z MF SR
312001
Príjmy z náhradnej výsadby drevín
Účelovo určené peňažné dary
311

2 797 266,87
191 587,76
2 988 854,63

Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2018
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018
Predpokladané splátky istiny a úrokov 2019
S výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
-821004 -821005 -úver splátky
-821007 – ŠFRB splátky
-821009 -651002 – úver – úroky
-651003 – ŠFRB - úroky
Celkom úroky
Predpokladaná suma ročných
Skutočné upravené bežné príjmy
splátok vrátané výnosov za rok 2019
k 31.12.2018
168 931
2 395 263,90

593 590,74
2 395 263,90
168931

566 791,02
22969,05
3 830,67

88 716,00
61838
4 697
13 680
18377
§17 odst 6 písm. b/
7,05 %
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Podľa § 17 odst. 2 zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách môže obec na plnenie svojich
úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a/ celková suma dlhu obce neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka
b/ suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí
25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Celková suma dlhu obce k 5.3.2019 a po dočerpaní úveru do výšky 600 tis. € predstavuje
27,57 %. Ak by sa úver navýšil o 350 tis. € bolo by toto percento 39,28 %.
Výška ročných splátok pri dočerpaní úveru do 600 tis. € by bola 7,05%.
Na základe predložených údajov konštatujem, že podmienky uvedené v § 17 ods.6, písm. a/ a
b/ zákona č. 583/2004 Z. z. budú aj v prípade prijatia úveru 350 tis. € dodržané.
p. starosta – situácia je taká, že ešte ani nevieme, koľko finančných prostriedkov bude
postačovať na dobudovanie haly. Budú sa naozaj riešiť len nevyhnutné práce potrebné na
sprevádzkovanie haly a rozhodne o tom zastupiteľstvo. Situácia je taká, že aj nové vedenie
musí zobrať úver na dobudovanie športovej haly, aby plnila svoj účel. Aj v minulom období
sa malo rozprávať o tom, koľko nás budú stáť ďalšie práce. V tomto roku je splátka úveru na
úrovni 90 tis. EUR z rozpočtu obce. Vieme, že keď sa navýši úver, splátky úveru budú ešte
vyššie. Bude to obec ťažiť dlhodobo. S bankou budeme riešiť aj obdobie na aké dlhé berieme
úver, aby to obec vedela zvládnuť aj v budúcom období, aby to nebránilo ďalšiemu rozvoju
obce. Bude problém nájsť finančné prostriedky aj keď budeme úspešní v podaných
projektoch, kde dotácia je 95% a bude problém nájsť vlastné prostriedky na dofinancovanie
vo výške 5%. Rozpočet je veľmi napätý.
Diskusia.
p. Miloš Petrák – opýtal sa, či keď vezmeme úver vo výške 350 tis. EUR, budeme mať dosť,
budeme mať úverové zaťaženie vo výške 40%, a do konca roka je ďaleko, chceme veľmi veľa
vecí, treba si určiť priority.
p. starosta – nikto nehovorí, že ideme brať úver v takej výške, je to len návrh na
predrokovanie, keď bude vypracovaná projektová dokumentácia, budeme vedieť koľko to
bude stáť. V tohtoročnom rozpočte máme veľa vecí, ktoré musíme hradiť – výstavbu
verejného osvetlenia z minulého roku, 200 tis. EUR – máme v rozpočte na dokončenie
športovej haly, z ktorých sme zobrali na odstraňovanie snehovej kalamity, a na odstránenie
havarijného stavu podlahy v zasadacej miestnosti. Nemáme však finančné prostriedky, čo sa
týka iných kapitol, kde by sa to žiadalo. Ďalšou úlohou je dofinancovanie vybavenia
školských jedálni. Predrokujú sa veci a na ďalšom OZ budeme vedieť ako ďalej, alebo to
necháme v takom stave v akom to je, ale to nie je riešenie.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 27/2019 – Berie na vedomie infor.
o aktuálnom stave infraštruktúry, stanovisko HKO k úver. zaťaženiu obce, schvaľuje
dofinancovanie ter. úprav, spev. plôch, kanalizácie, oprava MK po kanalizácií na zabezp.
prevádzky šport. haly, poveruje starostu obce predjednať podmienky – navýšenie úveru, ktoré
bolo jednohlasne schválené (počtom 11 hlasov prítomných poslancov).
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Mgr. Roman Capek – opýtal sa, aké mali zadné dvierka poslanci a bývalé vedenie pri
rozhodovaní o tejto investícii, čo budeme robiť ďalej, v tomto roku obec z časti zachráni
ZUŠka – 100 tis. EUR, a sú niekde dané, ale ak sa nič nezmení ZUŠ padne, a vy o tie peniaze
prídete, nezabúdajte na to. Škoda, že sa nešlo do nejakých projektov, myslelo sa na to
v minulom období.
14.

Náplne práce komisií OZ Skalité (predkladá prednosta OcÚ)

p. starosta – materiál poslanci obdržali spolu s pozvánkou, tvorí prílohu zápisnice.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 28/ 2019 – schvaľuje náplne práce
komisií, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 11 hlasov prítomných poslancov).
15.

