Zápisnica z Riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Skalité
konaného dňa 31.mája 2019 v Skalitom
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny, občania obce Skalité
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Správa o činnosti od posledného OZ, Kontrola Uznesení OZ (predkladá starosta)
4. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Obec Skalité – Prevadzkáreň za rok
2018 (predkladá p. Žofia Majchráková)
5. Stanovisko HKO k Záverečnému účtu, Záverečný účet obce Skalité a rozpočtové
hospodárenie za rok 2018 (predkladá p. M. Stašová, p. A. Rucková)
6. Hodnotiaca a Monitorovacia správa Programového rozpočtu 2018 (predkladá A. Rucková)
7. Prijatie úveru na dofinancovanie výstavby športovej haly
8. Informatívna správa o zmene rozpočtu č. 1/2019 starostom obce (predkladá starosta)
9. 2. zmena rozpočtu obce Skalité na rok 2019 (predkladá A. Rucková)
10. Správa o výsledku inventarizácie k 31. 12. 2018 (predkladá A. Rucková)
11. VZN č. 2/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach (predkladá prednosta OcÚ)
12. Program odpadového hospodárstva na roky 2016 – 2020 (predkladá prednosta OcÚ)
13. Vyhodnotenie zimnej údržby 2018/2019 (predkladá A. Petrák )
14. Plán opráv MK, osvetlenia a rozhlasu, Audit verejného osvetlenia v obci návrh riešenia
(predkladá Ing. V. Bury, p. A. Petrák)
15. Prehodnotenie koncepcie vývozu odpadu, TKO a triedeného odpadu v obci Skalité
(predkladá Mgr. A. Časnochová)
16. Zmena otváracích hodín Zberného dvora v obci Skalité (predkladá p. A. Petrák)
17. Pohrebné služby v obci (predkladá p. Alojz Petrák)
18. Poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci (predkladá M. Špiláková)
19. Informatívna správa GS 2019 (predkladá J. Časnochová)
20. Krízový štáb obce – zmena tajomníka komisie
21. Schválenie projektov (predkladá prednosta OcÚ)
22. Nakladanie s majetkom obce (predkladá starosta)
23. Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s MŠ Skalité
Kudlov, MŠ - Skalité Ústredie, CVČ Skalité (predkladá starosta)
24. Žiadosť občanov o prijatie zákazu prevádzkovania hracích a výherných automatov v obci
Skalité (predkladá starosta)
25. Rôzne
26. Interpelácie poslancov
21. Záver.
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1.

Otvorenie zasadnutia.

Zasadnutie otvoril a viedol PaedDr. Jozef Cech starosta obce, ktorý privítal prítomných
poslancov na sadnutí Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ). Rokovanie bolo zvolané
pozvánkou v zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorá bola zaslaná
poštou. Skonštatoval, že OZ je uznášania schopné. O ospravedlnenie požiadal p.
Vojčiniak Jozef zo zdravotných dôvodov.
Požiadal poslancov k pripomienkovaniu resp. k pozmeňujúcim návrhom k programom
rokovania.
p.Rovňan Ondrej predložil pozmeňujúci návrh k bodom programu rokovania a to, aby boli
body programu č.13.,14.,15.,16.,17. zaradené do rokovania za bod č.4..
p. starosta dal o tomto pozmeňujúcom návrhu hlasovať.
-návrh bol jednohlasne schválený ( počtom 12 prítomných poslancov).
p. starosta dal o tejto zmene aj o celom programe hlasovať.
-návrh bol jednohlasne schválený (počtom 12 prítomných poslancov).
2.

Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

p. starosta zápisom poveril Bulavovú K., za overovateľov zápisnice navrhol p. JUDr.
Milana Krčmárika a p. Mgr. JUDr. Jozefa Gonščáka a do návrhovej komisie Mgr. Zdenku
Révayovú a p. Ľubicu Lašovú.
3.

Správa o činnosti od posledného OZ, kontrola Uznesení OZ.

Správa o činnosti:
- starosta informoval, že od posledného zasadnutia OZ bolo dva krát zvolané jednanie
za účelom prejednania havarijného stavu chodníkov v kú. obce Skalité. Prizvaní boli
NDS a.s., Slovenská správa ciest, Investičná výstavba správy ciest Žilina, OÚ Žilina,
odb. cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Združenie D3 Svrčinovec-Skalité,
OR PZ SR v Čadci, ODI v Čadci,
- stále sa rokuje so SSC a Investičnou výstavbou správy ciest Žilina o urgentnom riešení
opráv havarijných stavov na mostných objektoch na ceste I/12 v kú obce Skalité,
- Slov. správa ciest bola vyzvaná na orezanie drevín popri št. ceste, ktorý bol už
čiastočne realizovaný. Na orezanie drevín boli vyzvané aj ďalšie org. Slov.
vodohospodársky podnik, Železnice SR,
- ohľadom závad diela modernizácia a rozšírenie verejného osvetlenia (ďalej len „VO“)
súbežná cesta nižný koniec. V rámci prezentácie oboznámil poslancov aký bol stav
diela a z akého dôvodu sa muselo dielo reklamovať. Jednou z najzávažnejších vád
bolo nedostatočné krytie, teda obnažené vedenie aj s uzemniacim káblom. Na úseku
asi 700 m bolo nedostatočné krytie od 1 cm do 20 cm. Závad bolo viac. V týchto
mesiacoch zhotoviteľ odstraňuje tieto závady. Ich odstraňovanie sa pravidelne
kontroluje,
- bola prejednaná vada diela v MŠ Ústredie t.j. v zimných mesiacoch dochádzalo
k namŕzaniu strešnej konštrukcie. Zhotoviteľ sa zaviazal, že na vlastné náklady
zabezpečí odvetranie strešnej konštrukcie do konca kalendárneho roka 2019,
- prebehlo pracovné stretnutie v kuchyni MŠ so zhotoviteľom aj s projektantom, kde sa
riešila otázka nedostatočného ohrevu a dopravy teplej vody. Projektant spoločne so
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zhotoviteľom predložia návrh spôsobu riešenia na odstránenie tejto závady. Pracovné
stretnutie bolo 24.5.2019,
od 27.5.2019 sme obmedzili prechod cez most a nosnosť mostu u Sventka, smer
Kavaly. Počas búrok bol most značne poškodený, podmytý, základ, podpery. Podpery
sa zastabilizovali a urobili sa ďalšie opatrenia k zabezpečeniu vodného toku. Taktiež
boli umiestnené prvky, aby bol znemožnený prejazd kamiónov v tejto časti obce.
V rámci súčinnosti bolo bezplatne zabezpečene 60 t kameniva od Lesov SR, s ktorým
sa od pondelka začne upravovať koryto toku,
v týchto dňoch sa konal monitoring vodných tokov. Bolo zistené, že je veľký problém
s vytekaním dažďovej vody s D3. Bola vyzvaná NDS a.s. a zhotoviteľ Konzorcium
D3 na spoločné rokovanie, kde je potrebné spoločne riešiť zistené nedostatky.
Spoločné rokovanie je zvolané na 12.6.2019,
spoločne s obecnou prevádzkou sme vypracovali novú koncepciu vývozu TKO,
triedeného odpadu, nadrozmerného odpadu. Je pripravené nové rozmiestnenie nádob
na separovaný odpad v obci. Viac k tomuto bude odprezentované v ďalšom bode
rokovania,
spoločnosť COOP Jednota bola, ako vlastník nehnuteľnosti vyzvaná, aby bezodkladne
vyčistila okolie predajní,
ďalej sa uskutočnilo jednanie s Pozemkovým spoločenstvom a Urbariátom Skalité
a ZIVL Skalité, kde bol prejednaný neúnosný stav miestnych komunikácií po ťažbe
drevnej hmoty. V prípade, že nedôjde k nápravám budeme musieť pristúpiť
i k sankciám,
spoločne so Slovenskou správou ciest a NDS a.s. sa podarilo urýchliť práce na
vodorovnom dopravnom značení cesty I/12, ktoré sa malo realizovať až na jeseň tohto
roka,
29.5.2019 p. starostka zo Svrčinovca odovzdala petíciu za nájazd na diaľnicu D3,
ktorá sa uskutočnila v priebehu minulého roka aj v našej obci. Táto petícia bude
spoločne so starostami obcí Čierne a Svrčinovec odovzdaná na Ministerstvo dopravy
SR dňa 11.6.2019.Všetky objekty vybudované v rámci stavby D3 boli už odovzdané,
prevzaté, skolaudované za bývalého vedenia obce. Z tohto dôvodu je ťažké dojednať
odstránenie nedostatkov,
vodovod: Poľana, Kučapači- Filipov-čaká sa na podpis zmluvy zo strany SEVAKu,
pozemky pod rozšírenie cintorína Rieky- je podpísaná kúpna zmluva medzi nami
a Žilinskou diecézou - Farnosťou Skalité. Prebehla prvá platba za kúpu týchto
pozemkov. V týchto dňoch bude daná zmluva na vklad do Katastra nehnuteľnosti.
s firmou JOKO sa podarilo aspoň čiastočne znížiť ceny za uloženie komunálneho
odpadu na skládke,
naďalej prebiehajú rokovania so Železnicami SR, Ministerstvom dopravy,
Železničnou spoločnosťou Slovensko o navýšenie vlakových spojov. Odpovede ktoré
prišli na obec, ale i na Združenie miest a obcí Kysúc, nie sú v prospech navýšenia
vlakových spojov. 11.6.2019 máme spoločné rokovanie s generálnym riaditeľom
železničnej dopravy p. Farkašom, takže budú opätovne ďalšie rokovania o navýšení
vlakových spojov,
od januára sa zaoberáme problematikou verejného osvetlenia v obci a možnosťou
úspory energií. Obec ročne vynakladá na správu a náklady na elektrickú energiu 65
tis. €. Jedná sa o najvyššiu položku v rozpočte obce po nákladoch na komunálny
odpad. Správu, audit a návrh riešenia vám bude prezentovaný v bode programu č.14.
spoločne s viacerými poslancami sme vykonali spoločnú obhliadku budov vo
vlastníctve obce (školy, škôlky, jedálne, CVČ, kino, budova bývalej pekárne, výstavbu
športovej haly), kde sme sa oboznámili s aktuálnym stavom budov v majetku obce,
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v týchto dňoch taktiež prebehlo spoločné rokovanie s riaditeľkami škôl, materskej
školy, vedúcich školských jedálni, kde sa podarilo vyriešiť otázku bezplatného
stravovania od 1.9.2019 a nevyhnutné dofinancovanie vybavenia školských kuchýň,
jedálni a personálu. Dofinancovanie je zahrnuté v druhej úprave rozpočtu na rok 2019.
od zasadnutia posledného OZ prebehlo niekoľko kontrolných dní na výstavbe
športovej haly, kde boli prítomní aj niektorí poslanci. Na poslednom kontrolnom dni
nám zhotoviteľ oznámil, že bude požadovať dodatkami zvýšenie ceny tohto diela.
V projekte neboli zahrnuté náklady na kamenivo, pätky, piliere, rozšírenie
základových pásov, terénne úpravy, vnútorné plochy. Starosta požiadal starých aj
nových poslancov, aby sa zúčastnili najbližšieho kontrolného dňa. V bode programu
rôzne, budú od prezentované spevnené plochy t.j. projektová dokumentácia
a vizualizácia spevnených plôch. Bolo to riešené s p. riaditeľkou školy, projektantom
a zhotoviteľom stavby, aby finančné náklady na spevnené plochy boli čo najnižšie, len
na nevyhnutné práce na sprevádzkovanie športovej haly. Všetky práce budú vykonané
v etapách. Prvá etapa zahŕňa len nevyhnutné práce na sprevádzkovanie športovej haly.
Športová hala bola vysúťažená na 1 030 tis. €. Následné bola znížená dodatkom na
sumu necelých 800 tis. €. Všetky náklady na práce, ktoré je teraz potrebné vykonať na
sprevádzkovanie haly vlastne zahŕňa rozdiel medzi 1 030 tis. € a 800,- €. Len položka
na kanalizáciu bola znížená zo 70 tis. € na 20 tis.€. Dňa 15.11.2018 bola na obec
odovzdaná projektová dokumentácia, ktorá bola následne v ten deň aj zaplatená, v tom
období už bolo dielo hotové.
od r.2017 prebiehala u obce kontrola NKÚ SR, o čom asi bývalí poslanci boli
informovaní. V marci 2019 vykonal NKÚ SR kontrolu plnenia opatrení prijatých v
roku 2017. Predmetom kontroly boli všeobecné informácie o forme zabezpečovania
e-governmentu v podmienkach obce Skalité, indikátory výkonnosti elektronických
služieb a ich prínos pre občana a obec. Všetky nedostatky, ktoré neboli odstránené do
2/2019 sme v priebehu mesiaca marec odstránili a následne v 04/2019 NKU SR
ukončil kontrolu bez výhrad. Kontrola prebiehala dva kalendárne roky.
od posledného zastupiteľstva sa v obci konalo viacero kultúrnych podujatí:
pochovávanie basy, 30.3.2019 sa naša obec zapojila do najväčšej svetovej súťaže na
ochranu planéty, po večernej sv. omši sme zhasli osvetlenie dominanty obce - kostol
sv. Jána Krstiteľa do 21,30 hod.. Konal sa 3 roč. Veľkonočnej výstavy.
od 13.4.2019 do 17.4.2019 pri príležitosti Dňa zeme, prebiehala v našej obci brigáda
pod názvom „ Za čistejšie a krajšie Skalité“. Na brigáde za zúčastnilo veľké množstvo
dobrovoľníkov, ktorí vyčistili mnohé lokality a taktiež patrí poďakovanie všetkým
zúčastneným organizáciám v obci Skalité,
26.4.2019 sa konalo v obci Skalité pri pamätníku padlým v 2.sv. vojne spomienkové
stretnutie pri príležitosti 74. výročia oslobodenia Kysúc a ukončenia 2. sv. vojny
v Európe. Na oslavách za zúčastnila tretia tajomníčka Veľvyslanectva RF v SR p.
Maríia Veršinina, Major Ing. Jozef Bibza- zástupca veliteľa 5. pluku špeciálneho
určenia, plk. Juraj Drotár-predseda Zväzu protifašistických bojovníkov v Čadci a p.
Milan Paršo, poslanci OZ Skalité, členovia ZO SZ protifašistických bojovníkov v obci
Skalité a obyvatelia obce,
pri príležitosti „ Dňa 155“ sa v obecnej knižnici Skalité dňa 16.5.2019 uskutočnila
beseda s pracovníkmi Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR na linke
155,
dňa 19.5.2019 sme v amfiteátri v Skalitom oslávili Deň matiek, kde vystúpili deti MŠÚ, deti ZUŠ v Skalitom, žiaci základných škôl a CVČ. Vystúpili aj ĽH Ondreja
Rovňana a ĽH Capkovci,
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dňa 29.5.2019 sa pri príležitosti Dňa detí, konal v obci Čierne, 11 ročník Športového
dopoludnia, pod záštitou Kysuckého trianglu a Třineckých železiarní,
cez DP Skalité sa zabezpečuje v týchto mesiacoch kosenie cintorínov, okolia ciest,
čistota verejných priestranstiev a čistota obecného majetku,
v zasadačke OcÚ prebieha rekonštrukcia podláh, ktorá má byť ukončená do
30.6.2019,
k dnešnému dňu boli dodané všetky kompostéry do našej obce, ktoré sa budú následne
distribuovať občanom. Na jedno súp. číslo bude pripadať jeden kompostér.
pred dnešným zastupiteľstvom zasadali komisie: sociálna, zdravotná a bytová, komisia
výstavby, ÚP a ŽP, komisia finančná a správy obecného majetku. Materiály vám boli
doručené.

p. starosta-otvoril diskusiu.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 47/2019 – schvaľuje návrhovú komisiu,
overovateľov zápisnice, zapisovateľku, program rokovania. Berie na vedomie správu
o kontrole plnenia uznesení , správu o činnosti od posledného OZ, ktoré bolo jednohlasne
schválené (počtom 12 prítomných poslancov.
4.

Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Obce Skalité-Prevádzkáreň
Skalité za rok 2018.