Nakladanie s majetkom obce



Pridelenie uvoľneného bytu v BD č. 1149/11

p. starosta – požiadal predsedníčku Sociálnej komisie, aby informovala poslancov o žiadosti
o ukončenie NZ dohodou od p. M. Padyšáka, a o žiadateľoch na uvoľnený byt.
p. Iveta Bazgerová – informovala poslancov, SK – doporučuje ukončiť NZ s p. Padyšákom
dohodou k 31. 3. 2019, ďalej boli prejednané žiadosti žiadateľov, ktorí zdokladovali svoje
príjmy, z toho 4 žiadatelia spĺňali podmienky na pridelenie bytu. Na zasadnutí SK – bolo
doporučené prideliť byt mladým rodinám. Na základe toho zostali dve žiadateľky p. Monika
Šusteková, p. Tatiana Kľačková – obidve spĺňajú kritéria na pridelenie bytu. Komisia, ďalej
doporučila, aby bol byt pridelený formou losovania. Losovať byt nepríde ani jeden, dostali
sme poverenie, že máme vylosovať byt za nich.
Mgr. Michal Časnocha - mali byť prizvaní.
p. Iveta Bazgerová – máme informáciu od p. Chromiakovej, že boli informovaní, ale
nezúčastnia sa.
Diskusia.
p. Ján Bury – dal do pozornosti, že sa stále vyzývajú noví žiadatelia, sú takí, ktorí chcú byty
vymeniť za väčší, rodina býva v malom byte, musíme rátať aj s nimi.
p. starosta – občania, ktorí žiadajú o väčší byt nemôžu byť vyradení z tohto procesu.
Pridelenie tohto bytu – doporučila SK.
Mgr. Zdenka Révayová – dlhodobo som pracovala v tejto komisii, nastali nám aj takéto
situácie. Musíme tento byt prideliť, lebo nám ostane byt voľný na 3 mesiace a obec príde
o nájom. V takýchto situáciách za neprítomných losovali členovia komisie. Navrhujem, aby
vylosovala predsedníčka komisie. Čo sa týka výmeny bytu, riešili sme túto situáciu, niektoré
byty sú v takom stave, že ich treba opraviť, p. Chromiaková mala vyzvať žiadateľov
o výmenu bytu, aby si tieto byty skontrolovali a nie je problém, aby sa medzi sebou dohodli.
Z môjho pohľadu, oni už byty majú.
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Mgr. JUDr. Jozef Gonščák – treba si povedať, aká je bytová situácia týchto dvoch žiadateľov,
ktorí si dnes mali byt vylosovať.
p. Ján Bury – neviem, čo sú to za ľudia.
Mgr. Zdenka Révayová – je to podrobne uvedené v zápisnice zo zasadnutia SK, je zbytočné
to znova rozoberať.
p. Ján Bury – opýtal sa, či boli informovaní tí, korí majú malé a chcú vymeniť za väčšie.
p. Ľubica Lašová – vždy sme sa zameriavali na dôvody, prečo ľudia o byt žiadajú, nie sú to
jednoduché, ale veľmi citlivé veci.
Mgr. JUDr. Jozef Gonščák – v minulosti sme to tak riešili, keď sa nedostavil na losovanie,
losovali členovia komisie.
Mgr. Zdenka Révayová – opýtala, prečo sa nezúčastnila p. Chromiaková, podala by nám
relevantné informácie.
p. starosta - je po pracovnej dobe a p. Chromiaková odišla domov.
p. Ľubica Lašová – predložila návrh – 1. schvaľuje ukončenie NZ dohodou k 31. 3. 20109, 2.
schvaľuje – spôsob pridelenia bytu losovaním, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 11
hlasov prítomných poslancov).
p. Iveta Bazgerová – vylosovala jedného žiadateľa – p. Tatianu Kľačkovú, bytom Skalité č.
782, ktorej bude pridelený byt od 1. 4. 2019.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 29/2019 – schvaľuje ukončenie NZ k 31.
3. 2019, schvaľuje spôsob pridelenia bytu losovaním, schvaľuje pridelenie bytu p. T.
Kľačkovej od 1. 4 2019 do 31. 3. 2022, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 11 hlasov
prítomných poslancov).
p. starosta – dal do pozornosti Uznesenie č. 180/2018 zo dňa 29. 10. 2018, v ktorom bolo
doporučené zvolať spoločné jednanie OZ so správcom farnosti a Farskou radou za účelom
opätovného dojednania kúpy pozemkov pre rozšírenie cintorína Rieky. Obec v minulosti
podporovala farnosť príspevkom 5 tis. EUR ročne, ako sa stal on správcom farnosti, tento
príspevok od obce pozastavil, že farnosť tieto finančné prostriedky nepotrebuje. Na základe
farskej rady, ktorá schválila predaj pozemok za 1,- EUR/m2, ide o výmeru 22 894 m2.
Pozemky sú k dispozícii za týchto podmienok. Obec má miesto na pochovávanie na obdobie 1
– 1,5 roka, treba urobiť kroky, aby sa v novej časti cintorína mohlo začať pochovávať, treba
urobiť projekt a následne stavebné úpravy. Ak nie, musíme hľadať novú lokalitu na
pochovávanie. Rozhodnutie musí padnúť, aby sme vedeli, ako budeme ďalej pokračovať.
Geometrický plán je platný do augusta 2019, treba konať. V rozpočte máme vyčlenené 5 tis.
EUR na nákup pozemkov na rozšírenie cintorína, išlo by o vyplatenie kúpnej ceny
splátkovým kalendárom na obdobie 5 rokov.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
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Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 30/2019 – ruší Uznesenie č. 180/2018,
schvaľuje odkúpenie pozemkov na rozšírenie cintorína od Rímskokatolíckej cirkvi farnosť
Skalité, spôsob vyplatenia kúpnej ceny splátkovým kalendárom na obdobie 5 rokov, ktoré
bolo jednohlasne schválené (počtom 11 hlasov prítomných poslancov).


Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

p. starosta – dal do pozornosti uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena so Stredoslovenskou distribučnou, a.s. z dôvodu realizácie stavby „Skalité, koniec
obce – zahustenie TS“ – ide o umiestnenie zemných NN káblov do pozemku KNE 6424
s podmienkou, že vecné bremeno, nebude v budúcnosti brániť vybudovaniu
verejnoprospešnej stavby – miestnej komunikácie. Táto záležitosť bola prejednaná aj
v minulom období, na základe Uznesenia č. 173/2018 zo dňa 29. 10. 2018 bol doručený nový
návrh zmluvy, ktorý by mal byť vyhovujúci pre obidve zmluvné strany. Je potrebné pristúpiť
k rozhodnutiu, nakoľko je to pre nich časovo dôležité a takisto je to stavba, ktorá sa realizuje
v prospech našich občanov - posilnenie NN siete. OR doporučuje schváliť.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 31/2019 – ruší Uznesenie č. 1783/2018 zo
dňa 29. 10. 2018, schvaľuje uzatvorenie ZoBZ o zriadení vecného bremena, ktoré bolo
jednohlasne schválené (počtom 11 hlasov prítomných poslancov).

Ponuka na uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena - Zásobovanie
vodou a odkanalizovane Horných Kysúc
p. starosta – predložil ponuku SVS inžiniering, s.r.o. na zriadenie vecného bremena –
elektrická prípojka NN s ochranným pásmom, vodovodné potrubie DN 160 a DN 250,
kanalizačného potrubia DN300 a DN 500, ponúkajú jednorazovú finančnú náhradu 4323,79
EUR, cena je stanovená znalcom vo výške 0,99 EUR/m2. K zmluve sú doložené aj
Geometrické plány. FK odporúča odročiť na ďalšie zasadnutie. Na základe jednania
s právnym zástupcom obce, ide o štandardnú zmluvu z ich strany, obec však môže
vyjednávať, čo sa týka finančnej odplaty, môj návrh je 2,- EUR/m2, bude vyvolané jednanie
so spoločnosťou.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 32/2019 – schvaľuje uzatvorenie Zmluvy
o zriadení vecného bremena - SVS inžiniering, s.r.o. – vodovodné, kanalizačné potrubie,
elektrická prípojka NN, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 11 hlasov prítomných
poslancov).

Uzatvorenie nájomnej zmluva so spoločnosťou SEVAK, a.s. – Náhradné vodné
zdroje - vodovod Kučapače Filipov, vodovod Poľana pod Gruňom a Poľana - vykrývač
p. starosta – dal do pozornosti Uzatvorenie nájomnej zmluvy na náhradné vodné zdroje
vodovod Kučapače, Filipov, vodovod Poľana po Gruňom a Poľana vykrývač, po kolaudácii
bol zaradení do majetku obce, je potrebné schváliť uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou
SEVAK, a. s., nakoľko NDS odpojí svoj vodomer a občania si musia uzatvoriť zmluvy so
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spoločnosťou SEVAK, a.s. do konca mesiaca marec. Návrh zmluvy bol prerokovaný na
zasadnutí OR – doporučuje schváliť.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 33/2019 – schvaľuje uzatvorenie
nájomnej zmluvy so spol. SEVAK, a.s., ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 11 hlasov
prítomných poslancov).


Zverejnenie zámeru prenájmu uvoľnených priestorov v budove KD č. 602

p. starosta – informoval, že p. Janka Stavová, požiadala o ukončenie NZ na prenajaté
priestory v budove Kultúrneho domu v Skalitom, plynie výpovedná lehota. Je potrebné
zverejniť zámer prenájmu, že obec má voľné priestory na prenájom, je už viacero žiadosti,
možno bude mať záujem ešte aj niekto iný a následne sa rozhodne o prenájme. FK a OR doporučujú schváliť.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil .
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 34/2019 – schvaľuje zámer prenájmu
obchodných priestorov v budove č. 602 (KD Skalité), ktoré bolo jednohlasne schválené
(počtom 11 hlasov prítomných poslancov).


Zverejnenie zámeru prenájmu voľných priestorov v budove č. 967

p. starosta – predložil žiadosť p. Vlasty Mudríkovej, Skalité č. 112 o prenájom priestorov
v budove KD – bývalá predajňa obuvi p. Rešetkovej, žiada o prenájom na skladové priestory.
Nakoľko nebol zverejnený zámer týchto voľných nebytových priestorov, bude táto žiadosť
prejednaná na budúcom zasadnutí OZ, takisto aj na FK.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 35/2019 – schvaľuje zámer prenájmu
nebyt. priestorov v budove č. 967, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 11 hlasov
prítomných poslancov).