- starosta požiadal p. Majchrákovú Ž., krátku prezentáciu správy Rozbor hospodárenia DP
Skalité za rok 2018. Materiály poslanci obdržali poštou, boli prerokované v jednotlivých
komisiách a na zasadnutí OR.
-p. Majchráková oboznámila najmä nových poslancov o hospodárení DP Skalité a jej
činnosťou. Hlavná činnosť je napojená na rozpočet obce formou príspevku, tento schvaľuje
OZ. Obec v priebehu roka poskytuje finančné prostriedky prevádzkárni, ktoré následne
prevádzkáreň vyúčtuje obci. DP zabezpečuje jednotlivé činnosti v rámci obce. Za r. 2018
tvorila príspevková - hlavná činnosť 91% . Formou príspevku bolo z obecného rozpočtu
poskytnuté 507 400 €. Úlohou príspevkovej organizácie je hlavne zabezpečovať potreby
zriaďovateľa pre občanov v oblastiach ako zber a odvoz TKO, triedeného odpadu, údržba
miestnych komunikácií (letná-zimná), verejné osvetlenie (drobné opravy, energia), cintoríny,
Dom nádeje, verejné priestranstvá (čistenie, kosenie, údržba), verejné WC, správa budov,
ihriská pri školách.
Podrobné čísla sú v správe, ktorú ste písomne obdržali.
Okrem hlavnej činnosti má DP Skalité aj vedľajšiu činnosť- podnikateľskú. Tá je obmedzená,
za r. 2018 tvorila len približne 9%. Tvorí ju stavebná činnosť (opravy na bytoch), pohrebné
služby a stredisko správy, kde sa účtuje réžia, ktorá sa následne podľa podielu rozúčtováva na
jednotlivé strediska v hlavnej a podnikateľskej činnosti. Hospodársky výsledok
podnikateľskej činnosti musí byť kladný, v prípade záporného hospodárskeho výsledku
v podnikateľskej činnosti, by takáto činnosť mala byť zo zákona zrušená.
Za r. 2018 bol v podnikateľskej činnosti kladný hospodársky výsledok vo výške 11 102,- €,
ktorý bol zdanený a daň vo výške 505,93 € odvedená daňovému úradu. Tento hospodársky
výsledok bude zúčtovaný na rezervný fond. Taktiež aj v hlavnej činnosti bol plusový
hospodársky výsledok. Tento HV sa zúčtuje do rezervného fondu, ktorý sa následne môže
použiť na vysporiadanie záporného HV, alebo na nákup majetku. Záporný hospodársky
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výsledok však môže byť v hlavnej činnosti, ktorý môže byť v dôsledku financovania - úhrad
dodávateľských faktúr
p. starosta otvoril diskusiu.
Mgr.Časnocha M.- mal dotaz ohľadom výšky finančných prostriedkov v rezervnom fonde aj
za minulé roky, za hlavnú aj podnikateľskú činnosť.
p.Majchráková uviedla, že toto číslo nevie, môže to zistiť a v priebehu zasadnutia bude o tom
informovať.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.48/2019 – schvaľuje Rozbor hospodárenia
Obec Skalité – Prevádzkáreň v hlavnej i vedľajšej činnosti za rok 2018 bez výhrad, ktoré bolo
jednohlasne schválené (počtom 11 prítomných poslancov, JUDr.Krčmárik nebol prítomný pri
hlasovaní).
13.

Vyhodnotenie zimnej údržby 2018/2019 (predkladá A. Petrák).

Pán starosta požiadal riaditeľa obecnej prevádzky o prezentáciu správy k zimnej údržbe MK.
Riaditeľ DP p. Petrák Alojz uviedol, že náklady na zimnú údržbu boli v celkovej výške
33 394,- €. V uvedenej sume sú započítané aj náklady v priebehu kalamitnej situácie vo výške
16 900,-€, ktoré by mali byť v priebehu roka refundované.
Pán starosta oboznámil poslancov o pripravenej prezentácií, čo sa týka k vyhodnoteniu zimnej
údržby v obci.
Požiadal p. Petráka, aby pokračoval k bodu programu.
V rámci zimnej údržby sa riadime schváleným harmonogramom plánu zimnej údržby.
Celková spotreba materiálu použitého na zimnú údržbu bola 145 t štrku na posyp, 2 t
posypovej soli. Zakúpilo sa jedno posýpacie prídavné zariadenie za traktor, ktoré umožňuje
priamy posyp-cielený, nie rozmetací. Použitie je hlavne pri poľadovici. V priebehu zimy sme
toto aj využili. V priebehu kalamitnej situácie boli zazmluvnení aj ďalší dodávatelia prác s
technikou. Taktiež bližšie oboznámil poslancov o následnom vyčistení plôch miestnych
komunikácií po zimnej údržbe.
p. starosta otvoril diskusiu.
Mgr.Časnocha Michal- poďakoval za prezentáciu. Mal otázku ohľadom 16 500,- €, ktoré
žiadajú refundovať, či sú zahrnuté už v zimnej údržbe 67 tis. €, alebo je to samostatná
položka.
p. Petrák uviedol, že v 33 tis.€ je zahrnutá aj suma 16 500,- €, ktorú budeme cez obec žiadať
refundovať.
P.starosta uviedol, že ak budú obci finančné prostriedky pripísané na účet, budú následne
presunuté na Obecnú prevádzkáreň. Sú to finančné prostriedky, ktoré musia byť vždy
k dispozícii.
Koniec diskusie.
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Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 49/2019 – berie na vedomie Správu
o vyhodnotení zimnej údržby za sezónu 2018/2019, ako bola predložená p. A.Petrákom (tvorí
prílohu zápisnice), ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 12 prítomných poslancov).

14.

Plán opráv MK, osvetlenia a rozhlasu, Audit verejného osvetlenia v obci
návrh riešenia (predkladá Ing. V. Bury, p. A. Petrák).

Zo strany starostu obce bol predložený návrh na presunutie bodu programu za body programu
č. 15., 16. z dôvodu, že v tomto bode programu je prerokovanie verejného osvetlenia, ktoré
predkladá nie len p. Petrák a p. Bury ale aj firma, ktorá uskutočnila Audit verejného
osvetlenia v obci a ktorá navrhla riešenia. Vzhľadom, že sa zástupca firmy ešte nedostavil,
požiadal poslancov o presunutie uvedených bodov.
p. starosta dal hlasovať o zmene programu rokovania.
-návrh bol jednohlasne schválený (počtom 12 prítomných poslancov).

15.

Prehodnotenie koncepcie vývozu odpadu, TKO a triedeného odpadu
v obci Skalité (predkladá Mgr. A. Časnochová).

Pán starosta požiadal o prezentáciu bodu programu p. Mgr. Časnochovú.
Predložila krátku prezentáciu a dôvody zmeny koncepcie vývozu odpadu. Robila sa analýza
produkcie odpadu, kde nárast odpadu za r. 2018 na občana predstavuje 320 kg. Je nízka
úroveň triedenia odpadu, ktorá ovplyvňuje poplatok do environmentálneho fondu a vysoké
náklady na likvidáciu odpadu. Za rok 2018 narástol vývoz kontajnerov o 62 ks. Poplatok je
tam v dôsledku zmeny legislatívy. Úroveň triedenia máme 10,1%, čo je poplatok 12,- € od
tony, r. 2020 je to už 24,-€ od tony. Pri odpade 1507 t je to veľká suma, je to až 18 tis. €.
Pán starosta dal do pozornosti poslancom vizuálnu prezentáciu, kde možno vidieť všetky čísla
v rámci zložiek TKO, triedeného odpadu a separovaného odpadu. Aby mohli oboznámiť
občanov s danou situáciou, ktorá nie je problém tohto kalendárneho roka, ale je problémom
už šesť rokov.
Ďalej pokračovala Mgr. Časnochová, ktorá informovala poslancov o tom, že výber poplatkov
za komunálny odpad sa nemenil od r. 2013. Je to stále pevná suma 16,24 €/os a takisto sa
nemenil poplatok pre podnikateľov, ktorý predstavuje výšku 0,0531 € za liter odpadu. Z
uvedeného taktiež vidieť, že obec dopláca 55% na likvidáciu odpadu, čo predstavuje čiastku
108 tis. €. Za čo by mohlo byť niečo iné vybudované. Obec Svrčinovec dotuje odpad takmer
30%, obec Čierne 35%. Obec Svrčinovec má stanovený poplatok 18,98 €/os, Obec Čierne
29,20 €/os. Uplatnili úľavu, ktorá je podľa jej názoru protizákonná, teda občania platia 25,€/os.. Navrhli zmeny hlavne v tom, že sa zrušia stojiská kontajnerov v obci. Týmto sa
zamedzí odpadovej turistike, odstráni sa anonymita pôvodcov odpadu a zamedzí sa možnosť
zmiešavaniu odpadu. Zberný dvor chceme sprístupniť občanom, aby bol 6 dní v týždni
otvorený. Ak sa kontajnery vymenia za odpadové nádoby, v niektorých lokalitách bude
musieť občan priblížiť odpadovú nádobu cca 150 m k zvozovej trase. Sú aj lokality v obci,
kde sa vozidlo nedostane. Tam sa budú musieť umiestniť 1100 l nádoby, ktoré budú
7

uzamykateľné, budú určené len pre určitý okruch občanov v danej lokalite. Alebo tam taktiež
budú umiestnené smetné nádoby, ktoré budeme musieť približovať k zvozovej trase. Taktiež
bude musieť byť vykonaný orez drevín, ktoré presahujú do miestnych komunikácií. Cieľom
tejto koncepcie je zníženie množstva odpadu, ktoré sa ukladá na skládky. Musíme zvýšiť
disciplínu občana pri triedení odpadu, aby sa zvýšilo percento úrovne triedenia, aby sa to
premietlo aj v poplatkoch. Chceme preniesť zodpovednosť za tvorbu odpadu na pôvodcu
odpadu t.j. na občana, aby rozmýšľal čo sa stane z vecí, ktorá sa zmení na odpad. Bude platiť
za to, čo vyhadzuje. Do každej domácnosti by mal ísť oznam, že je to posledný vývoz
kontajnera, kde bude aj oznam, kde si môžu nádoby zakúpiť a deň odvozu. Aj podnikateľom
ponúkame pomoc formou poradenstva. Taktiež oboznámila poslancov, ako sa majú ojazdené
pneumatiky likvidovať, nakoľko na zberný dvor ich nemôžu odoberať. Budeme musieť zvýšiť
disciplínu tvorcu odpadu teda obyvateľstva pri triedení a my ich budeme motivovať
poradenskou službou.
Zberný dvor by sme chceli otvoriť, nie ako sme uviedli v žiadosti od 1.6.2019 ale od 1.7.2019
šesť dni v týždni v hodinách uvedených v žiadosti s tým, že piatok by bol otvorený do 17,00
hod..
V prípade, že sa budú tvoriť čierne skládky, obec môže pristúpiť k sankcionovaniu občana.
V zmysle VZN, obec môže uložiť pokutu do výšky 1 500,- €. Za porušenie uznesení a VZN,
môže v blokovom konaní uložiť pokutu 33,-€ pre občana a 6 638,- € pre podnikateľa.
V kontajneroch sa nachádza až 80% vytriediteľného odpadu – biologicky rozložiteľný odpad
až po súčiastky z áut, pneumatiky, kartónový papier, stavebný materiál a pod..
Pán Petrák dal do pozornosti vizuálnu prezentáciu, kde bolo vidieť kontajner plný dielov a
súčiastok z áut. Kontajner bol zaplnený v priebehu dvoch dní. Vývoz kontajnera stojí 150180,- €. Vieme najmenej o troch až o štyroch občanoch, ktorí rozoberajú autá. Použiteľné
súčiastky predajú a ostatné dajú do kontajnerov, čo všetci musíme platiť. Musíme všetci stáť
za jedno, aby došlo k celkovému zlepšeniu.
Ďalej pokračovala v prezentácii Mgr.Časnochová, ktorá uviedla, že občania obce Skalité majú
vytvorené nadštandardné podmienky na legálne zbavovanie sa odpadu.
Ďalej uviedla, že vo vizuálnej prezentácii možno vidieť novú zvozovú trasu, ku ktorej podala
vysvetlenie.
p. starosta informoval, že táto otázka je riešená už niekoľko mesiacov. Niektoré obce nás už
predbehli. Obec Čierne už pred niekoľkými mesiacmi urobila túto zmenu. Celkový počet
v minulom kalendárnom roku bolo cez 590 zvozov veľkoobjemových kontajnerov.
Z okolitých obcí nám tu zvážajú komunálny odpad. Nielen z okolitých obcí, ale aj zo
zahraničia. Obce Oščadnica, Čierne, Svrčinovec ale aj v PR nemajú kontajnery. Takisto sa
bude prezentovať občanom čo má byť v týchto odpadových nádobách. Zvozy triedeného
odpadu budú od 1.6.2019 zabezpečené v 5-týždňových intervaloch, nie ako doposiaľ.
p. starosta otvoril k danému bodu programu diskusiu.
JUDr. Gonščák Jozef – sa chcel informovať, či sme už pripravení občanov o tomto
informovať, lebo zásadným spôsobom sa bude meniť táto koncepcia.
Mgr. Časnochová uviedla, že pri poslednom odvoze veľkoobjemové kontajnera do každej
domácnosti v danej lokalite pôjde oznam, že kontajner bol posledný krát odvezený, ruší sa
stojisko a kde si občania môžu zakúpiť nádobu na odpad, v akých intervaloch sa vyvážajú
nádoby na odpad.
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JUDr. Gonščák Jozef – mal na mysli, aby občania boli informovaní vopred, že kontajner sa
bude rušiť, kde budú tieto nové nádoby, lebo sú lokality, kde sú starší občania.
Mgr. Časnochová – ak na stojisko príde iná vhodná nádoba, dostanú túto informáciu.
JUDr. Gonščák Jozef – ak budeme informovať občanov, že toto bol posledný vývoz
kontajnera, že bude odstránený, tak na uvedenom mieste vznikne veľké smetisko.
Mgr. Časnochová- informovala, že toto sa môže stať. Takúto skládku potom bude likvidovať
prevádzka. V minulosti sa to tiež stalo, že sa likvidovala takáto skládka.
Petrák Miloš – požiadal o podanie informácie, či je prevádzka schopná pokryť či už
pracovníkmi alebo technikou zvoz týchto nádob v priebehu celého roka (letné, zimné
obdobie).
Petrák Alojz – tento prechod na novú koncepciu, ak bude schválená, je plánovaný na mesiace
06/2019,07/2019. Do konca mesiaca 07/2019, by toto malo byť zavedené v celej obci.
V niektorých lokalitách je potrebné urobiť orez drevín. Tak ako bolo prezentované na
začiatku, musíme podchytiť pôvodcu odpadu. Ak bude zistený občan, ktorý robí nelegálnu
skládku bude sankcionovaný. V prípade, že táto koncepcia nebude schválená, zostaneme pri
pôvodnom stave, ktorý je doposiaľ.
JUDr.Gonščák Jozef – je prevádzka schopná zabezpečiť vlastnými silami a prostriedkami túto
novú koncepciu?
p. starosta- toto sme riešili, musíme to zabezpečiť.
Mgr.Révayová – požiadala, či sa tento bod programu bude riešiť teraz, alebo až v rámci
interpelácií poslancov, nakoľko má k tomuto rôzne návrhy.
p. starosta- všetky návrhy boli riešené či už v stavebnej komisii, finančnej komisii na
zasadnutí OR. Ak je nejaký pozmeňujúci návrh, treba sa o tom baviť. Je to na rozhodnutí
poslancov OZ, či s tým budú alebo nebudú súhlasiť.
p.Petrák Miloš – mal otázku, na akú sumu sa zvýši poplatok za TKO, aby sme vedeli túto
informáciu povedať občanom.
p.starosta- robíme všetko preto, aby sa poplatok nezvyšoval. Musíme ale zistiť, aká úroveň
triedenia bude. Či sa nám navýšia náklady alebo nenavýšia. Robíme všetko, aby sme tento
poplatok nemuseli navyšovať ako v susednej obci Čierne, kde je poplatok v sume 29,-€/os. .
V prípade, že sa nenavýši miera triedenia odpadu, tak do budúcnosti sa tomu nevyhneme.
Mgr. Révayová – mala otázku, či v prvej etape chceme zrušiť všetky objemové kontajnery,
alebo len v určitých lokalitách.
p. starosta – áno, v tejto chvíli chceme zrušiť všetky veľkoobjemové kontajnery. Pokiaľ by ste
urobili len čiastočnú zmenu, že znížime na polovicu stojiská, tak ľudia uvidia, že je kontajner
plný odvezú ho do druhého kontajnera. Nebavíme sa o naplnení kontajnera v dňoch, ale
v hodinách. Takže by nedošlo k žiadnemu posunu, čo sa týka triedenia odpadu.
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Mgr. Révayová – keby sme zrušili kontajnery len v niektorých lokalitách, urobili by sme
medzi ľuďmi veľmi veľký rozruch.
Navrhla, aby bobríky na triedenie odpadu boli umiestnené aj v osadách, nie len pri zastávkach
SAD. Taktiež požiadala, aby aj ďalšia nádoba na zber šatstva bola umiestnená niekde pri
Kožákovom moste, alebo v lokalite pri Skaľanke.
p. starosta- aj v rámci prezentácie mohli poslanci vidieť rozmiestnenie 1100 l nádob
v niektorých lokalitách,. Tieto nádoby budú uzamykateľné. O týchto nádobách
v nedostupných lokalitách budú vedieť len obyvatelia dotknutej lokality, nikto iný, aby sa tam
netvorili nelegálne skládky. Zvonové nádoby boli v minulosti umiestnené v lokalitách, kde
ani po roku nedošlo k vývozu tejto nádoby. Boli rozmiestnené na verejné priestranstvá, pri
budovách škôl, autobusových zastávkach, žel. stanici, tam kde sú potrebné, aby sme zvýšili
mieru separácie.
Mgr. Časnochová – uviedla, že v rámci zberu šatstva spolupracujeme s neziskovou
organizáciou „Pomocný anjel“, ktorá teraz zmenila majiteľa. V obci sú rozmiestnené tri
nádoby na šatstvo. Je prisľúbená ešte jedna nádoba, ktorú by sme chceli umiestniť niekde v
lokalite pri ZŠ Kudlov. Zber šatstva sa uskutoční v mesiaci august, kde budú občania môcť
týždeň odovzdávať šatstvo v priestoroch kultúrneho domu. Taktiež sa robí zber oleja. Za
jeden liter oleja je l kotúčik toal. papiera. Taktiež sa pokúšame o zabezpečenie firmy, ktorá
má všetky potrebné doklady na ambulantný zber železa. Spolupracujeme s firmou JOKO a
syn, ktorá nám tiež prisľúbila pomoc pri hľadaní takéhoto ambulantného výkupcu žel. šrotu.
p.starosta – doplnil, že v týchto mesiacoch sme rozšírili aj zber lepenkového papiera, ktorý je
taktiež potrebné triediť. Požiadal poslancov aj o ich názory, aby sa obec mohla posunúť
v rámci triedenia odpadu.
Mgr. Časnocha Michal – mal otázku, či je nákup 1100 l nádob už začlenený v rozpočte, alebo
bude túto otázku potrebné ešte riešiť. Aký počet bude potrebný ešte zakúpiť podľa vizuálnej
prezentácie (mapy).
Mgr. Časnochová – nákup nie je ešte riešený v rozpočte. Celkovo bude potrebné zakúpiť asi
13 ks.
Petrák Alojz – bude ich asi polovica, lebo v niektorých osadách sa môžeme s občanmi
dohodnúť na určitých systémoch. Do akej vzdialenosti môžu priblížiť smetnú nádobu. Ak
nebude už iné východisko, tak tam bude umiestnená uzamykateľná nádoba.
Mgr. Časnocha Michal – požiadal, či by sa nedalo do toho návrhu doplniť alebo časovo
posunúť dátum do 31.7.2019. Nakoľko je to príliš krátky časový úsek, aspoň o mesiac to
posunúť. Môže vzniknúť za tento krátky časový úsek mnoho čiernych skládok.
p. starosta- je to práve o tých úsporách, do čoho chceme financovať. Poplatok za uloženie
odpadu na skládke narástol zo 4,-€ za tonu na 12,.€ ta tonu odpadu. Pokiaľ by sme neurobili
tento krok v tom časovom pásme o ktorom sa bavíme, tak sa to stále odsúva. Bude sa toto
robiť v určitých intervaloch, občania budú oboznámení do ktoré dátumu si budú musieť
zabezpečiť smetnú nádobu, kde si ju budú môcť zakúpiť a od kedy sa im bude zabezpečovať
zvoz smetných nádob. Pokiaľ bude potrebné niektoré veci o týždeň predĺžiť, nebude v tom
problém.
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Mgr. Čanocha Michal – podotkol, či náklady na odstránenie čiernych skládok nebudú príliš
vysoké len preto, že sme mohli časové pásmo trocha predĺžiť. Možno by náklady na
odstránenie čiernych skládok boli nižšie.
Mgr.Časnochová – spoliehame sa aj na oznamovaciu povinnosť zo strany občanov, kto robí
takéto čierne skládky. Sankčný mechanizmus by mal byť aj potom uplatňovaný.
Mgr. Časnocha Michal – doteraz sme ho nikdy nevyužili, treba ho začať využívať.
Petrák Alojz – obec má fotopasce zakúpené, budú sa musieť začať využívať na tieto účely.
Mgr.Révayová Zdenka – je potrebné čím najskôr doručiť letáky do rodinných domov, aby
boli občania informovaní o tejto skutočnosti.
Lašová Ľubica – roky sme sa touto otázkou zaoberali. Chceli sme občanom urobiť rôzne
služby, ale vidíme, že to neprinieslo žiadne ovocie. Nemá význam, pokiaľ sa tieto
veľkoobjemové kontajnery stiahli zo susedných obcí, aby sme my to naďalej prevádzkovali.
Ak máme rozpracovanú novú koncepciu je potrebné ísť do niečoho nového. Je to stále
otvorená otázka, môžeme ju hocikedy prehodnotiť.
p.Petrák Miloš – nebude to pre obyvateľov finančne náročné, ak im zoberieme
veľkoobjemový kontajner a zdvihne sa im poplatok.
p. starosta – robíme všetko preto, aby sme nezvyšovali poplatok. Pokiaľ by sme tieto kroky
neurobili iná možnosť by nebola. Prostredníctvom Spravodaja obce budeme občanov
informovať čo sa mení a čo chceme tým dosiahnuť. Vytvárame podmienky: kompostéry,
zberný dvor, častejšie zvozy. Robíme všetko preto, aby sme nezvyšovali poplatok.
JUDr. Krčmárik Milan – všetko sme už prediskutovali na zasadnutí OR. Treba ísť už do
nejakej zmeny. Ak by sme to nechali na pôvodnom stave, bolo by to enormné zaťaženie
obecného rozpočtu. Každý jeden občan si musí uvedomiť, že životná úroveň stúpa. Tým aj
vzniká viac odpadu v porovnaní s množstvom odpadu pred desiatimi rokmi. Ľudia musia
pochopiť o koľko odpadu vyprodukujú viac ako pred piatimi rokmi. Nemôže všetky náklady
znášať len obec. Na konci roka zbilancujeme, či nám táto nová koncepcia niečo pozitívne
priniesla, alebo nie. Možno za pol roka nám čísla ešte neukážu prínos tejto koncepcie,
nakoľko budú vyššie náklady na započatie tejto koncepcie. Zastupiteľstvo môže túto
koncepciu kedykoľvek zrušiť, pokiaľ bude zlá. Osobne túto koncepciu podporujem a myslím,
že by sme to mali všetci schváliť. Je to po dlhých rokoch nejaká zmena. Potom to môžeme
zhodnotiť.
p. starosta – na konci roka, keď sme riešili otázku rozpočtu na tento kalendárny rok, riešili
sme otázku, že nám v rozpočte chýbalo niekoľko státisíc eur. Teraz už riešime rozvojové
projekty, ktoré chceme zabezpečiť. Aby obec vynaložila menej finančných prostriedkov či už
na zvoz TKO, verejné osvetlenie, aby sa tieto prostriedky mohli využiť na iný účel. Hľadáme
úspory tam, kde úspory sú. Zo zákona nemôžeme dotovať likvidáciu TKO.
Minimálne raz v roku do osád príde veľkoobjemový kontajner, aby si občan mali možnosť do
tohto kontajnera umiestniť veľkoobjemový odpad. Nebude to riešené plošným rozmiestnením
kontajnerov, ale do jednotlivých osád, kde budú len občania tejto časti o tom informovaní. Ak
sa niečo neosvedčí, spoločne zasadneme a prípadne zmeníme koncepciu.
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Mgr. art. Mudríková Vlasta – dostala podnety od občanov, čo sa týka separovania odpadu.
Chceli to mať podrobnejšie rozdelené. Je to už aj spracované na obecnom Facebooku
a poďakovala, že sa aj touto cestou vyhovie občanom.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 50/2019 – schvaľuje zrušenie Uznesení
OZ č.84/2008 a č.36/2014 v celom rozsahu, schvaľuje novú koncepciu odvozu zmesového
komunálneho odpadu v obci Skalité od 1.6.2019, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom
12 prítomných poslancov).