Žiadosť Erika Čanecká o výmenu vchodových dverí

p. starosta – predložil žiadosť p. Eriky Čaneckej, bytom Skalité č. 1571 o výmenu
vchodových dverí z dôvodu havarijného stavu v budove č. 607, kde využíva priestory na
prevádzku kaderníctva, výmenu dverí si vyhotoví na vlastné náklady. Bolo prerokované na
FK a OR – doporučujú schváliť.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 36/2019 – schvaľuje stavebné úpravy –
výmena vchodových dverí p. E. Čaneckej, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 11
hlasov prítomných poslancov).
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Zverejnenie zámeru odpredaja nehnuteľnosti p. Vladislav Ondrašina

p. starosta – predložil žiadosť p. Vladislava Ondrašinu o odkúpenie a to nehnuteľnosti,
pozemky par. č. KNE 11147/900 - TTP, KNE 11145/900 - ostatné plochy, KNE 11146/900
spolu o výmere cca 260 m2, ktoré sú na LV č. 7006 Obce Skalité. Uvedené parcely využívali
už jeho predkovia, v roku 2009 ich štát previedol do majetku obce, uvádza vo svojej žiadosti.
Uvedená žiadosť bola prejednaná na rokovaní StK , FK a OR – doporučujú odpredaj
pozemkov schváliť. Geometrický plán si žiadateľ vyhotoví na vlastné náklady,
k zameriavaniu bude prizvaný zástupca obce. Je potrebné schváliť zámer odpredaja
uvedených nehnuteľnosti.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 37/2019 – schvaľuje zámer odpredaja
nehnuteľnosti p. V. Ondrašinovi, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 10 hlasov
prítomných poslancov).
-

p. Ján Bury – nebol prítomný počas hlasovania.


Zverejnenie zámeru odpredaja – žiadosť o odkúpenie časti pozemku KNC č.
1795/1 p. M. Šmatlava
p. starosta – predložil žiadosť p. Miroslava Šmatlavu o odkúpenie časti pozemku KNC
č. 1795/1 o výmere cca 123 m2, na základe geometrického plánu, ktorý si žiadateľ vyhotoví
na vlastné náklady k zameriavaniu bude prizvaný zástupca obce. StK, FK a OR – doporučujú
schváliť zámer odpredaja uvedeného pozemku.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 38/2019 – schvaľuje zámer odpredaja
časti pozemku č. 1795/1 p. M. Šmatlavovi, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 11
hlasov prítomných poslancov.


Žiadosť DIRMAT, s.r.o. o zriadení kanalizačnej prípojky

p. starosta – predložil žiadosť DIRMAT, s.r.o. o zriadenie kanalizačnej prípojky cez pozemky
CKN č. 5726/5 na LV č. 1566 – technické riešenie napojenia Hotela Koloniál na kanalizáciu.
Žiadosť bola prejednaná aj na zasadnutí StK – doporučuje schváliť s tým, že do kanalizačnej
prípojky bude možné napojiť aj objekt amfiteátra.
Diskusia.
Mgr. Zdenka Révayová – čo sa týka kanalizácie sú sťažnosti občanov, niektorí sú napojení
a platia a niektorí sú napojení a neplatia, treba to čím skôr skolaudovať, treba ich urgovať,
medzi občanmi je to veľký problém.
Koniec diskusie.
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Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 39/2019 – súhlasí so zriadení
kanalizačnej prípojky DIRMAT, s.r.o., ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 11 hlasov
prítomných poslancov).


Žiadosť občanov od Filipa o opravu mosta a cesty

p. starosta – predložil žiadosť občanov od Filipa o opravu mosta a cesty, bola prerokovaná na
zasadnutí FK, StK a OR – doporučujú schváliť.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 40/2019 - berie na vedomie infor.
o havarij. stave mosta u Filipa, schvaľuje finančné prostriedky na nevyhnutnú opravu mosta
z príspevku DP na miestne komunikácie, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 11 hlasov
prítomných poslancov).


Žiadosť o odkúpenie vodárne v lokalite Rieky

p. starosta – dal do pozornosti, že uvedená žiadosť bola prejednaná na zasadnutí StK, FK
a OR – neodporúčajú schváliť.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 41/2019 – neschvaľuje žiadosť p. M.
Gavláka o odkúpenie vodárne - Rieky, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 11 hlasov
prítomných poslancov).


Žiadosť o odkúpenie pozemku Mgr. Milan Kubalík

p. starosta – predložil žiadosť p. M. Kubalíka, od odkúpenie časti pozemku KNE 6322/9
o výmere 100 m2, bola prejednaná na zasadnutí StK, FK a OR – neodporúčajú schváliť.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 42/2019 – neschvaľuje žiadosť Mgr. M.
Kubalíka o odkúpenie časti pozemku KNC č. 6322/9, ktoré bolo jednohlasne schválené
(počtom 11 hlasov prítomných poslancov).