16.

Zmena otváracích hodín Zberného dvora v obci Skalité (predkladá p. A.
Petrák)

Pán starosta požiadal o prezentáciu bodu programu.
Petrák Alojz – návrh zmeny bol s vedením obce viackrát konzultovaný. Vychádza z potreby
reality fungovania zberného dvora. Nami navrhovaný čas je tiež pracovný, uvidíme po pol
roku čo nám to prinesie.
p. starosta-otvoril diskusiu.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 51/2019 – schvaľuje zrušenie Uznesenia
OZ č.72/2009 v celom rozsahu, schvaľuje otváracie hodiny Zberného dvora v obci Skalité od
1.7.2019, ktoré bolo schválené (hlasovanie: 11 poslancov za, zdržal sa :p. Petrák Miloš, proti
nebol nikto).
14.

Plán opráv MK, osvetlenia a rozhlasu, Audit verejného osvetlenia v obci
návrh riešenia (predkladá Ing. V. Bury, p. A. Petrák)

p. starosta uviedol, že plán opráv MK, osvetlenia a rozhlasu a Audit verejného osvetlenie
predložia Ing. Bury Vladimír, a Petrák Alojz a na záver zástupca firmy ENERGOCOM +.
V rámci prezentácie, ktorá nám bude odprezentovaná budú aj návrhy riešení a predbežné
cenové kalkulácie. V prípade, že spoločnosť nemá výhrady, môžeme to mať aj v zázname.
Firma nemá výhrady. V prípade, že schválime rekonštrukciu verejného osvetlenia, pôjde to
verejným obstarávaním. Verím, že cena bude aj oveľa nižšia nie len od firmy
ENERCOCOM+, ale aj od ostatných firiem.
Ing. Bury Vladimír- na komisii boli prejednané žiadosti na opravy miestnych komunikácií
(MK), opravy a rozšírenie verejného osvetlenia (VO). Na opravu MK máme zaevidovaných
asi 30 žiadostí, na VO asi 10 žiadostí. Komisia jednotlivo nepreberala tieto žiadosti, nakoľko
sme nevedeli aký rozsah finančných prostriedkov budeme mať na tieto opravy v rámci
rozpočtu. Drobné opravy ako doplnenie žľabov zrobí prevádzkáreň v rámci bežnej údržby
MK. Žiadosti sa evidujú a občanom boli zaslané odpovede, že ich žiadosti budú prerokované
po schválení finančných prostriedkov. Čo sa týka opráv VO, občanom boli zaslané odpovede
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s tým, že sa pripravuje rekonštrukcia VO v rámci celej obce. Žiadosti o predĺženie VO taktiež
neboli prerokované na komisií, občanom boli zaslané odpovede s tým, že budú prerokované
až po ukončení a schválení projektu.
Petrák Alojz – bol som prizvaný na stavebnú komisiu. Finančné prostriedky v rámci rozpočtu
obce boli určené vo výške cca 70 tis. € na celý rok. Z toho je vyčerpaných asi 60% na zimnú
údržbu resp. na havarijné stavy (povodne). Na celkovú údržbu MK nám zostane cca 40% do
konca roka. Ďalšie náklady budeme likvidovať z údržby MK, ako sanácia mostu u Sventkov,
nevyhnutný zásah do mosta Filipov, aby aspoň min. jeden rok vydržal v takom stave t.j.
prejazd vozidiel nižšej tonáže. Takže na tento rok nebudeme mať finančné prostriedky na
asfaltové alebo betónové kryty na MK. Budeme mať len fin. prostriedky na opravu výtlkov
v nevyhnutnom rozsahu, drobné opravy, odvodnenie žľabmi a šachty, ktoré sa musia
zrepasovať.
Pri schválení a následnej rekonštrukcii VO, by sa mala vykonať obhliadka jednotlivých osád
v obci, nakoľko v niektorých pľacoch je nedostatočné osvetlenie, je potrebné zahustenie
svietidiel. V prípade schválenia rekonštrukcie VO, by stavebná komisia navrhla doplnenie
resp. zahustenie svietidiel. Máme v návrhu výmenu 655 ks svietidiel v obci.
p. starosta – doplnil, že v obci nám 100 a viac svietidiel nesvieti. Teda po rekonštrukcii VO
nám tieto svietidlá budú svietiť. Finančné prostriedky, ktoré vynakladáme na VO nie je na
655 ks svietidiel, ktoré sú rozmiestnené v obci, ale na 550 ks svietidiel. Po roku 2011 došlo
k vypnutiu svietidiel či už na hlavnej ceste, ale aj v niektorých lokalitách, kde ich bolo
rozmiestnené väčšie množstvo. Ak sa rozhodneme pre modernizáciu VO, v obci bude ďalších
100 svetelných bodov. Môžu byť ta tých miestach, kde sú teraz a nesvietia, alebo sa presunú
do tých lokalít, kde je nedostatočné osvetlenie.
Na základe objednávky Prevádzkárne Skalité bol firmou ENERGOCOM+ vykonaný Audit
verejného osvetlenia v obci Skalité. Zástupca spoločnosti informoval poslancov ako prebehol
v našej obci audit, aké náklady vynakladá obec na verejné osvetlenie (VO). Aké riešenie
ponúkol výmenu svietidiel za svetlá LEDjódové. Spotreba el. energie by klesla z 270 tis.
kWh/ročne na približne 70 tis. kWh/ročne. Náklady na VO rekonštrukcii cca 9 tis. €
a dosiahnuté úspory približne 27 tis.€. Investičný náklad na rekonštrukciu VO v obci
predstavuje cca 155 tis.€ s DPH. Predložil návrh financovania, s možnosťou splácania
splátkovým kalendárom. Taktiež podrobne vysvetlil, aké práce sa by sa mali vykonávať na
rekonštrukcii VO.
p. starosta požiadal riaditeľa prevádzky p. Petráka o vyjadrenie sa k tejto prezentácií a taktiež,
prečo sa minulý rok išlo do sodíkových lámp, keď je LED technológia.
Petrák Alojz – v minulosti boli ponuky, ktoré neboli nižšie ako 350 tis. € a návratnosť bola
v horizonte 12-15 rokov. Vlastne to bola strata. Ledky, ktoré boli prezentované boli so
životnosťou okolo 7 rokov. Boli prezentované vzorky, kde jednotlivé led-svietidlá boli rádovo
od 300,-€ až do 500,-€. Táto ponuka je zatiaľ bezkonkurenčná.
p. starosta- povedal, že cena svietidla, ktoré je na súbežnej ceste sa v minulom roku
pohybovala okolo 360,-€ za svietidlo. V tejto prezentácií bola cenová ponuka vo výške 95,-€
a svietidlo s vyššou svietivosťou niekde na úrovni 105,-€. Uvidíme, čo verejné obstarávanie
prinesie, možno cenová ponuka bude aj nižšia. Ak by sme do tejto rekonštrukcie išli, tak len
formou splátok z úspor el. energie. Aj v rámci 2.zmeny rozpočtu pre rok 2019 je vyčlenená
položka s čiastkou 50 tis. €, ktorá by bola na prvú splátku na rekonštrukciu VO, ale až po
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rekonštrukcii. Viaceré firmy požadujú vyplatenie finančných prostriedkov pred samotným
začatím stavebných prác. Z našej strany bude určite podmienka tá, že sa práce musia najprv
vykonať, musí byť všetko funkčné a následne prvá platba bude vtedy, keď dielo bude
odovzdané obci.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 52/2019 – berie na vedomie -Správu zo
zasadnutia Komisie výstavby,územného plánovania a životného prostredia pri OZ Skalité,
schvaľuje- žiadosti o opravy rozšírenia a vybudovanie miestnych komunikácií zaradiť do
zoznamu plánov opráv,vybudovanie MK podľa finančných možností obce. Riešiť žiadosti
o opravu výtlkov MK v rámci bežnej údržby MK Obce Skalité Prevádzkáreň. ktoré bolo
jednohlasne schválené (počtom 12 prítomných poslancov).
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 53/2019 – schvaľuje zabezpečenie
realizácie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Skalité“,
-schvaľuje zabezpečenie financovania projektu, ktoré je zahrnuté v druhej zmene rozpočtu pre
rok 2019 vo výške 50 tis.€ na prvú splátku financovania v roku 2019, kde celková investícia
bude rozdelená počas 5-tich rokov v splátkach, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 12
prítomných poslancov).
p. starosta – vyhlásil 5 min. prestávku.

17.