Ponuka na odkúpenie – budova bývalej pekárne pre spoločnosť CBA

p. starosta – predložil žiadosť resp. ponuku na odkúpenie budovy bývalej pekárne
s priľahlými pozemkami, ktorá bola doručená na obec 27.9. 2018. Bola prejednaná na
zasadnutí StK, FK a OR – neodporúčajú schváliť, nakoľko s budovou má obec do budúcna
investičný zámer.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 43/2019 – neschvaľuje ponuku na
odkúpenie CBA – budova bývalej pekárne, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 11
hlasov prítomných poslancov).
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16.
Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s MŠ
Skalité Kudlov a MŠ - Skalité Ústredie
JUDr. Milan Krčmárik – navrhol, aby bol tento bod rokovania bol presunutý do ďalšieho
rokovania, nakoľko nie je potrebné ho na dnešnom rokovaní schvaľovať, každý má na toto
iný názor, máme určité právne predpisy.
p. starosta – Rady školy sa majú v tomto období zvolávať.
JUDr. Milan Krčmárik - zvolajú sa v starom zložení, je to môj návrh.
Mgr. JUDr. Jozef Gonščák – zástupcovia boli delegovaní na štyri roky, je schválený štatút
Rady školy. Nie je dôvod ich meniť.
p. starosta – dal hlasovať, o návrhu JUDr. Milana Krčmárika - stiahnutie bodu rokovania.
Hlasovanie prebehlo nasledovne:
Za hlasovali: p. I. Bazgerová, Mgr. Art. V. Mudríková, p. M. Petrák, p. J. Bury, JUDr. M.
Krčmárik, Mgr. JUDr. J. Gonščák, p. O. Rovňan, p. Z. Révayová, Mgr. R. Capek, p. Ľ.
Lašová.
Proti: nikto
Hlasovania sa zdržal: Mgr. M. Časnocha.
17.

Rôzne, Interpelácie poslancov



Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Skalité

p. starosta – dal do pozornosti, že dôvodom na zmenu sú legislatívne úpravy, vypúšťa sa bod
č. 4 – odmena zástupcu starostu, sú uvedené odmeny na základe valorizácie platov od 1. 1.
2019.
Diskusia.
Mgr. Michal Časnocha – informoval, že poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu
podľa § 13 písm. d, ods. 3 – a nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, po novom bude
patriť mesačná odmena podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie určená starostom,
najviac vo výške 70% mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej
skupiny. Výška odmeny - plat určený podľa prvej vety a odmena podľa tretej vety, sa zverejní
na webovom sídle do 30 dni od ich určenia starostom.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 44/2019 – schvaľuje Zásady
odmeňovania poslancov OZ obce Skalité, ktoré boli jednohlasne schválené (počtom 11 hlasov
prítomných poslancov).
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Rozvoz výfrezu

p. starosta - dal do pozornosti rozvoz výfrezu, doporučený stavebnou komisiou, odovzdal
slovo Mgr. JUDr. Jozefovi Gonščákovi – predsedovi StK
Mgr. JUDr. Jozef Gonščák – výfrez je uskladnený na vybraných miestach, dochádza
k ubúdaniu tohto materiálu, StK – doporučuje výfrez vyviezť, ale aj zabudovať na potrebné
miesta.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 45/2019 – schvaľuje výfrez z opráv ciest
vyviezť na určené miesta a zabudovať ich na MK, práce vykoná Obec Skalité Prevádzkáreň,
ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 11 hlasov prítomných poslancov).
p. Ľubica Lašová – predložila návrh na zvýšenie platu starostovi obce PaedDr. Jozefovi
Cechovi od 1. 4. 2019.
Mgr. Michal Časnocha – môj návrh, malo by to byť ako samostatný bod rokovania, treba to
odložiť na budúce a nie takto, je to nová informácia, nemali sme čas na rozhodnutie.
Diskusia.
p. Ľubica Lašová - opýtala sa na % - zvýšenie platu starostu.
Mgr. Michal Časnocha – plat sme schvaľovali na prvom zasadnutí, ubehli len 2-3 mesiace,
ešte by som počkal.
p. Ľubica Lašová – bol schválený iba základný plat.
JUDr. Milan Krčmárik – je na každom z poslancov čo si k tomu povie a ako sa rozhodne,
prešlo určité obdobie, treba sa tým zapodievať.
Mgr. Michal Časnocha – je to nová informácia, ja osobne som nemal čas sa na to pripraviť.
Porovnal by som si to s ostatnými obcami, porovnal s výkonom práce, teraz to neviem,
a nenavrhol by som nič, nechal by som to ako osobitný bod na niektorom budúcom zasadnutí.
p. Ľubica Lašová – prešiel určitý čas, každý z nás si zmapoval prácu nového starostu, vždy
sme riešili po pol roku odmenu starostovi.
Mgr. Michal Časnocha – polrok ešte neprešiel a mohli ste to dať aspoň ako samostatný bod,
aby som sa mohol na to pripraviť.
Mgr. art. Vlasta Mudríková – aj čo sa týka snehovej kalamity, bolo vynaložené veľké úsilie,
ľudia boli spokojní.
p. Ľubica Lašová – sú rozbehnuté určité projekty, je to práca na 24 hodín denne, je to na
každom z nás, ja osobne nemám problém sa za to postaviť a zahlasovať.
Mgr. Roman Capek – opýtal sa kedy sa prvý krát zvyšoval plat starostke.
p. Ľubica Lašová – pamätám si, že sa dávali odmeny štvrťročne.
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p. Ján Bury – bol iný zákon.
JUDr. Milan Krčmárik – je normálne, že v každom zamestnaní sa po troch mesiacoch plat
prehodnotí, je to tzv. skúšobná doba. Za posledné štyri roky sa plat zvyšoval na maximum
o 60%. Je tu možnosť, aby sme sa k tomu vyjadrili, každý si môže povedať sám za seba.
p. Ľubica Lašová – navrhla, aby bol plat zvýšený o 30%.
Mgr. Michal Časnocha – opýtal sa, aký je súčasný plat, ideme o tom jednať teraz, nie sme na
to pripravení, keby to bolo ako samostatný bod programu, každý sa na to pripraví.
Mgr. Roman Capek – základ je asi 2480,- EUR v hrubom.
p. starosta – dal hlasovať o návrhu Mgr. Michala Časnochu – odročiť navýšenie platu starostu
do ďalšieho rokovania OZ.
Hlasovanie prebehlo nasledovne:
Za hlasovali: Mgr. JUDr. J. Gonščák, M. Časnocha, p. M. Petrák, p. O. Rovňan, Mgr. R.
Capek
Proti: nikto
Hlasovania sa zdržali: p. I. Bazgerová, Mgr. Art. V. Mudríková, p. J. Bury, p. Ľ. Lašová,
JUDr. M. Krčmárik, Mgr. Z. Révayová.
-