Pohrebné služby v obci (predkladá p. Alojz Petrák)

p. starosta požiadal, riaditeľa DP a p. Časnochovú Annu o prezentovanie tohto bodu
programu.
Mgr. Časnochová – materiál s potrebnou analýzou poslanci dostali. Pohrebné služby sú
podnikateľská časť organizácie, kde nemôžeme vykazovať stratu. Žiadame o navýšenie
určitých položiek cenníka. Tieto služby poskytujeme nad rámec, čo nám zákon ukladá, pri
správe pohrebísk. Poskytujeme ich od r. 2011. Niektoré služby u pohrebných služieb chýbali,
preto sme chceli pozdvihnúť kultúru pochovávania v našej obci. Ide o novú položku- nosenie
rakvy. Ide o celkove štyroch zamestnancov, ktorý tam strávia určitý čas a čas presun
zamestnancov. K tomuto bol zakúpený prepravný vozík a rovnošaty. O navýšenie ďalších
položiek žiadame z dôvodu, že sa za osem rokov zmenili podmienky na trhu, čo sa týka
zákonníka práce, odmeňovania zamestnancov. Zvýšili sa požiadavky na niektoré služby napr.
demontáž a montáž krycej platne hrobu. Každá položka je v materiáloch podrobne uvedená.
V prezentácií sú uvedené modelové situácie o koľko sa navýši cena za poskytované služby,
nakoľko každý pohreb je individuálny, každý pohreb má iné podmienky.
p. starosta otvoril diskusiu.
Mgr.Časnocha Michal – s uvedeným návrhom nesúhlasil a to z dôvodu, že ide
o podnikateľskú činnosť a podľa jeho názoru poslanci nemôžu schvaľovať výšku akú si určí
prevádzkáreň. Podľa jeho názoru poslanci môžu iba zobrať na vedomie ich výšku, to čo si
stanovia. Podľa jeho názoru poslanci nemôžu určovať ich podnikateľskú činnosť, čo môžu
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vykonávať. Ak ju vykonávajú a je v pluse tak nech ju vykonávajú. Poslanci OZ môžu zobrať
len na vedomie tie sumy, ktoré si stanovia.
Mgr. Časnochová Anna – o toto schválenie musíme žiadať preto, lebo cenník služieb je
ukotvený v Prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Skalité a tento prevádzkový poriadok
nám schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Z uvedené dôvodu, musíme žiadať o akúkoľvek zmenu.
p. starosta – tento návrh bol predložený už v minulom kalendárnom roku. Neviem, z akého
dôvodu to nebolo prerokované bývalým vedením obce Skalité v rámci obecného
zastupiteľstva. Záleží už na poslancoch obecného zastupiteľstva, ako sa rozhodnú.
Mgr.Časnocha Michal – ďalší dôvod prečo nesúhlasí, je to, že suma o ktorú sa navyšuje je
neadekvátna. Ide o navýšenie od 30 až 70%.
Mgr. Časnochová Anna - každý pohreb je individuálny. Žiadame napr. o navýšenie položky
odebnenie hrobu. Odebnenie hrobu je presne analyzované. Je to podperný systém z dreva,
ktorý sa rýchlo opotrebováva. Tento podperný systém sa prakticky pre každý hrob vyrába na
mieru, podľa terénu. Pri montáži debnenia je potrebná aj demontáž krycej platne na
vedľajšom hrobe. Štyria pracovníci, niekedy aj šesť-osem pracovníkov podľa toho aká je
ťažká krycia platňa, spotrebovaný čas. V roku 2011 bola cena 20,-€. V súčasnosti musíme
mať 2-3 druhy debnenia podľa hĺbky hrobu.
p. Petrák Alojz, riaditeľ DP – ide len o reálne čísla v tejto dobe, aby sme boli na nule. Inak sa
to dotovalo z iných činností. Niekedy zamestnanci strávili aj 4 hodiny pri príprave hrobu
hlavne nad kostolom. Všetkým sú známe podmienky aké sú za kostolom. Nie sú uličky, nie je
kde uložiť hlinu, postaviť debnenie. V prípade, ak je na vedľajšom hrobe drahý poklop,
musíme tento dať preč, aby sa nepoškodil. V prípade, že sa na nás ľudia obrátia, musíme to
zrobiť a tieto práce idú do straty.
Navrhované sumy sú reálne, sme platcami DPH. V nepriaznivých jarných, jesenných a
zimných mesiacoch, kde prácu ktorú bežne vykoná jeden pracovník, musia vykonať dvaja
pracovníci. Iné firmy poskytujúce pohrebné služby, hlavne v zimných mesiacoch, nechcú na
Skalitom vykonávať tieto služby.
Mgr. Časnocha Michal- podľa správy o Rozbore hospodárenia vaša hlavná aj vedľajšia
činnosť bola plusová. Podľa protokolu o odovzdávaní máte vytvorené fondy, kde na jednom
fonde je 137 tis. € a na druhom 80 tis. €. Ak máte vytvorené fondy a máte na nich finančné
prostriedky, prečo by sa mali ľuďom zvyšovať poplatky takto neúmerne vysoko?
Z podkladov, ktoré ste nám predložili vychádza, že je to plusové.
JUDr. Gonščák Jozef – kde, ako poslanci, môžeme reálne vidieť, že sú v strate, že to treba
dotovať a hlavne v akej výške. Či to treba zvýšiť alebo nie.
p. starosta – táto otázka bola riešená aj v rámci obecnej rady, myslím si, že bola zodpovedaná.
Požial p. Časnochovú A. o vysvetlenie aj ďalším poslancom.
Mgr. Časnochová Anna- v rámci podnikateľskej činnosti máme vykázaných +190,- €. Týchto
190,-€ bolo prepožičaných zo stavebnej činnosti. V prípade, že by na tejto položke bola
vykázaná strata, zo zákona sa táto služba musí zrušiť. V nepodnikateľskej činnosti, kde si
občania platia poplatok, je balík peňazí, ale je tam časové rozlíšenie. To znamená, že občan
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zaplatí napríklad 150,- €, ale tento poplatok sa rozpočítava ako časové rozlíšenie na dobu 25
rokov. Sú to príjmy budúcich období.
JUDr.Gonščák Jozef – mal otázku- Koľko ste boli v mínuse?
Mgr. Časnocha Michal – celková vedľajšia činnosť je v pluse a z toho sa tvorí fond, v ktorom
sú už desiatky tisíc €.
Mgr.Časnochová Anna – podnikateľská činnosť je stavebná činnosť, pohrebné služby,
doprava. Napríklad-stavebná činnosť je v pluse, pohrebné služby v mínuse. Ako náhle je táto
činnosť v mínuse, nemôžeme ju oficiálne dotovať zo stavebnej činnosti, musí sa zrušiť. Nie
je to tam. Keby to tam bolo, už by sme sa na túto tému nemuseli baviť. Už v minulom období
sme sa chceli na túto tému baviť, keď sme vedeli ako nám to vychádza. Jednoducho sme sa
nedostali do programu obecného zastupiteľstva. Mali sme oficiálne dať mínus? Zrušiť to?
Nakoľko zo zákona podnikateľská činnosť nemôže byť v mínuse. Museli sme čakať na ďalšie
obdobie.
Ak nám to neschválite, budeme musieť túto činnosť zrušiť a občania si budú musieť
svojpomocne zabezpečiť – spúšťanie, nosenie, demontáž a montáž poklopov.
Mgr. Časnocha Michal – občania si zaplatia o 50% na každý poplatok viac a vám pôjde do
fondu viac. Nie poplatok ale faktúru.
p. starosta – poprosil o vecnú diskusiu.
JUDr. Krčmárik Milan – prejednávalo sa to už aj na obecnej rade. Jedná sa o podnikateľskú
činnosť. Ak pre občana bude táto služba drahá, môže si zabezpečiť pohrebnú službu z Čadce.
Je to podnikateľská činnosť, ktorú zabezpečujeme my. Nenariaďujeme občanom, že musia
zaplatiť to čo tu odsúhlasíme. Keby nevykázali plus, museli by sme ich zrušiť. Občania budú
musieť ísť do Čadca. A tak ako uviedol p. Petrák, v zimnom období tu nikto nepôjde kopať
hrob a ľudia nám vynadajú, keď to zrušíme. Aj ja som namietal na zasadnutí obecnej rady, že
je to o 100% viac. Ak to zrušíme, nebude nič. Je to podnikateľská činnosť a občanom, ktorým
sa budú zdať tieto poplatky za služby drahé, môžu ísť k inej pohrebnej službe.
p.Petrák Alojz – keď som tu nastúpil zaviedol som funkciu hrobára pod obcou a mohli sme
určovať, kde bude výkop hrobu. Služby, ktoré poskytujeme, vyplynuli z rôznych situácií,
ktoré vznikli pri pohrebe, či už pri nosení rakvy, alebo spúšťaní rakvy. Tieto služby sú vítané,
ale v rámci podnikateľskej činnosti sú v mínuse. Z tohto dôvodu, sme museli túto službu
prekryť zo stavebnej činnosti, aby ste ju nemuseli zrušiť. V prípade, že sa táto služba zruší,
občania by museli tieto služby zháňať v Čadci. Táto služba je nami ponúkaná, nie je nami
určovaná, že ju musíme robiť. Na toto schválenie čakáme rok a štyri mesiace. Na začiatku
minulého roka bola táto požiadavka predložená vedeniu, ale nebolo to dané do programu
zastupiteľstva.
p.Bury Ján – súhlasí s predloženým návrhom. Chýba v tomto návrhu porovnanie starého
cenníka s novým.
Mgr.Časnochová Anna – v predložených materiáloch toto porovnanie máte.
p.Petrák Miloš – prirážka 100% z ceny? Sobota, nedeľa?
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Mgr.Časnochová Anna – ako zamestnanec prevádzky by si mal vedieť, že príplatky za
soboty, nedele, sviatky a práce nadčas sú stanovené zákonníkom práce a zvyšovali sa od 1. 5.
2018 a znovu od 1. 5. 2019.
p.Petrák Miloš – nosenie rakvy napr. po 16 hod. alebo sobota, nedeľa bude stáť 140,-€?
Mgr.Časnochová Anna – áno.
Mgr. Časnocha Michal – uviedol, že neverí tomu, že prevádzka skutočne vykrýva o 50%
uvedené práce. Nie je to uvedené v žiadnych materiáloch. V podkladoch máme napísaný
opak.
Mgr. Časnochová Anna – je to dochádzka zamestnanca. Ak je prikázaná práca nadčas
zamestnanca, tak sa platí príplatok. Po dohovore s p. farárom sa nepochováva v soboty,
nedele, len vo výnimočných prípadoch, takže táto položka bude použitá len v malom počte
prípadov.
V prípade, že pohreb sa koná o 17,00 hod., zamestnanec ide domov, prezlečie sa do
rovnošaty, príde na pohreb a čaká do ukončenia pohrebu. Je položka 70,-€ : 4 zamestnanci
(16,50€/os) vysoká?
Mgr. Časnocha Michal – ak navyšujete teraz o 70% , teraz máte v skutočnosti len 30 % z toho
a vy to vykrývate niečím iným? To je pravda? Hovorme o celom návrhu, nie len o jednej
službe.
Teraz potrebujete navýšiť ceny, aby ste sa dostali na skutočné náklady? Vy to vykrývate
tisícami eur z niečoho iného a my o tom vôbec nevieme.
Mgr. Časnochová Anna – áno. Toto nie je naša chyba. My sme dali požiadavku už v minulom
roku, ale z nejakého dôvodu sme sa nedostali do programu.
Mgr. Časnocha Michal – mali by sme reálne vedieť o akú sumu sa majú jednotlivé služby
zvýšiť, lebo nevieme či je to reálna cena. Nevieme v skutočnosti koľko stojí pohreb, lebo na
papieri je napísané niečo inak.
Mgr. Časnochová Anna – máte predložených šesť modelových situácií na porovnanie.
p. starosta – tento návrh bol prerokovaný v komisiách, na zasadnutí obecnej rady.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 54/2019 – schvaľuje Dodatok č.3
k Prevádzkovému poriadku pohrebiska obce Skalité zo 7.12.2010 s platnosťou od 1.6.2019
a Cenník služieb pri výkope hrobu, ktoré bolo schválené (hlasovanie: za: Bazgerová,
Mudríková,Krčmárik,Rovňan,Bury,Révayová,Capek,Lašová, Ramšák, proti: Časnocha
Michal, zdržali sa: Gonščák Jozef., Petrák Miloš).

5.

Stanovisko HKO k Záverečnému účtu, Záverečný účet obce Skalité
a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 (predkladá p. Stašová,
p.Rucková).
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p. starosta požiadal p. HKO obce p. Stašovú a p. Ruckovú o prezentovanie tohto bodu
programu.
p. Stašová – predložila Stanovisko k Záverečnému účtu obce Skalité za rok 2018. Stanovisko
bolo vypracované za základe predloženého Záverečného účtu obce na rok 2018. Návrh
záverečného účtu je predkladaný na prerokovanie v obecnom zastupiteľstve v zákonom
stanovenej lehote, teda do 6 mesiacov po uplynutí rozpočtového roka. Zo strany obce bola
dodržaná informačná povinnosť t.j. návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na
úradnej tabuli, na web stránke obce v zákonom stanovenej lehote to je 15 dní pred jeho
schválením v obecnom zastupiteľstve. Záverečný účet bol zverejnený od 13.5.2019.
S konštatovala, že záverečný účet obsahuje všetky náležitosti, ktoré obsahovať má.
p. starosta – poveril vedením zasadnutia obecného zastupiteľstva zástupkyňu starostu p.
Lašovú Ľubicu, ktorá otvorila diskusiu.
Mgr.Časnocha Michal – mal otázku na tvorbu rezervného fondu v obci. K 31.12.2018 je
uvedený zostatok 880,-€.
p. Stašová – uvedený zostatok je k 31.12.2018. Prebytok hospodárenia za rok 2018 bude
použitý v roku 2019 a môže sa použiť len na kapitálové výdavky.
Koniec diskusie.
p. starosta pokračoval vedením zasadnutia obecného zastupiteľstva.
p. starosta požiadal o rozšírenie tohto bodu programu o bod programu č. 6.Hodnotiaca
a Monitorovacia správa k Programovému rozpočtu za rok 2018.
p. starosta požiadal p. Ruckovú o odprezentovanie tohto bodu programu.
p. Rucková- p. Stašová predložila správu k Záverečnému účtu. Záverečný účet, je rozsiahly
materiál, ktorý vám bol zaslaný.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.55/2019 – berie na vedomie stanovisko
HKO k Záverečnému účtu obce za rok 2018, schvaľuje:1. Záverečný účet obce Skalité za rok
2018 a celoročné hospodárenie bez výhrad,2.použitie prebytku hospodárenia po vylúčení
nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR a nevyčerpaného fondu opráv v sume 69 957,89 €, na
tvorbu rezervného fondu, 3.Hodnotiacu a Monitorovaciu správu k Programovému rozpočtu
2018, tvorí prílohu zápisnice, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 12 prítomných
poslancov).
7.

Prijatie úveru na dofinancovanie výstavby športovej haly.

p. starosta požiadal HKO obce p. Stašovú o predloženie informácie k tomuto bodu programu.
p. Stašová informovala poslancov, že úlohou kontrolóra je preveriť podmienky pre prijatie
úveru podľa zákona o rozpočtových pravidlách, kde sa posudzujú dve podmienky. Ide
o podmienku celkovej sumy dlhu obce, ktorá nesmela prekročiť 60% zo skutočných bežných
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príjmov predchádzajúceho roka. V súčasnosti sú už podmienky sprísnené a už pri 50% je
obec povinná informovať a podávať údaje ministerstvu financií. Do tejto prvej podmienky sa
nezapočítava dlh ŠFRB. Ďalej sa skúma podmienka sumy ročných splátok vrátane úrokov
z týchto splátok. Toto nesmie prekročiť 25% skutočných bežných príjmov minulého roka. Od
týchto príjmov sú odčítané príjmy na prenesený výkon štátnej správy, dotácie z ministerstva
financií a účelovo určené dary. Posudzujeme rok 2018. Príjmy na prenesený výkon štátnej
správy tvoria 593 590,74 € a tieto sa odpočítavajú od skutočných bežných príjmov a toto sa
používa pri výpočte sumy ročných splátok. Do sumy ročných splátok sa počítajú aj splátky
úverov ŠFRB aj úroky ŠFRB. Do stanoviska bol daný zostatok úveru k 20.5.2019, keď bola
zaplatená splátka za máj. Úver máme 587 582,21 €. Nevyčerpaný úver zo 600 tis. €, ktorý
sme mali ešte v minulom období je vo výške 214 205,27 € a plánovaný úver na dostavbu
športovej haly je 350 000,-€. Úver celkom by bol 1 151 787,48 €. Pri prijatí úveru vo výške
350 000,-€ by úverové zaťaženie obce predstavovalo výšku 38,54%.
V správe máte uvedené aj podiel ročných splátok. Úroky nie sú presne napočítané. Percento
podielu ročných splátok je vo výške 7,54 %. Schválením prijatia návratných zdrojov
financovania vo výške 350 tis. €, obec Skalité dodrží podmienky pre prijatie návratných
zdrojov financovania.
p. starosta informoval poslancov o rokovaniach s niekoľkými bankovými subjektmi
o vyjednanie najvýhodnejších podmienok pre prijatie úveru na dofinancovanie výstavby
športovej haly-spevnených plôch, elektrického osvetlenia, kanalizácie a ďalších vecí, ktoré
nie sú zahrnuté v rámci rozpočtu.
Rokovali sme OTP bankou, PRIMA bankou. Museli sme analyzovať aktuálny stav úveru,
ktorý máme na obdobie 10 rokov. Pri analýze zmluvy, ktorú máme podpísanú OTP bankou
a po prerokovaní zmluvy s OTP bankou, v prípade predčasného splatenia úveru z vlastných
zdrojov, by nebola žiadna sankcia zo strany banky. V prípade, že by sme úver refinancovali
cez inú banku je sankcia vo výške 4% z celkovej čiastky. Prvá ponuka z OTP banky bola vo
výške 0,85%. Najnižšia ponuka bola z PRIMA banky vo výške 0,8% na refinancovanie
celého úveru. Po prerokovaní s p. riaditeľom OTP banky sa ponuka z 0,85% znížila na 0,7%.
Čo je najnižšia ponuka v tejto chvíli na trhu.
p. starosta otvoril diskusiu.
Mgr. Časnocha Michal – pôvodne, keď sa schvaľoval úver na športovú halu vo výške 600 tis.
€, 200 tis. vlastné zdroje. Koľko je zostatok z vlastných zdrojov?
p. starosta – jednotlivé veci boli prerokované aj v rámci finančnej komisie, v rámci úpravy
rozpočtu. Keď sa nastavoval rozpočet na tento rok, situácia nebola jednoduchá. Vyčlenené
finančné prostriedky na tento rok, na dofinancovanie športovej haly boli na úrovni 140 tis. €.
Z rezervného fondu pôjde určitá čiastka na dofinancovanie teda prebytok. Presné číslo
finančných prostriedkov ktoré zostáva vám uvedie p. Rucková.
Úver o ktorom sa bavíme je 200,-tis. na dofinancovanie do výšky 800,-tis.€ a 150,- tis.na
nevyhnutné práce na spevnené plochy, ktoré v rámci projektovej dokumentácie a rozpočtu
nemôžu presiahnuť uvedenú sumu. Je to prvá etapa na nevyhnutné práce, na spustenie
športovej haly do užívania.
p. starosta – požiadal p. Ruckovú o uvedenie presných čísiel.
p. Rucková – v rámci 2. zmeny rozpočtu je navrhnuté dofinancovanie vo výške 36 957,- €
z rezervného fondu, 350 tis. z úveru a 4 030,- € z vlastných zdrojov – práce naviac.
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Mgr. Časnocha Michal – teda z 200 tis. zostáva?
p.Rucková – 36 957,-€.
Koniec diskusie.
p. starosta požiadal o vypustenie dátumu z návrhu na uznesenie, nakoľko ponuka z banky je
do 30.6.2019.
Poslanci s uvedeným návrhom starostu obce jednohlasne súhlasili.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.56/2019 – berie na vedomie stanovisko
HKO k prijatiu investičného úveru na dofinancovanie výstavby športovej haly a spevnených
plôch v obci, schvaľuje prijatie investičného úveru na dofinancovanie športovej haly
a spevnených plôch vo výške 350 tis. € z OTB Banka Slovensko, na základe predloženej
najvýhodnejšej ponuky a poveruje starostu obce vykonaním všetkých potrebných úkonov,
súvisiacich s uzatvorením zmluvy o úvere, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 12
prítomných poslancov).