Návrh nebol schválený.

p. starosta – dal hlasovať o návrhu p. Ľubice Lašovej – OZ schvaľuje v súlade so zákonom
NR SR č. 320/2018 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obce, ktorým
sa mení a dopĺňa Zákon č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov zvýšiť plat starostu
PaedDr. Jozefovi Cechovi podľa § 4 ods. 2 o 30 % s účinnosťou od 1. 4. 2019.
Hlasovanie prebehlo nasledovne:
Za hlasovali: p. I. Bazgerová, Mgr. Art. V. Mudríková, p. J. Bury, Mgr. Z. Révayová, p. Ľ.
Lašová, JUDr. M. Krčmárik.
-

Návrh bol schválený

p. Ján Bury – dal do pozornosti, že v minulosti, keď sa navrhol plat starostu a hlasovalo sa,
pani starostka nikdy nebola prítomná.
Mgr. Michal Časnocha – bolo to z jej strany morálne gesto.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 46/2018 – zvýšiť plat starostu o 30%,
hlasovanie prebehlo nasledovne:
Za hlasovali: p. I. Bazgerová, Mgr. Art. V. Mudríková, p. J. Bury, JUDr. M. Krčmárik, Mgr.
Z. Révayová, p. Ľ. Lašová.
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Proti: nikto
Hlasovania sa zdržali: p. O. Rovňan, Mgr. M. Časnocha, Mgr. R. Capek, Mgr. JUDr. J.
Gonščák, p. M. Petrák.
-

Uznesenie bolo prijaté.