8.

Informatívna správa o zmene rozpočtu č. 1/2019 starostom obce
(predkladá starosta obce).

p. starosta požiadal p. Ruckovú o prezentovanie tohto bodu programu.
p. Rucková - 30.3 2019 bola vykonaná prvá zmena rozpočtu obce starostom. Týka
sa príjmovej časti rozpočtu obce, dotácie zo štátneho rozpočtu na voľby prezidenta výške
1 187,- € a taktiež vo výdavkovej časti vo výške 1 187,- € na voľby prezidenta SR.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.57/2019 – berie na vedomie informatívnu
správu o zmene rozpočtu č.1/2019 predloženú starostom obce, ktoré bolo jednohlasne
schválené (počtom 12 prítomných poslancov).
Zo strany starostu obce bol predložený návrh o zmene programu rokovania a to presunutie
bodu č. 22. a bodu č. 23. na prerokovanie po obedňajšej prestávke.
p. starosta dal hlasovať o zmene programu rokovania.
-návrh bol jednohlasne schválený (počtom 12 prítomných poslancov).
p. starosta vyhlásil 45 min. obedňajšiu prestávku.

22.

Nakladanie s majetkom obce (predkladá starosta obce).

p. starosta požiadal p. Chromiakovú, prac. OcÚ o prezentovanie bodu programu rokovania.
· ukončenie nájomných zmlúv
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p. Chromiaková – predložila návrh na ukončenie nájomnej zmluvy dohodou k 30.6.2019 s p.
Marekom Ramšákom v bytovom dome (ďalej len ,,BD“) č.1149/12 a p. Pavlou SepešovouPadyšákovou v BD č. 1149/10.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.58/2019-schvaľuje ukončenie nájomnej
zmluvy dohodou k 30.6.2019 s p. Pavlou Sepešovou-Padyšákovou, bytom Skalité č.1149/10
a ukončenie nájomnej zmluvy dohodou k 30.6.2019 s p. Marekom Ramšákom, bytom Skalité
č. 1149/12, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 12 prítomných poslancov).
· zámena nájomných bytov
p. Chromiaková – žiadosti na výmenu nájomných bytov boli, prerokované v soc. komisii aj na
zasadnutí obecnej rady, poslanci tieto materiály obdŕžali. Došlo k zmene u p. Mareka
Kotschyho, bytom Skalité č. 1449/2, ktorý nechce výmenu nájomného bytu ale chce
pokračovať ďalej v existujúcej nájomnej zmluve.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.59/2019-schvaľuje:A) zmenu predmetu
nájmu pre p. Mareka Špiláka, bytom Skalité č. 1149/16 formou dodatku k zmluve na byt
v BD 1149/10, od 1.7.2019 do skončenia existujúcej zmluvy s primeranou úpravou nákladov
za používanie bytu, B) zmenu predmetu nájmu pre p. Michala Rástočného, bytom Skalité č.
1440/2 formou dodatku k zmluve na byt v BD 1149/12, od 1.7.2019 do skončenia existujúcej
zmluvy s primeranou úpravou nákladov, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 12
prítomných poslancov).
· pridelenie uvoľnených 3-izbových bytov
p. Chromiaková – jedná sa o pridelenie 3-izbového bytu v BD 1440/2. Máme 4 žiadateľov,
ktorí spĺňajú podmienky. Navrhla spôsob pridelenia formou losovania, ktoré odporučila
komisia aj OR.
p.starosta predložil návrh na pridelenie nájomného bytu formou losovania.
p.starosta dal hlasovať o návrhu na pridelenie nájomného bytu.
-návrh bol jednohlasne schválený (počtom 12 prítomných poslancov).
Žiadatelia o uvoľnený nájomný byt pristúpili k losovaniu. Uvoľnený nájomný byt 1440/2 si
vylosovala p. Kopečná, bytom Skalité č. 847. Pani Kopečná spĺňa podmienky, teda pridelenie
bytu je od 1.7.2019 do 30.6.2022.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.60/2019-schvaľuje:A) spôsob pridelenia
uvoľnených nájomných bytov formou losovania, B) pridelenie trojizbového nájomného bytu
v BD 1440/2 p. Veronike Kopečnej, bytom Skalité č. 847 na dobu troch rokov od 1.7.2019 do
30.6.2022, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 12 prítomných poslancov).
21

p. Chromiaková – jedná sa o pridelenie jedného jednoizbového bytu v BD 1149/16.
Požiadala, aby losovanie niekto z komisie alebo z poslancov OZ, nakoľko žiadatelia neboli
včas informovaní o uvoľnení tohto nájomného bytu, ide o novú informáciu. Jedná sa o štyroch
žiadateľov, ktorí spĺňajú podmienky na pridelenie bytu.
p.starosta predložil návrh na pridelenie nájomného bytu formou losovania.
p.starosta dal hlasovať o návrhu na pridelenie nájomného bytu.
-návrh bol jednohlasne schválený (počtom 12 prítomných poslancov).
p. Chromiaková požiadala 4 členov komisie resp. poslancov OZ, aby pristúpili k losovaniu.
Za p. Šušlovú E. bude losovať p. Bazgerová, Mgr. Časnocha Michal za p. Labudovú, JUDr.
Krčmárik za p. Ohradkovú K. a za p. Poláka J. p. Mgr. art. Mudríková Vlasta.
Poslanci pristúpili k losovaniu. Uvoľnený nájomný byt bol vylosovaný pre p. Šušlovú Emíliu,
bytom Skalité č.528.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.61/2019-schvaľuje:A) spôsob pridelenia
uvoľnených nájomných bytov formou losovania, B) pridelenie jednoizbového nájomného
bytu v BD 1449/16 p. Emílii Šušlovej, bytom Skalité č. 528 na dobu troch rokov od 1.7.2019
do 30.6.2022, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 12 prítomných poslancov).
· opakované uzatvorenie nájomných zmlúv na byty
p. Chromiaková – predložila návrh komisie sociálnej, v ktorom odporúča schváliť predĺženie
nájomných zmlúv na byty. Zápisnica z komisie bola poslancom spoločne s návrhom
doručená. Jedná sa o 18 opakovaných uzatvorení nájomných zmlúv.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.62/2019-schvaľuje opakované uzatvorenie
nájomných zmlúv:
Dávid Truchlík a Kristína Rokyčáková, Skalité 1459/1 od 1. 07. 2019 do 30. 06. 2020
Jozef Serafín a manž. Barbora, Skalité č. 1459/11 od 01. 07. 2019 do 30. 06. 2020,Michal
Majchrák, Skalité č. 1149/3 od 15. 06. 2019 do 14. 06. 2020,Ján Šustek, Skalité č. 1440/10
od 10. 08. 2019 do 09. 08. 2020,Ondrej Špirko, Skalité č. 1450/1 od 01. 07. 2019 do 30. 06.
2020,Jana Tomková, Skalité č. 1459/9 od 01. 08. 2019 do 31. 07. 2020,Peter Klušák, Skalité
č. 1459/3 od 01. 09. 2019 do 31. 08. 2020,Veronika Cholujová, Skalité č. 1460/6 od 01. 06.
2019 do 31. 05. 2020,Peter Choluj, Skalité č. 1149/4 od 15. 6. 2019 do 14. 6. 2020,Slavomír
Ramšák, Skalité č. 1459/6 od 01. 08. 2019 do 31. 07. 2022,Slávka Truchlíková, Skalité č.
1460/9 od 01. 08. 2019 do 31. 07. 2022,Marek Špilák, Skalité č. 1449/16 od 15. 06. 2019 do
14. 06. 2022,Katarína Černáková, Skalité č. 1149/15 od 15. 06. 2019 do 14. 06.
2022,Vladimír Ballek, Skalité č. 1460/10 od 01. 08. 2019 do 31. 07. 2022,Miloš Zelník,
Skalité č. 1460/5 od 01. 08. 2019 do 31. 07. 2022,Jozef Varmus, Skalité č. 1460/4 od 01. 08.
2019 do 31. 07. 2022,Peter Kaluža, Skalité č. 1459/3 od 01. 08. 2019 do 31. 07. 2022,Ľuboš
Ramšík, Skalité č. 1449/7 od 15. 06. 2019 do 14. 06. 2022, ktoré bolo jednohlasne schválené
(počtom 12 prítomných poslancov).
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· pridelenie uvoľnených nebytových priestorov v budove č.602
p. starosta – informoval, že na predchádzajúcom zasadnutí OZ bol schválený zámer prenájmu
uvoľnených nebyt. priestorov v budove č. 602. Boli doručené tri žiadosti o prenájom uvedených
priestorov, ktoré boli prerokované v jednotlivých komisiách, aj na zasadnutí obecnej rady. Komisie
ako aj OR odporučili schváliť prenájom obchodných priestorov p. Martiniakovej Ingride, bytom
Skalité č. 309.
p. starosta otvoril diskusiu.
Mgr.Révayová – súhlasila s návrhom obecnej rady, aby uvedené priestory boli schválené na
prenájom p. Martiniakovej.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.63/2019-schvaľuje
a) Trvalú prebytočnosť majetku Obce Skalité a prenájom prebytočného majetku obce Skalité
z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe § 9a, ods.9, písm. c) Zákona č.138/1991
Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o majetku obcí“) a Zásad hospodárenia
s majetkom obce Skalité za účelom prenájmu toho majetku žiadateľovi: Ingride
Martiniakovej, bytom 023 14 Skalité č. 309, a to: nebytové priestory v časti budovy č. 602,
k. ú. Skalité, vedené na LV č. 1566 o výmere s obvyklou výškou nájmu od 1. 6. 2019 na
dobu neurčitú, na obchodné účely. Obec uvedené priestory dlhodobo nevyužíva. Návrh
uznesenia bol jednohlasne schválený (počtom 12 prítomných poslancov).
· pridelenie uvoľnených nebytových priestorov v budove č. 967
p. starosta – o prenájom uvedených voľných nebytových priestorov požiadala p. Vlasta
Mudríková, Skalité č. 112. Uvedené priestory mala v minulosti prenajaté p. Rešetková ako
predajňu obuvi. Voľné neby. priestory chce využívať ako skladové. Na minulom zasadnutí
zastupiteľstva bol schválený zámer prenájmu voľných nebyt. priestorov v časti budovy č. 967.
Bola doručená len jedna žiadosť o prenájom priestorov.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 64/2019-schvaľuje a)Trvalú prebytočnosť
majetku Obce Skalité a prenájom prebytočného majetku obce Skalité z dôvodu hodného
osobitného zreteľa na základe § 9a, ods.9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o majetku obcí“) a Zásad hospodárenia s majetkom
obce Skalité za účelom prenájmu toho majetku žiadateľovi: Vlaste Mudríkovej - Zelemix,
bytom 023 14 Skalité č. 112, a to: nebytové priestory v časti budovy č. 967, k. ú. Skalité,
vedené na LV č. 1566 s obvyklou výškou nájmu od 1. 6. 2019 na dobu neurčitú, na skladové
účely. Obec uvedené priestory dlhodobo nevyužíva. Návrh uznesenia bol jednohlasne
schválený (počtom 12 prítomných poslancov).
p. starosta – bola doručená na obecný úrad žiadosť p. Vlasty Mudríkovej, Skalité č. 112,
v ktorej žiada o súhlas so stavebnými úpravami na budove č.p. 967. Jednalo by sa o vybúranie
otvoru a zriadenie dverí zo západnej časti budovy. Táto žiadosť bola prerokovaná na
zasadnutí stavebnej komisie a obecnej rady a odporúčajú schváliť uvedenú žiadosť. Taktiež
informoval, že žiadateľka si nebude nárokovať vysporiadanie finančných prostriedkov
vynaložených na stavebnú úpravu od obce.
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Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 65/2019-schvaľuje žiadosť p. Vlasty
Mudríkovej – Zelemix, bytom Skalité č. 112 o vykonanie stavebných úprav prenajatých
priestorov v budove č. 967 za týchto podmienok: - vybúranie otvoru a zriadenia dverí zo
západnej strany objektu si vykoná na vlastné náklady, typ a farba dverí musia byť vopred
odsúhlasené stavebným úradom obce Skalité, pri výpovedi nájomnej zmluvy zo strany obce
z dôvodu rekonštrukcie celého priestranstva resp. z iného dôvodu nevzniká nájomcovi nárok
na vrátenie pomernej časti nákladov, ktoré vynaložil na stavebné úpravy, ktoré bolo
jednohlasne schválené (počtom 12 prítomných poslancov).
· odkúpenie pozemku- Viera Gerátová, Skalité č. 1325
p. starosta – na obecný úrad bola doručená žiadosť p. Gerátovej o odkúpenie časti pozemku č.
KNC č.3624/1 o výmere do 100 m2. Žiadosť bola prerokovaná na komisiách a na zasadnutí
obecnej rady, ktoré OZ neodporúčajú predaj majetku, z dôvodu využitia pre verejnoprospešné
účely teda v rámci komunikácie.
p. starosta otvoril diskusiu.
Mgr. Roman Capek- oslovil ho p. Gerát s tým, že nerozumie tomu, z akého dôvodu uvedenú
žiadosť komisia zamietla. Myslím, že to bolo odôvodnené s tým, že sa tam bude rozširovať
cesta, ale tá sa nemá kde rozšíriť. Nakoľko z ľavej strany je plynovod, po pravej strane je
cintorín. Už minulé zastupiteľstvo dalo súhlas na odpredaj pozemku, ktorý sa nachádza
poniže pozemkom, ktorý mu odpredal farský úrad a ďalšiu časť – tretiu má v prenájme. Kanál
o ktorom sa hovorilo je už na pozemku farskom, ktorý mu už farský úrad odpredal. A ak nás
vlastník pozemku nepustí na pozemok ? Môžeme mu to dať ako vecné bremeno. Podľa
informácií od starých ľudí, uvedený pozemok užívali dlhé roky, bol to ich majetok. Nejakými
chybnými vecami sa stalo, že prišli o tento majetok a preto ho chcú odkúpiť.
Mgr. Časnocha Michal – taktiež bol oslovený p. Gerátom. Navrhuje, aby táto žiadosť bola
odročená a opätovne prerokovaná na zasadnutí stavebnej komisie, nakoľko sme neboli na
tvare miesta.
p. starosta- p. Mgr. Časnocha Michal dáva pozmeňujúci návrh, aby sme odročili tento bod
programu do ďalšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
p. starosta dal hlasovať o pozmeňujúcom návrhu. Pozmeňujúci návrh bol jednohlasne
schválený (počtom 12 prítomných poslancov).
Návrhová komisia predložila návr Uznesenia č.66/2019 – odročuje žiadosť p. Viera
Gerátovej, Skalité č.1325 o odkúpenie časti pozemku CKN č.3624/1, vedená na LV obce
Skalité č.1566 o výmere do 100 m2 do najbližšieho zasadania OZ. Návrh bol jednohlasne
schválený (počtom 12 prítomných poslancov).
· Žiadosť o odkúpenie pozemku – Milan Časnocha, Skalité č. 1414
p. starosta – na obecný úrad bola doručená žiadosť p. Milana Časnochu, Skalité č. 1414
o odkúpenie pozemku v k.ú. obce Skalité, za účelom výstavby rodinného domu. Jedná sa
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o parcelu č. KN 5242/1 o výmere 793 m2, trvale trávnatý porast. Táto žiadosť bola
prerokovaná v stavebnej komisii, na zasadnutí obecnej rady, ktoré odporúčajú neschváliť
uvedenú žiadosť z dôvodu, že uvedený pozemok je v súčasnosti využívaný obcou. Bola
diskusia, boli rôzne návrhy takisto, že do budúcna sa nevylučuje možné odpredanie pozemku
po ukončení rekonštrukcie mostného objektu u Filipov.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 67/2019- neschvaľuje žiadosť p. Milana
Časnochu, bytom Skalité č. 1414 o odkúpenie pozemku č. KN 5242/1 o výmere 793 m2
z dôvodu, že uvedený pozemok je v súčasnosti využívaný obcou. Návrh bol jednohlasne
schválený (počtom 12 prítomných poslancov).
· žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na obnovu strechy kaplnky na
Podkrižnom- Ing. Stanislav Gonščák, Skalité č. 835
p. starosta – požiadal prednostu obecného úradu o predloženie informácie k uvedenej žiadosti.
p.prednosta – p.Gonščák chce zrekonštruovať strechu kaplnky na Pokrižnom, ktorá bola
postavená pred 11 rokmi, plech na streche je už hrdzavý. Chcú kaplnku prekryť hliníkom
alebo meďou a uvedené práce zveriť odborníkom. Nejaké finančné prostriedky by vyzbierali
aj v pľaci a žiadajú o finančný príspevok z obce.
p. starosta- uvedená žiadosť bola prerokovaná v rámci stavebnej komisie aj obecnej rady.
Obecná rada odporúča p. Gonščákovi zaslať list, v ktorom bude mať možnosť v budúcom
roku uchádzať sa v rámci dotačnej schémy, VZN obce o finančné prostriedky na
rekonštrukciu strechy. Táto žiadosť bola riešená v komisiách na zasadnutí obecnej rady.
p. starosta otvoril diskusiu.
Mgr.Roman Capek – nevie akou formou by sa mohol uchádzať o finančné prostriedky. Musel
by si zriadiť nejaké občianske združenie, alebo niečo iné, aby spĺňal podmienky na pridelenie
finančných prostriedkov.
p. starosta – môže sa uchádzať aj cez niekoho iného žiadateľa o poskytnutie dotácie
z rozpočtu obce a v tomto duchu mu bude zaslaná aj odpoveď. Obec nemôže investovať
finančné prostriedky do cudzieho majetku, ako to bolo už prezentované v rámci obecnej rady
a komisie.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 68/2019-neschvaľuje žiadosť Ing.
Stanislava Gonščáka, bytom Skalité č. 835 o poskytnutie finančných prostriedkov na opravu
strechy kaplnky na Podkrižnom, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 12 prítomných
poslancov).
· Žiadosť o prenájom – HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE, s.r.o. Žilina
p. starosta požiadal prednostu obecného úradu o predloženie dvoch žiadostí o prenájom
majetku obce od spoločnosti HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE, s.r.o. Žilina. Stavebná komisia
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a taktiež obecná rada odporúčajú obecnému zastupiteľstvu schváliť zámer prenájmu stožiara
na Poľane a stĺpu osvetlenia na lyžiarskom vleku v stredisku Serafínov.
p. prednosta- uvedená firma by mala záujem poskytovať internetové pripojenie v obci
a z tohto dôvodu, by chcela prenajať uvedený majetok.
JUDr. Gonščák Jozef – je potrebné aj preveriť, či bude možné uvedený majetok prenajať,
nakoľko je už v prenájme inou spoločnosťou tak, aby to bolo zmluvne v poriadku.
p. prednosta – stožiar na Poľane je prenajatý firme GOLEMTECH s.r.o., Cífer.
p. starosta – teraz schvaľujeme zámer prenájmu majetku obce. Je to na rokovaní a na zmene
zmluvy so spoločnosťou GOLEMTECH, nakoľko nie je táto zmluva pre obec výhodná.
Budeme sa tým zaoberať na ďalšom obecnom zastupiteľstve, kde už budeme mať relevantné
informácie.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 69/2019 - schvaľuje trvalú prebytočnosť
majetku Obce Skalité a zámer prenájmu prebytočného majetku obce Skalité z dôvodu
hodného osobitného zreteľa na základe § 9a, ods.9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o majetku obcí“) a Zásad hospodárenia s majetkom
obce Skalité za účelom prenájmu toho majetku po prerokovaní s firmou GOLEMTECH s.r.o.,
Družstevná 21, 919 43 Cífer, žiadateľovi : HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE, s.r.o., Rajecká
cesta 17/2806, 010 01 Žilina, a to: stožiar v stredisku SKI areál Skalité-Serafínov, parcela
registra ,,C“ 6275/95 v k.ú. obce Skalité z dôvodu, že HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE, s.r.o.
Žilina požiadala o prenájom uvedeného majetku za účelom pokrytia obce Skalité
vysokorýchlostným internetovým pripojením. Uvedený majetok obec nevyužíva. Návrh
uznesenia bol jednohlasne schválený (počtom 12 prítomných poslancov).
p. starosta požiadal návrhovú komisiu o predloženiu návrhu uznesenia k druhej žiadosti
spoločnosti HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 70/2019 – schvaľuje trvalú prebytočnosť
majetku Obce Skalité a zámer prenájmu prebytočného majetku obce Skalité z dôvodu
hodného osobitného zreteľa na základe § 9a, ods.9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o majetku obcí“) a Zásad hospodárenia s majetkom
obce Skalité za účelom prenájmu toho majetku po prerokovaní s firmou GOLEMTECH s.r.o.,
Družstevná 21, 919 43 Cífer, žiadateľovi : HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE, s.r.o., Rajecká
cesta 17/2806, 010 01 Žilina, a to: stavby bez súp. čísla, stojacej na pozemku: parcela registra
,,C“ č. 8097/3, vedenej na LV č. 1566 v k.ú. obce Skalité z dôvodu, že HMZ
RÁDIOKOMUNIKÁCI požiadala Obec Skalité o prenájom uvedeného majetku za účelom
pokrytia obce Skalité vysokorýchlostným internetovým pripojením. Uvedený majetok obec
nevyužíva. Návrh uznesenia bol jednohlasne schválený (počtom 12 prítomných poslancov).
23.

Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ
s MŠ Skalité Kudlov, MŠ Skalité Ústredie, CVČ Skalité.

p. starosta-informoval poslancov, že k tomuto bodu programu im bol emailom doručený
materiál, kde každý mal možnosť uchádzať sa pracovať v radách škôl, prípadne materských
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škôl a CVČ. K dnešnému dňu prejavili záujem pokračovať v práci v Rade školy pri ZŠ s MŠ
Skalité Kudlov poslankyňa p. Mgr. Zdenka Révayová a poslanec p. Vojčiniak Jozef. O prácu
v Rade školy pri ZŠ s MŠ Skalité Kudlov prejavili záujem poslanec p. Ramšák Marián
a poslanec p. Ján Bury. O prácu v Rade školy pri MŠ Skalité Ústredie oficiálne požiadala
poslankyňa p. Ľubica Lašová. Počas tejto diskusie prejavil o prácu v tejto rade školy p.
poslanec Rovňan Ondrej, neviem ako sa vyjadrí p. poslanec Miloš Petrák, či má záujem
pracovať v rade školy. V Rade školy CVČ prejavila záujem pracovať p. poslankyňa Iveta
Bazgerová, ďalší člen do CVČ nie je. Požiadal o vecnú diskusiu. Delegovaný člen je z rady
poslancov, je teda možné ho odvolať kedykoľvek. Musí to byť odvolanie formou uznesenia.
p. starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
JUDr. Gonščák Jozef – chcel vedieť, aký je dôvod odvolania jednotlivých členov rád škôl.
p. starosta- uviedol, že po komunálnych voľbách boli zvolení noví poslanci, ktorí prejavili
záujem pracovať radách škôl a z tohto dôvodu bol na rokovanie zaradený tento bod programu.
Viacerí ste sa pýtali ako to funguje v radách škôl. Tieto otázky prichádzali od vás a preto je
dôležité, aby ste prebrali určitú mieru zodpovednosti za chod týchto inštitúcií. Aby ste mali
informácie čo sa v danej inštitúcií deje a toto je hlavný dôvod. Vy ste prejavili záujem
pracovať a my vám chceme dať priestor, aby ste si svoju prácu zastávali dobre.
Mgr. Časnocha Michal – zdôraznil, že rada školy je apolitický orgán, teda nie je toho názoru,
že musia, alebo nemusia tam byť poslanci. O tom sme sa bavili už na obecnej rade. Taktiež
uviedol, že si myslí, že ten kto už nie je poslanec nie je zakázané, že už ďalej nesmie byť
členom rady školy. Pri odvolávaní členov rady školy si myslí, že keď je schválený nejaký
štatút, kde je priamo napísané, z akých dôvodov je možné odvolať jednotlivého člena rady
školy, čo je v prípade ak sa nezúčastní rokovania po troch po sebe nasledujúcich
zasadnutiach, alebo ak si dlhodobo riadne neplní svoje povinnosti. Tieto dva dôvody na
odvolanie sú uvedené v štatúte Rady školy pri MŠ Skalité Ústredie. Iné dôvody na odvolanie,
hoci ako, hoci kedy nie sú dôvodom na odvolanie. Pokiaľ chce niekto pokračovať v práci
v rade školy, nevidí dôvod ani možnosť ich odvolať len tak bezdôvodne.
p. starosta- nevidíme dôvod, že by sme do toho vnášali politiku. Tu žiadna politika v rámci
obce nie. Na obecnej rade sme hovorili o paritnom rozložení kohokoľvek, či už sú zvolení za
stranu alebo nezávislí.
Mgr.Časnocha Michal – na zasadnutí obecnej rady bolo povedané, treba zohľadniť paritné
rozloženie po komunálnych voľbách. To, že niekto vyhrá a je z nejakej strany, sa nemá teraz
zohľadňovať v radách školy, pretože je to apolitický orgán. Či je niekto v nejakej strane alebo
nie, to nemá žiaden vplyv. A to bolo povedané z vašej strany, že sú tu strany, alebo niečo
také. Ja som povedal, že podľa môjho názoru je jedno či je niekto v politickej strane alebo nie.
p. starosta – bol som na zasadnutiach komisií aj na obecnej rade a môžem povedať, že
z mojich úst nič také nevyšlo. Tu nejde o politickú stranu alebo nezávislých, nerozlišujeme sa.
Máme tu poslancov, ktorí sú opätovne zvolení a máme tu nových poslancov, či sú z radov
nezávislých alebo nie. Rozdiely nerobíme. To je len z tvojej strany, že to takto prezentuješ.
p. Bury Ján – neviem z akého dôvodu to vzniklo, ale dvaja staronoví poslanci p.Rovňan a p.
Petrák M. prejavili záujem v rade pracovať. Nech dá vyjadrenie predseda rady, či pracovali
dobre alebo nie, či ich treba meniť alebo nie. Ak chce niekto pracovať a my ho vymeníme
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napr. za p. Rovňana bude pracovať p. Lašová. Bude to v našom kolektíve dobrá voľba?
Nevzniknú v našom kolektíve trenice, rozbroje? My sa rozhádame. Kto chce pracovať v rade
školy, ktorá je ešte zatiaľ funkčná? Nepočul som jedinú výhradu, že by tam niekto pracoval
zle. Rozšírme radu školy o jedného člena ak sa to dá. Budeme mať o jedného člena viac.
Zmenia sa stanovy.
JUDr. Gonščák Jozef – zmeniť zloženie je možné, iba keď skončí funkčné obdobie podľa
štatútu. Teraz sa to nedá, čo sa týka počtu členov.
p. starosta- obec sa práve v minulom období tejto možnosti vzdala, že každý poslanec sa
mohol uchádzať o prácu v rade v ktorejkoľvek školy. Bolo to znížené na polovicu. Teraz je
aktuálny stav v radách škôl: MŠ-dvaja, CVČ-dvaja a ZŠ s MŠ Skalité Kudlov - štyria
členovia. Teraz chceme dať možnosť pracovať vám, toto je jediný dôvod. Požiadavky
prichádzali z vašej strany, že chcete a máte záujem pracovať.
p.Bury Ján – do rady školy na Kudlove nikto nechce ísť. Tam sme museli ísť z nutnosti, aby
tam niekto bol. Taká situácia bola, keď som bol ja v rade školy. Po štyroch rokoch som prácu
ukončil.
p. starosta- máme dva návrhy. Jeden odvolávanie a druhý delegovanie. Ak nie sú žiadne
návrhy.
Mgr. Révayová – ja dávam návrh za radu školy ZŠ Kudlov. Pán Milan Kubalík bol
poslancom a už nie je poslancom, Vladimír Ondrašina, ktorý taktiež bol poslancom a nie je.
Nakoľko o prácu v rade školy prejavili záujem p. Marián Ramšák a p. Ján Bury treba to
umožniť uvedeným poslancom pracovať v rade školy a vymeniť pôvodných členov rady
školy. Zriaďovateľ deleguje štyroch do rady školy. Dávam návrh, aby boli delegovaní:
Révayová, Ramšák M., Bury Ján. Vojčiniak J. – vyjadrite sa.. Taký bol návrh starostu. Kto by
mal ešte záujem?
Mgr. Časnocha Michal – mám návrh, aby zostali rady školy v pôvodnom zložení, konkrétne
rady školy o ktorej sa hovorí. Myslím, že u tejto rady školy bol tiež porušený štatút. Myslím
si, že ich nie je možné odvolať. Majú iné funkčné obdobie, to nesúvisí z voľbami.
Mgr. Révayová- zriaďovateľ deleguje štyroch zástupcov z obce.
Mgr. Časnocha Michal- nemusia byť poslanci.
Mgr. Révayová – musia byť poslanci. Je to v štatúte. Boli delegovaní štyria poslanci, potom
zástupca za rodičov, pedagogickí, nepedagogickí zamestnanci. Ale ak sa nezúčastňujú na
práci v rade školy.
Mgr. Časnocha Michal – porušujú povinnosti a je dôvod na ich odvolanie. Ak si plnia riadne
povinnosti, nemožno ich odvolať.
Lašová Ľ.- zriaďovateľ má na to právo.
Mgr. Časnocha Michal – ak si myslíte, ja si myslím opak a skúsim dať podnet na prokuratúru.
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Bury Ján – sú tu veľké rozbroje a nič nevyriešime. Ako to budeme riešiť? Je tu trenica medzi
poslancami a to nie je dobré.
Mgr. Časnocha Michal – nech nám povie niekto, kto je členom rady, o práci jednotlivých
členov rady?
JUDr.Krčmárik – ak stratil mandát poslanca je to logické, že už nebude pracovať ako člen.
Nakoľko zo správou obce už ako neposlanec nemá nič, nemá v škole ani deti. Z tohto dôvodu
je logické ho vymeniť. Zdá sa mi to ako malichernosť, vzhľadom na to aká je tu debata,
diskusia – zápalistá. Neviem to pochopiť.
p. starosta – toto prišlo od vás a preto sa tomu venujeme. Každý bod programu má svoje
opodstatnenie. Návrhy mali prichádzať od vás, mali ste časový priestor na vyjadrenie sa aj
pred týmto bodom programu, aby ste sa mali možnosť dohodnúť. Nechápem to, prečo sú také
zbytočné emócie.
Mgr. Révayová – mám návrh osloviť písomne bývalých poslancov p. Kubalíka a p.
Ondrašinu, aby nám v písomnej forme dali oznámenie či sa vzdávajú funkcie v rade školy
alebo nie.
Mgr. Časnocha Michal- dal návrh, aby sa voľba rady školy presunula do zasadnutia ďalšieho
zastupiteľstva s tým, že sa vyzvú doterajší členovia, či chcú pokračovať v práci v rade školy.
p. starosta – je to ako na minulom zasadnutí zastupiteľstva, kde sa návrh stiahol z rokovania
obecného zastupiteľstva. Druhý krát riešime tú istú otázku.
JUDr.. Gonščák Jozef – ide o delegovanie a odvolávanie členov do rady školy. Chcem teda
taktiež otvoriť otázku delegovania a odvolávanie členov prísediacich na súde, nech sa otvorí
aj táto otázka. Taktiež sú tam aj členovia, ktorí už dávno nie sú poslancami zastupiteľstva.
Som za to, aby sme na x-krát neotvárali otázku delegovania, odvolávania zástupcov obce.
p. starosta – v bode rôzne som vás chcel informovať aj o tejto možnosti. Máme tu delegovanie
podľa zák.č.358/2000 Zb. zákona u sudcoch a prísediacich na súde v platnom znení.
V minulosti boli zástupcovia aj súčasný poslanci p. JUDr. Gonščák Jozef, JUDr. Krčmárik
Milan, Mgr, Milan Kubalík a p. Milan Vojčiniak. Je to otázka, ktorou sa taktiež musíme
zaoberať.
JUDr. Gonščák Jozef – treba preveriť aj otázku technických vecí. Nakoľko, keď sa skladali
sľuby bolo tam x-ľudí, teda je potrebné ako túto otázku riešiť v rámci súdu, aby sme sa s touto
otázkou nezaoberali, ak to nebude možné.
p. starosta- overíme si. Pripravíme to, ako aj na dnešné rokovanie. Vždy je to o tom, pokiaľ
chceme, dá sa táto otázka odkomunikovať akokoľvek, ale v prípade delegovania zástupcov za
zriaďovateľa obce je na to obecné zastupiteľstvo aj vedenie obce. Čakali sme návrhy, viacerí
sa k tomu nevyjadrili. Ak odročíme tento bod rokovania, bude vám zamedzené vykonávať
svoj mandát v rámci kompetencie ktorú máte.
Mgr. Časnocha Michal – navrhol na odročenie bod programu o odvolávaní a delegovaní
členov rady školy za zriaďovateľa do ďalšieho zastupiteľstva s tým, že sa oslovia doterajší
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členovia rady školy delegovaní obecným zastupiteľstvom s otázkou, či súhlasia alebo či chcú
pokračovať v ďalšej práci v rade školy.
p. starosta – dal hlasovať za návrh Mgr. Časnochu Michala. Požiadal návrhovú komisiu
o predloženie návrhu uznesenia.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 71/2019- berie na vedomie, informáciu
o delegovaní zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s MŠ Skalité Kudlov, MŠÚstredie, CVČ Skalité, odročuje prerokovanie bodu na ďalšie zasadnutie OZ.
Hlasovanie: za: Mgr.Révayová, Mgr.Capek R., Rovňan O., JUDr.Gonščák J., JUDr. Krčmárik
M.,Petrák M.,Mgr.Časnocha M.,
proti: nikto,
zdržali sa: Bury J., Mgr.art. Mudríková, Bazgerová I., Lašová Ľ., Ramšák M.
9.

2. zmena rozpočtu obce Skalité na rok 2019 (A. Rucková predkladá)

p. starosta požiadal -p. Ruckovú o predloženie návrhu na 2.zmenu rozpočtu obce na rok
2019. Materiály poslanci obdržali poštou, boli prerokované v jednotlivých komisiách a na
zasadnutí OR.
p. Rucková- podrobne informovala poslancov o zmenách jednotlivých položiek rozpočtu
obce, ako v príjmovej tak aj vo výdavkovej časti rozpočtu. Predložená 2. zmena rozpočtu
tvorí prílohu zápisnice.
p. starosta otvoril k tomuto bodu programu diskusiu.
p.Petrák Miloš – na minulom zasadnutí sa hovorilo o vyčlenení finančných prostriedkov na
opravu mosta u Filipov. V návrhu nie sú vyčlenené.
p.starosta – sú vyčlenené v rámci príspevku na miestne komunikácie obecnej prevádzky.
Obecná prevádzkáreň má požiadavku na obec, aby obec zabezpečila statický posudok mosta.
Následne dôjde k nevyhnutným zásahom na stabilizáciu mosta, aby sa finančné prostriedky
využili efektívne.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh Uznesenia č. 72/2019 – schvaľuje A) 2. zmenu rozpočtu
obce Skalité pre r.2019 tak, ako bola predložená vrátane rozpočtov ROPO v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Skalité(tvorí prílohu uznesenia), B) použitie kapitálových výdavkov na
modernizáciu verejného osvetlenia vo výške 50 tis.€, C) použitie finančných prostriedkov
z rezervného fondu na stavby – športová hala vo výške 36 957,-€, modernizácia verejného
osvetlenia vo výške 33 tis.€. Návrh uznesenia bol jednohlasne schválený (počtom 12
prítomných poslancov).

10.

Správa o výsledku inventarizácie k 31. 12. 2018 (predkladá A. Rucková).

p. starosta – správu ste obdŕžali spoločne s pozvánkou na zasadnutie zastupiteľstva, bola
prerokovaná v rámci komisií na zasadnutí obecnej rady.
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p.Rucková – inventarizácia sa vykonala k 31.12.2018 u obce to bol obecný úrad, Požiarna
zbrojnica, Zdravotné stredisko, Miestne kultúrne stredisko, ZŠ sv. Andreja, Svorada
a Benedikta a knižnica. Taktiež sa uskutočnila inventarizácia v našich rozpočtových
organizáciách a to MŠ Skalité Ústredie, ZŠ Kudlov, Centrum voľ. času a v príspevkovej
organizácií obce Skalité prevádzkáreň. Všetko sa porovnalo s účtovníctvom, stavy sa
zhodovali. U obecného úradu, u pozemkov bola znížená výmera pozemkov nakoľko došlo
k z mene výmery pozemkov z dôvodu zmeny na pozemky ,,C“, tieto sa odúčtujú z majetku
obce. Ďalej bola požiadavka zapísať garáže ako stavbu na LV, vysporiadať pozemky pod
bývalou školou u Tomasa a taktiež zapísať stožiar na Poľane ako stavbu na LV. Od
jednotlivých DIK boli predložené návrhy na vyradenie, ktoré ste všetci obdŕžali.
p.starosta otvoril k tomuto bodu programu diskusiu.
JUDr.Krčmárik Milan – pozemky na Lieskovej. Treba niekoho poveriť, aby konal v tejto
veci, sú tam nezrovnalosti čo sa týka týchto pozemkov.
Rucková – je to taktiež uvedené v zápisnici z fin. komisie a pracovník, ktorý má na starosti
pozemky by mal zistiť všetky skutočnosti k danej veci.
p. starosta- do budúceho zastupiteľstva pripravíme relevantné podklady.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh Uznesenia č. 73/2019- berie na vedomie správy
o výsledkoch inventarizácie ÚIK k 31.12.2018 Obec Skalité, Obec Skalité Prevádzkáreň, ZŠ
s MŠ Skalité Kudlov,MŠ Skalité- Ústredie,CVČ Skalité tak ako boli predložené,(tvoria
prílohu zápisnice.A) Schvaľuje vyradenie inventárnych predmetov a odpredaj majetku na
základe predložených návrhov ÚIK: Obecný úrad – celkom vo výške 2 430,34 €, Požiarna
zbrojnice- celkom vo výške 1 112,64 €, Zdravotné stredisko-celkom vo výške 122,05 €, Obec
Skalité-Prevádzkáreň-vedľajšia činnosť celkom vo výške 484,04 €, Obec Skalité
Prevádzkáreň-hlavná činnosť celkom vo výške 270,95 €, ZŠ sv.Andreja,Svorada a Benedikta
– celkom vo výške 193,46 €, MKS celkom vo výške 2,-€, CVČ celkom vo výške
1 266,90€,ZŠ s MŠ Skalité Kudlov celkom vo výške 9438,88 € , ŠJ-Kudlov celkom vo výške
1 342,06 €, MŠ-Ústredie celkom vo výške 1 434,34 €, ŠJ Skalité Ústredie celkom vo výške
5 019,15 €. B) schvaľuje odpredaj majetku Obec Skalité Prevádzkáreň vo výške 1 012,41 €.
C) predsedom DIK predložiť správu o fyzickej likvidácií vyradených predmetov z vykonanej
inventarizácie k 31.12.2018. Termín do 30.6.2019. Návrh na uznesenie bol jednohlasne
schválený (počtom 12 prítomných poslancov).

18.

Poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci (predkladá M.
Špiláková)

p. starosta požiadal p. Špilákovú o prezentáciu bodu programu.
p. Špiláková – boli doručené dve žiadosti o poskytnutie sociálnej výpomoci. Prvá je od p.
Rástočnej, Skalité č.183 na nákup paliva. Žiadateľka sa podľa priložených potvrdení
nachádza v hmotnej núdzi. V minulosti sa jej taktiež už výpomoc poskytla. Komisia navrhuje
poskytnúť menovanej výpomoc vo výške 300,-€ na nákup paliva.
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p. starosta otvoril diskusiu k danej žiadosti.
Mgr.Révayová – nakoľko p. Rástočná spĺňa podmienky poskytnutia nenávratnej soc.
výpomoci v zmysle VZN obce, komisia odporučila poskytnúť menovej 300,- € na nákup
paliva.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 74/2019 – schvaľuje poskytnutie
jednorazovej dávky sociálnej pomoci v zmysle VZN č.8/2008 p. Terézií Rástočnej, bytom
Skalité č. 183 na nákup paliva do výšky 300,-€. Návrh uznesenia bol jednohlasne schválený
(počtom 12 prítomných poslancov).
p. Špiláková- ďalej predložila druhú žiadosť, ktorá prišla po zasadnutí komisie. Ide o žiadosť
p. Karlínovej Veroniky, bytom Skalité. Podrobne vysvetlila poslancom životnú situáciu p.
Karlínovej. Podľa VZN môžeme poskytnúť fin. prostriedky do výšky trojnásobku životného
minima spolu posudzovaných osôb, teda vo výške 896,04 €. Táto suma by bola čerpaná
postupne podľa potreby. V prípade, že si menovaná vybaví sociálne dávky, skončíme
s vyplácaním pomoci.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh Uznesenia č. 75/2019 – schvaľuje poskytnutie
jednorazovej dávky sociálnej pomoci v zmysle VZN č, 8/2008 p. Veronike Karlínovej, bytom
Skalité vo výške trojnásobku životného minima vo výške 896,04 € s tým, že bude vyplácaná
postupne podľa potreby. Návrh uznesenia bol jednohlasne schválený (počtom 12 prítomných

11.

VZN č. 2/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach (predkladá
prednosta OcÚ)

p. starosta-požiadal p. Kožákovú o prezentáciu programu.
p.Kožáková – Ministerstvo školstva vydalo nové finančné pásma. Doteraz bolo päť
finančných pásiem a od septembra budú iba tri. Na základe jednaní s vedúcimi školských
jedální sa rozhodli pre prvé finančné pásmo.
V návrhu VZN je ešte jeden bod, ktorý sa týka hodnoty jedla iných fyzických osôb
(zamestnancov, dôchodcov a iných cudzích stravníkov). Hodnota jedla je v súčasnosti 2,72€.
Od r. 2013 sa nemenila bola vo výške 2,65€. Náklady sa zvýšili a nie je to dostatočná výška
na pokrytie nákladov. Cena jedla pre dospelého stravníka sa ráta z ceny potravín a ceny réžie.
Réžia sa počíta tak, že sa na konci roka náklady na šk. jedáleň vydelia počtom uvarených
obedov za celý rok= výška réžie na jednu jednotku. V šk. jedálni Ústredie je táto réžia 1,80 €,
v šk. jedálni Kudlov je vo výške 1,53€. V návrhu VZN je uvedená čiastka 1,80€.
Môže sa určiť, že každá z jedálni pôjde samostatne, to znamená, že v každej jedálni by bola
iná cena jedla. Ak by bola cena potravín podľa prvého pásma, na ktorý prejdeme od
septembra, je 1,26 € na potraviny. U nás je navrhovaná réžia vo výške 1,80€, to znamená, že
v šk. jedálni ústredie by bola cena obeda pre dospelého stravníka 3,06€ a v šk. jedálni Kudlov
2,79€.
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p. starosta- tento návrh bol prerokovaný aj v komisii aj na zasadnutí obecnej rady. Táto výška
bola ujednotená na výšku 1,80€.
p.starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Mgr. Časnocha Michal- návrh VZN sme pripravovali spoločne s p. Kožákovou, do ktorého
sme aj doplnili sankčné mechanizmy. Dávam opätovne pozmeňujúci návrh, ktorý som dal aj
na zasadnutí obecnej rady ohľadom zníženia výšky pre dospelých stravníkov, na výšku 1,50€.
Požiadal by som aj podporu poslancov, nakoľko podľa starého VZN výška réžie je 2,72 €,
cudzí stravníci platili 54,40 € pokiaľ bolo 20 stravovacích dní-približne. Ak by sme schválili
návrh réžie vo výške 1,80€ na deň, tak cena obedu bude 3,06 € na jeden. Mesačne za 20
odobratých obedov budú platiť 61,20 € mesačne, čo by platili dospelí stravníci (dôchodcovia,
zamestnanci). Stravníci, ktorí odoberajú stravu zo šk. jedálne ústredie, budú odoberať stravu
pravdepodobne len zo šk. jedálne Kudlov, takže stravníci z ústredia obce si budú musieť ešte
doplatiť 0,33 € za dovoz jedného obeda. Tak by celková čiastka na mesiac vyšla približne na
67,80€. S porovnaním z inými obcami ako napr. Čierne pri rovnakom počte stravných dní
platia dospelí stravníci 54,- €, na Svrčinovci 41,-€, Oščadnica 48,-€, Čadca 23,- (nenašiel
som režijné náklady),Makov 45,-€,Krásno nad Kysucou 45,-€. S porovnaním s inými obcami
je to dosť vysoká suma pre dôchodcov. Preto navrhol, aby sa výška réžie znížila z 1,80€ na
1,50€.
p. starosta – je to na rozhodnutí poslancov. Diskusia aj na obecnej rade bola ohľadom toho,
z čoho určité veci dofinancovať. Chceme i naďalej zabezpečovať sociálnu službu pre
občanov. V niektorých obciach táto soc. služba skončila. Tie čísla, ktoré boli prezentované sú
len v tomto období. Čísla od 1.9. budú iné.
Mgr. Časnocha Michal – keď sme navrhovali rozpočet na 4 až 6 tis. € a v tomto sme ešte
nerátali, že obedy budú zadarmo, teda suma by tam mala na to byť daná. Nebude treba
vyčleňovať ďalšie fin. prostriedky.
p.Kožáková Ľ.- réžia má dopad na rozpočet obce, to znamená, že ak dospelý stravník zaplatí
väčšiu réžiu, o to menej obec financuje školskú jedáleň.
Mgr. Časnocha Michal – schvaľovali sme rozpočet podľa starého VZN. Ak by sa to nemenilo
a nenavyšovalo, tak suma zostáva tá istá.
p.Kožáková Ľ.- áno, ale upozornila na to, že v starom VZN je réžia za rok 2018. Za rok 2019
bude výška réžie známa v januári 2020.
Mgr. Časnocha Michal – výška réžie na Kudlove bola 1,50€ a my navrhujeme 1,80€, teda
vyššiu ako sú režijné náklady.
p.starosta – riaditelia škôl teraz zisťujú aktuálny stav počtu stravníkov od 1.9., nakoľko
záujem o bezplatné stravovanie nebudú mať všetky deti. Pokiaľ bude možnosť variť obedy
pre cudzích stravníkov v ústredí, tak to umožníme. Chceme naďalej túto službu poskytovať.
Ide o to, aby neboli rozdiely medzi jedálňami.
p. Kožáková Ľ. – réžia na obedy na Kudlove je malá, oproti réžii v ústredí. Upozornila na to,
že za r. 2019,vzrástli platy zamestnancom v školských jedálňach a tým aj odvody za
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zamestnancov budú vyššie. Taktiež treba dofinancovať vybavenie školských jedální. Réžia za
r.2019 bude veľká.
Mgr.Časnocha Michal – môžeme sa k tomu vrátiť na ďalšom zasadnutí. Navyšovali sme už
čiastočne pri prijatí VZN č.1/2019.
p.Kožáková Ľ. – v tomto VZN sa zvýšili iba náklady na potraviny.
p. starosta – dal hlasovať o pozmeňujúcom návrhu Mgr.Časnochu Michala, teda výška
režijných nákladov pre dospelých stravníkov sa mení z 1,80 € na 1,50 €.
JUDr. Krčmárik Milan – nedával by som hlasovať. Určite nikto presne nevie o čo sa jedná.
p. starosta – tento návrh bol prerokovaný v komisiách a taktiež na zasadnutí obecnej rady,
ktorá odporúča prijať VZN, aby sa nerobili rozdiely medzi jednotlivými šk. jedálňami.
JUDr. Krčmárik Milan – ak tento pozmeňujúci návrh prijmeme, tak nás to v januári 2020
dobehne. Nakoľko šli náklady v tomto roku hore. Zistíme, že sme v mínuse a budeme musieť
vynakladať ďalšie prostriedky.
Mgr. Časnocha Michal – dáme to zaplatiť všetko dôchodcom. Môžeme sa k tomu vrátiť
neskoršie. Suma pre dôchodcov na dva-tri mesiace narastie o dosť veľa.
JUDr. Krčmárik Milan – nejde len o dôchodcov, ide o všetkých stravníkov. Možno bude
situácia taká, že nebude toľko stravníkov a uvarí sa dôchodcom aj v ústredí a nebude sa
počítať suma 0,33 € za rozvoz stravy.
Mgr. Časnocha Michal – z tohto dôvodu sa k tomuto môžeme vrátiť v budúcnosti. Vo VZN
1/2019 sme im už navyšovali a teraz opätovne. Aj keď nebudeme počítať 0,33 €, platia 61,20
€. Všade v okolitých obciach platia do 50,-€.
JUDr. Krčmárik Milan – porovnávaš novú cenu so starými cenami u iných obcí.
Mgr. Časnocha Michal – niektoré obce majú staré a niektoré nové ceny. Myslíte, že iné obce
pôjdu z ceny 48,-€ na sumu 67,-€? Budú ochotní stravníci platiť takúto vysokú sumu?
p. Petrák Miloš – ak prídeme o stravníkov? Keď sa odhlásia?
JUDr. Krčmárik Milan – koľko je externých stravníkov?
Kožáková Ľ.- v šk. jedálni ústredie je 20 zamestnancov, 60 cudzích stravníkov, 85 detí
v materskej škole a 146 stravníkov zo ZŠ.
JUDr. Krčmárik Milan – ak sa od septembra navýši počet detí, tak nie až také reálne, že by
jedáleň prišla o stravníkov a musela by prepúšťať. Dôchodky sú nízke, ale musíme to brať
z iného pohľadu, lebo to zase dobehne obec. Niečo aj tak obec dotuje dôchodcov. Treba to
zvážiť reálne.
p. Lašová Ľ. – tento návrh bol prejednaný v komisiách aj v obecnej rade. Treba sa rozhodnúť
či ideme podporiť návrh, ktorý dal Michal Časnocha alebo návrh ktorý je predložený.
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JUDr. Krčmárik Milan – nie je možný nejaký kompromis? Berme to z pohľadu dôchodcov,
zamestnanec si to zaplatí.
Mgr. Časnocha Michal- hovoríme o malom počte stravníkov, preto 0,30€ nemôže ovplyvniť
rozpočet, keď sa bavíme o desiatkach tisícoch čo máme v rozpočte. Je to malá suma, ktorou
môžeme podporiť ľudí.
JUDr. Krčmárik Milan – nemôžeme pozastaviť alebo zrušiť poplatok 0,33€ ? Aby sme
dôchodcom pomohli?
p. starosta – sú to opodstatnené náklady v rámci rozvozu.
p.Bazgerová I.- koľko platí reálne dôchodca aj s dovozom?
p.Kožáková Ľ.- do apríla boli 3,- € aj s dovozom. Teraz platia 3,07 € aj s dovozom do
septembra.
p. starosta – požiadal o predloženie iného návrhu.
JUDr. Krčmárik Milan – aj na zasadnutí rady som uviedol, že doma sa za 3 eurá obed nedá
navariť. Musíme aj to brať do úvahy.
p. starosta – dal hlasovať o pozmeňujúcom návrhu p. Časnochu Michal.
Hlasovanie: za: Mgr.Časnocha Michal, Petrák Miloš, Rovňan Ondrej,
proti: nikto,
zdržali sa: : Bury J., Mgr.art. Mudríková, Bazgerová I., Lašová Ľ., Ramšák M.,
JUDr. Krčmárik, JUDr.Gonščák, Mgr.Capek, Mgr.Révayová.
Pozmeňujúci návrh p. Mgr.Časnochu Michala nebo prijatý.
Návrhová komisia predložila návrh Uznesenia č. 76/2019 – schvaľuje VZN obce Skalité č.
2/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2015 o výške príspevku zákonného zástupcu
dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach obce Skalité
v znení VZN č. 1/2019 (hlasovanie: za: Bury J., Mgr.art. Mudríková, Bazgerová I., Lašová Ľ.,
Ramšák M., JUDr. Krčmárik, JUDr.Gonščák, Mgr.Capek, Mgr.Révayová, Rovňan O.,proti:
nikto, držali sa: Mgr. Časnocha Michal, Petrák Miloš).
Návrh VZN bol schválený 3/5 väčšinou všetkých prítomných poslancov.
Z rokovania odišli p. Mgr. Capek, Petrák – 15,15 hod.
12.