Mgr. Michal Časnocha – dal do pozornosti, že bolo povedané, z finančných prostriedkov,
o ktoré nebol navýšený plat starostu na minulom zasadnutí OZ, bude platená pracovná sila,
bývalý prednosta ako projektový manažér.
p. starosta – v rozpočte sú finančné prostriedky na mzdy, čo sa týka projektového manažéra,
momentálne vyhodnocujeme, na budúcom zasadnutí OZ, vám budú podané informácie, či
funguje ďalej, alebo tam je zmena.
Interpelácie poslancov.
Mgr. Zdenka Révayová – dala do pozornosti, že bolo zaužívané, že na zasadnutia OZ chodili
všetci zamestnanci Obecného úradu, lebo oni v mnohom vedia určité veci nám vysvetliť. Aj
dnes keby tu bola p. Špiláková – dala by nám informácie ohľadom platových podmienok, p.
Chromiaková – informácie ohľadom bytovej otázky, boli tu vždy do konca, nikdy sa nebral
ohľad, či majú po pracovnej dobe, alebo nie. Záleží na pánovi starostovi, ako k tomu pristúpi,
sedeli na rokovaní, keď prišiel nejaký občan, išli a vybavili. Takisto, aj čo sa týka riaditeľa
Obec Skalité Prevadzkáreň, bol vždy prítomný a vedel nám podať veľmi dobré informácie,
poznal veci, to isté aj stavebný úrad – Ing. Bury, p. Martin Gonščák. Unikajú nám niektoré
veci, nevieme sa rozhodnúť.
p. starosta – v tejto chvíli riešime aj rokovací poriadok, ktorý bude upravovať tieto náležitosti,
do budúcna určite budú zasadať komisie aspoň dva týždne pred rokovaním, máme schválený
harmonogram zasadnutí OZ, požiadal predsedov komisií, aby komunikovali s tajomníkmi,
ktorí sú zástupcovia za obec, aby mali materiály v danom čase v predstihu pripravené
a predsedovia komisií včas zvolali komisiu. Aj zasadnutie OR – aby bolo konané aspoň
týždeň pred zasadnutím OZ, aby sme neboli v časovej tiesni. Rokovania OZ – budú od rána,
v rámci úradných hodín Obecného úradu a zamestnanci budú prítomní. Každý jeden deň, aj
keď sa riešila príprava zasadnutia strávili sme tu množstvo času mimo úradných hodín, tieto
nadčasy sa v rámci obce nepreplácajú. Akceptujem Vaše stanovisko – vždy k danému bodu
prizveme daného zamestnanca, ale nie je možné, aby zamestnanci sedeli v zasadačke, máme
stránkový deň a treba zabezpečiť chod úradu a v prvom rade je spokojný občan.
Mgr. Zdenka Révayová – apelovala, že občania by bol radi, aby sa zber Separovaného odpadu
uskutočnil v kratších intervaloch. Nemajú odpad kde skladovať, treba vyjsť v ústrety,
dlhodobo to občania žiadajú.
p. starosta – touto problematikou sa zapodievame, za základe toho boli aj jednania s obcami
Čierne a Svrčinovec, práve kvôli triedenému odpadu. Ideálne by bolo uskutočňovať zber
v intervaloch 5 - 6 týždňov, bol by zabezpečený zvoz týchto zložiek. Zabezpečuje nám to
firma T+T Žilina, ak by sme začali tieto kratšie intervaly, musíme niekde tieto vyzbierané
zložky uskladniť, nie je ľahké nájsť vhodný priestor na uskladnenie. Bude jednanie so
spoločnosťou T+T, Obec Skalité má 5 zvozových dní, obec Svrčinovec – 5 dní, obec Čierne –
5 dní, ak pôjdeme do toho spoločne, zase je to o zvýšení finančných prostriedkov, väčšinu
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zvozu zabezpečuje Prevádzka, týždeň všetci zamestnanci zabezpečujú zvoz týchto zložiek na
zvozové miesta, vieme, že treba zaplatiť techniku, zamestnancov. Musíme robiť kroky, aby sa
nám separovaný zber v obci rozbehol, aby to ľudia nedávali do VOK, prípadne do popolníc.
Ak budeme separovať ako doposiaľ budeme za skládku odpadu platiť od 1.4. 2019 12,EUR/tonu, od nového roku 24,- EUR/tonu, a od roku 2021 – 30,- EUR/tonu, ak sa nezvýši
množstvo separovaného odpadu. Problém s odpadom musíme komplexne riešiť, aké kroky
budú ďalej, určiť zvozové miesta, máme lokality, kde nie je možné zabezpečiť zvoz popolníc.
Keď sa robí vývoz popolníc, Prevádzka 2-3 dni robí zvoz popolníc z odľahlých miest. 60%
domácnosti dávajú odpad do VOK, musíme sa tým zapodievať. Opýtal sa, prečo sa tento
problém neriešil už v minulosti, suma, ktorú obec dopláca na odpad je abnormálna – dotujeme
z rozpočtu odpad na úrovni 55%.
p. Miloš Petrák – musí sa začať viac separovať, ako ľudí donútime, aby separovali.
p. Iveta Bazgerová – opýtala, či bude chodníky a miestne komunikácie zametať Prevádzka,
materiál, ktorý sa pozbiera naspäť sa môže zase využiť.
p. Ondrej Rovňan – samozrejme využije sa ako podkladový materiál pod zámockú dlažbu na
chodníky.
p. starosta – informoval, že od 1.1. 2019 sa zmenili kompetencie obce, aj keď chodník nie je
náš, musíme zabezpečovať údržbu. Poďakoval všetkým zložkám, ktoré boli nápomocné pri
odvoze snehu počas kalamity z chodníkov. Bola to aj technika - fréza NDS, technika
hasičskej záchrannej brigády, toto nie je ani vykázané v rámci kalamity. Bez nich by sme
údržbu nevedeli zabezpečiť.
Máme teraz nových zamestnancov a dobrovoľníkov platených z Úradu práce , musí to byť
v obci poznať. Musí byť zabezpečené zametanie, kosenie, hrabanie, tak aby boli občania
spokojní.
p. Miloš Petrák – do budúcna musíme rozmýšľať, že ak bude do budúcna takáto situácia,
technika je stará, treba to riešiť, dochádza k častým poruchám strojov, uznanie patrí tým
ľuďom, ktorí to dokážu ešte opraviť.
p. starosta – budeme sa uchádzať o projekty z fondov EU, ale všetko je v nadväznosti na
možnosti rozpočtu obce. Technika nám stála v garáži, lebo na technike sú časté poruchy,
z toho dôvodu sa používala aj externá technika. Požiadavka vzišla od riaditeľa Prevádzky,
lebo nebolo možné zimnú údržbu technikou, ktorú máme, zabezpečiť.
p. Ján Bury - dal do pozornosti kamerový systém a osvetlenie areálu TJ Slovan Skalité. Ako
bolo povedané, že chodníky sú majetkom NDS, a my ich udržiavame, treba im to fakturovať.
p. Mária Stašová - došlo k preneseniu kompetencií, od 1.1. musí chodníky udržiavať obec.
JUDr. Milan Krčmárik – mal pripomienku, že zápisnice OZ sú neskoro zverejňované na web
stránke obce. Dal do pozornosti, že už viac ako rok, žiada pre PZ Skaľanka o objekt vodárne
Čaneckého potoka, doteraz neboli dané žiadne informácie. Riaditeľ Prevádzky stále hovorí, že
treba vyradiť nefunkčnú technológiu, a stále sa nič nedeje.
p. starosta – posledné zápisnice sú zverejnené ihneď po spracovaní. Dáme k tomu stanovisko
na budúcom zasadnutí OZ.
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Mgr. Michal Časnocha – bol som oslovený p. Vasiľom, že pri Fitness centre na Kudlove je
problém s neprispôsobivými občanmi, treba to nejako riešiť.
p. starosta – mala by si to riešiť SD Jednota, oni sú majiteľom pozemku. Budeme problém
riešiť a verím, že nájdeme riešenie.
Mgr. Michal Časnocha – dal do pozornosti, že bol pozrieť priestory MŠ Ústredie, navrhol,
aby bolo zahrnuté do rokovania Stavebnej komisie, aby sa tieto priestory išli čim skôr pozrieť,
či sa to dá rozšíriť. Nemajú priestor na rozšírenie jedálne pre stravníkov, ktorí sa tam budú od
septembra stravovať.
p. starosta – boli spoločné stretnutia s pani riaditeľkou MŠ Skalité Ústredie, riaditeľkou ZŠ
sv. Andreja Svorada a Benedikta, riaditeľkou ZŠ Skalité Kudlov a vedúcimi školských
jedálni, kde sme riešili všetko potrebné na zabezpečenie výdaja obedov v školských jedálňach
od 1.9.2019. Najlepšie by bolo vybudovať novú jedáleň, avšak priestorové možnosti to
nedovoľujú. Padol návrh zabezpečiť výdaj obedov v hornej škole, zabezpečenie prevozu
a vybudovanie výdajne jedla by bolo po finančnej stránke veľmi náročné. Jediná možnosť ako
zabezpečiť výdaj obedov je len varenie a výdaj pre zamestnancov školy, školákov
a škôlkarov. Výdaj by bol zabezpečený etapovite. Bude sa musieť upraviť rozvrh hodín.
Obedy pre dôchodcov, sociálne slabších občanov, sa už nebudú variť v tejto školskej jedálni,
ale v jedálni na Kudlove a rozvoz bude zabezpečený rovnako ako doposiaľ pre všetkých, ktorí
túto službu využívajú. Nebude však možné zabezpečiť stravovanie už pre externých
stravníkov napr. zamestnancov OÚ. Do kuchýň bude potrebné dokúpiť vybavenie.
Pre všetkých poslancov je priorita výstavba domova dôchodcov, ak sa rozhodneme
vybudovať v centre obce, môže jedáleň slúžiť aj pre MŠ a ZŠ v ústredí obce. Až 40 občanov
z našej obce je umiestnených v Centrách sociálnych služieb v okrese Čadca. Ak by sme robili
menšie zariadenie t.j. pre 39 osôb, myslím si, že by sme ho bez problémov naplnili. Miesta
v domovoch dôchodcov a centrách pre seniorov je stále nedostatok. Musíme urobiť rázne
rozhodnutie, tak ako aj v prípade cintorína. Spoločne si prejdeme všetky obecné budovy, aby
sme videli v akom sú stave, určíme termín, budete mailom a telefonicky informovaní.
p. starosta – informoval poslancov, ktoré projekty boli schválené
Dobrovoľnícka služba l. 2. 2019 – 31. 7. 2019 3 osoby
Dobrovoľnícka služba 1. 3. 2019 – 31.8. 2019 4 osoby
Všetci sú financovaní cez ÚP.
Praxou k zamestnaniu 1. 2. 2019 – 30. 9. 2019 1 pracovník, ktorí pomáha s administratívnymi
prácami, financovanie cez ÚP.
Obecná prevádzka od 1.3.2019 5 pracovníkov na 9 mesiacov 80% financuje ÚP a 6
dobrovoľníkov na 6 mesiacov financuje ÚP.
Informačné turistické tabule OCR - budú určené na informovanie našich obyvateľov
a návštevníkov našej obce (budú umiestnené na 3 miestach).
Kamerový systém – Ministerstva vnútra – prevencia kriminality
Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika - Odkrývanie a ochrana spoločného
dedičstva.
Pripravujeme projekty
Fond na podporu umenia – Výzva č. 8/2019 – Vybavenie knižníc a menšia knižničná
infraštruktúra
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Fond na podporu umenia – Mimoriadna výzva č. 1/2019 – Vznik a prezentácia tvorby –
tradičná kultúra
Výnos z Ministerstva financií - § 2 – havarijný stav – máme havarijný stav zasadačky OcÚ,
havarijný stav sociálnych zariadení v hasičskej zbrojnici
ŽSK Aktívny človek = Aktívna spoločnosť
ŽSK Výzva č. 2-2019 – Kultúra
ŽSK – Výzva č. 3-2019 – Verejný priestor a verejná infraštruktúra
Environmentálny fond – Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov
vrátane zatepľovania
Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
Dotácia na podporu rozvoja športu pre rok 2019 z Úradu vlády SR – Podprogram 2 –
výstavba detských ihrísk – max 12 tis. EUR
Dotácia na podporu rozvoja športu pre rok 2019 z Úradu vlády SR – Podprogram 4 – nákup
športovej výbavy do športovej haly – max. 6 tis. EUR
18.

Záver.

p. starosta - po vyčerpaní všetkých bodov rokovania poďakoval prítomným za účasť
a rokovanie ukončil.
Na rokovaní boli prijaté uznesenia od č. 16/2019 po č. 46/2019.

Ing. Peter Ivanek
prednosta OcÚ

PaedDr. Jozef Cech
starosta obce

I. overovateľ: p. Ján Bury

II. overovateľ: Mgr. Michal Časnocha

Zapisovateľka: Miroslava Serafinová
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