Program odpadového hospodárstva na roky 2016 – 2020 (predkladá
prednosta OcU)

p. starosta – požiadal p. prednostu o prezentáciu bodu programu.
p. prednosta – jedná sa o povinný dokument podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Podľa
tohto zákona je obec povinná vypracovať Program odpadového hospodárstva na roky 20162020. Termín podania tohto programu na schválenie na príslušný okresný úrad je do 7.6.2019.
p. starosta – materiál k tomuto bodu programu poslanci obdŕžali. Otvoril diskusiu.
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Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 77/2019 – schvaľuje Program
odpadového hospodárstva obce Skalité na roky 2016-2020 bez výhrad, ktorý tvorí prílohu
uznesenia. Návrh uznesenia bol jednohlasne schválený (počtom 10 prítomných poslancov).
Na rokovanie sa vrátili p. Petrák M., Mgr. Capek – 15,30 hod.
19.

Informatívna správa GS 2019 (predkladá J. Časnochová)

p. starosta – požiadal o prezentovanie bodu programu p. Časnochovú J..
p. Časnochová J.- oboznámila poslancov o účinkujúcich, ktorí budú vystupovať na
Goralských slávnostiach a taktiež o sprievodných podujatiach.
p. starosta otvoril diskusiu.
Mgr.art.Mudríková – mali by sme v budúcnosti osloviť aj spevácku skupinu Seniorka zo
Skalitého.
p. starosta – požiadal p. Časnochovú J., aby oslovila spevácku skupinu Seniorka vo veci
vystúpenia na GS.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh Uznesenia č. 78/2019 – berie na vedomie informatívnu
správu o príprave Goralských slávnosti 2019. Návrh uznesenia bol jednohlasne schválený
(počtom 12 prítomných poslancov).
20.
Krízový štáb obce – zmena tajomníka komisie
p. starosta – informoval poslancov, že od 1.3.2019 odišiel projektový manažér, ktorý bol
jedným z členov krízového štábu. Požiadal p. prednostu o predloženie návrhu.
p. prednosta- do krízového štábu obce je navrhovaný ďalší člen – podpredseda: p. Lašová Ľ.,
na funkciu tajomníka je navrhnutý prednosta OcU a navrhujeme doplniť ďalšieho člena p.
Gonščáka Martina, ktorý má v náplni práce civilnú obranu. Ostatní členovia zostávajú
v pôvodnom zložení.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh Uznesenia č. 79/2019 – schvaľuje zmenu Uznesenia č.
6/2018 zo dňa 10.12.2018 v bode č.3 – Krízový štáb obce Skalité nasledovne: Predseda:
PaedDr. Cech Jozef, podpredseda: Lašová Ľubica, tajomník: Ing.Ivanek Peter, členovia
krízového štábu :Ing.Bury Vladimír, p.Peter Martiniak, p.Laš Anton ml., p.Alojz Petrák, p.Ján
Bury, p. Gonščák Martin s účinnosťou od 1.6.2019. Návrh uznesenia bol jednohlasne
schválený (počtom 12 prítomných poslancov).
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21.

Schválenie projektov (predkladá prednosta OcÚ)

p. starosta – požiadal o prezentáciu k tomuto bodu programu.
p. prednosta- oboznámil poslancov o schválených a pripravovaných projektoch obce.
Schválené projekty, ktorých spolufinancovanie je zahrnuté v 2.zmene rozpočtu 2019 ide o:
Informačno-turistické tabule OCR, Výstavba multifunkčných ihrísk, Výstavba detských
ihrísk, Nákup športovej výbavy, projekt Zníženie kriminality a výtržníctva v obci Skalité
pomocou doplnenia kamerového systému, Odkrývanie a ochrana spoločného dedičstva,
Odstránenie havarijného stavu na budove č. 598 – oprava podlahy-dlažby v III.NP, Výmena
a zateplenie strechy požiarna zbrojnica a kultúrny dom.
p. starosta informoval poslancov o projekte, ktorý nebol schválený. Jednalo sa o výmenu
trávnika na tenisovom ihrisku TJ Slovan Skalité.
K projektu Výstavby multifunkčného ihriska uviedol, že spomedzi pozemkov, ktoré má obec
vo vlastníctve je najvýhodnejšia lokalita pre výstavbu takéhoto ihriska lokalita Serafínov,
pozemky v SKI areáli serafínov. Multifunkčné ihriská sú už vybudované v ústredí obce
a taktiež v lokalite Kudlov.
K projektu Výstavby detských ihrísk uviedol, že ihrisko bude umiestnené v centre obce pri
Zdravotnom stredisku, kde máme obecný pozemok.
K projektu Nákup športovej výbavy – jedná sa o vybavenie športovej haly. Dostali sme
dotáciu vo výške 4 tis. €.
p.Bury Ján – uviedol, že lokalita na Serafínove nie je dobrá, je to z ruky a druhý dôvod sú tam
vleky. Osobne s lokalitou nesúhlasí.
p. starosta – pri podaní projektu sa musela uviesť lokalita výstavby. Môže sa lokalita ešte
zmeniť. Nerobíme rozdiely medzi nižným a vyšným koncom. Aj tam žijú ľudia ktorí majú
nárok využívať akúkoľvek športovú vybavenosť.
p. Bury Ján – vidím využiteľnosť ihriska na Kudlove, v Ústredí a postavíme tretie ihrisko,
ktoré bude taktiež nevyužité a 20 tis. € z rozpočtu je preč.
p. Bazgerová I.- mali by sme sa zamerať aj na cyklotrasy a smerovať tieto veci tam, kde
chceme mať cyklotrasy, ktoré sú už aj naplánované.
p. Bury – najprv musíme spustiť lyžiarske vleky a potom riešiť letnú sezónu tak, aby lyžiarske
stredisko bolo využité.
Mgr. Časnocha M.- nebolo by vhodné dať 20 tis. € na majetko-právne vysporiadanie
pozemkov na cyklotrasu? Musíme zvažovať kde dáme peniaze.
p. starosta – máme schválenú dotáciu vo výške 38 tis. €. Iné obce by robili všetko pre to, aby
multifunkčné ihrisko postavili. Musíme robiť všetko pre to, aby sme tieto finančné
prostriedky využili.
p. prednosta – informoval o pripravovaných projektoch ako je projekt na podporu činnosti
súvisiacich z bezpečnosťou cestnej premávky (bezpečné priechody, nasvietenie). Ďalší
projekt Podpora zlepšenia materiálno-technického zabezpečenia, kde sa môže uchádzať DHZ
Skalité na nákup materiálu. Ďalší pripravovaný projekt je Poľko-slovenská cestná
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infraštruktúra. V rámci tohto projektu sa chceme uchádzať o vybudovanie cestnej
infraštruktúry prípadne vybudovanie rozhľadne. Ďalší projekt je na podporu zvýšenia ochrany
pred požiarmi, prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb. V tomto
projekte sa chceme uchádzať o ďalšiu časť dotácie, ktorá už bola schválená na požiarnu
zbrojnicu. Ďalší projekt je školstvo, havárie je to projekt na odstránenie havarijného stavu
základných škôl. Ďalším pripravovaným projektom je poskytnutie dotácie v oblasti podpory
regionálneho rozvoja.
p. starosta – v prípade úspešnosti jednotlivých projektov, musíme ihneď spustiť verejné
obstarávanie na jednotlivé projekty. Tieto projekty musia byť schválené. U jednotlivých
projektoch nevieme, či budeme mať schválenú plnú čiastku o ktorú žiadame alebo nie. Ak
bude čiastka na jednotlivé projekty nižšia tak aj spolufinancovanie bude nižšie. Toto bude
upravené v 3.zmene rozpočtu pre rok 2019.
p. starosta otvoril diskusiu.
p. Bury Ján – nebol dostatočne informovaný, čo sa týka ihriska na Serafínove. Zmenil názor
na výstavbu ihriska na Serafínove a súhlasí s touto výstavbou, nakoľko aj v tejto lokalite je
potrebné ihrisko.
Mgr. Časnocha Michal – dal návrh postaviť ihrisko na pozemku, ktorý žiadal o odkúpiť p.
Časnocha Milan.
p.starosta – ide hlavne o finančné náklady na realizáciu. V rámci spolufinancovanie sme dali
čiastku 20 tis. € a táto čiastka zodpovedá nevyhnutným prácam ako terénne opravy,
odvodnenie a pod.. V prípadne uvedenej lokality, by boli veľké finančné náklady.
p. starosta informoval poslancov o projekte, ktorý sa týka odstránenia havarijného stavu škôl.
Jedná sa o odstránenie havarijnej situácie v škole na Kudlove - schodisko, zlý technický stav
podláh, vstup, schodisko do telocvične. Žiadosti sa podávajú bez uvedenia spolufinancovania
alebo do max. 20%, my podávame žiadosti bez spolufinancovania.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrhy Uznesení č. 80/2019 až č. 89/2019, ktoré tvoria prílohu
zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva. Návrhy na uznesení boli jednohlasne
schválené (počtom 12 prítomných poslancov).
p. Bury Ján, p. Ramšák Marián odišli z rokovania OZ – 16,00 hod.
24.

Žiadosť občanov o prijatie zákazu prevádzkovania hracích a výherných
automatov v obci Skalité (predkladá starosta)

p. starosta – informoval poslancov o žiadosti občanov o prijatie zákazu prevádzkovania
hracích a výherných automatov v obci, ktorá im bola zaslaná emailom. Bol odoslaný list
z obce, ktorý bol prerokovaný na zasadnutí obecnej rady.
Ak by OZ zvážilo prijatie VZN obce o zákaze prevádzkovania VHP, jedinou možnosťou je ak
občania obce doručia petíciu, ktorú podpíše viac ako 30% oprávnených voličov. A tak isto iba
v prípade narušenia verejného poriadku. Zisťujeme aký je aktuálny stav, čo môžeme urobiť.
Občanom je k dispozícií obecný advokát, ktorý je im ochotný pomôcť. V obci sa podpisuje
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petícia za zákaz hazardu. Veci ohľadom zákazu hazardu nás možno budú čakať až po prijatí
tejto petície, ktorou sa musíme zaoberať.
Odpoveď, ktorá bola zaslaná občanom je uvedená v zápisnici obecného zastupiteľstva. (viď.
príloha č. 1)
Ďalej informoval poslancov o žiadosti od spoločnosti Program s.r.o. Trenčín, ktorá
prevádzkuje tieto hry v našej obci, o vyjadrenie na umiestnenie technických zariadení v našej
obci. Otvoril diskusiu k tejto žiadosti.
JUDr.Gonščák Jozef – čo sa týka formulácie a jednotlivých pojmov v žiadosti od občanov
chcú, aby sme zakázali prevádzkovanie. V zákone, ktorý bol schválený, č. 30/2019 Z.z. sa už
nenachádzajú také ustanovenia, ktorými by sme mali možnosť zakázať prevádzkovanie
hracích a výherných automatov. V tomto zákone sú už iné pojmy ako boli doteraz. V žiadosti
sa odvolávajú na soc. dopad. Sociálny dopad nie je dôvod na prijatie VZN na zrušenie
hazardných hier, tam sa skúma len verejný poriadok. Čo sa týka našej herne, vzdialenosti,
umiestnenia, tam takáto prekážka nie je.
p. starosta – na žiadosť spoločnosti Program musíme dať odpoveď. Na základe toho sa
vydáva licencia, ktorá je na dobu od jeden do päť rokov. V prípade aj keby bola petícia
úspešná a prijali by sme VZN táto licencia by bola platná do doby platnosti jej platnosti
Zákaz by platil až po skončení platnosti licencie.
Petíciou sa vo všeobecnosti obec musí zaoberať aj keď sa nemusí prijať rozhodnutie v súlade
s tým o čo sa žiada. Ďalej záleží na tom, koľko ľudí petíciu podporí t.z. nad 30% oprávnených
voličov, či to budú občania obce a čo presne sa žiada a komu smeruje petícia. Teda obecnému
zastupiteľstvu, obci všeobecne, starostovi. Potom je ju potrebné prerokovať aj zo zástupcami
petičného výboru. To by následne nasledovalo po prijatí petície. Následne informoval
o ustanoveniach zákona č. 30/2019 Z.z., ktorými obec môže obmedziť resp. zakázať
prevádzkovanie hazardných hier.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh Uznesenia č. 90/2019 – berie na vedomie informatívnu
správu o žiadosti občanov o prijatie zákazu prevádzkovania hracích a výherných automatov
v obci Skalité. Návrh uznesenia bo jednohlasne schválený (počtom 10 prítomných
poslancov).
25.

Rôzne.

p. starosta – oboznámil poslancov s vizualizáciou športovej haly a to: spevnené plochy návrh
ich riešenia, ktorý bol už aj z prevažnej časti odsúhlasený zhotoviteľom. V rámci vizualizácie
je spracovaných viacero etáp ako: projektová dokumentácia vstupu do školy, parkoviská,
bezbariérový vstup, umiestnenie zelene a pod. .
Ďalej informoval poslancov, že bola vysúťažená nie spojnica medzi šport. halou a školou ale
len zastrešenie chodníka. Až po verejnom obstarávaní vzišla požiadavka zo strany p.
riaditeľky zákl. školy o vybudovanie tunela, teda spojnice medzi školou a športovou halou. Aj
s tým, že by tam malo byť dvoje dverí z oboch strán. Touto otázkou sa budeme musieť
v budúcnosti zaoberať. Riešenie, ktoré predstavil poslancom je len v nevyhnutnom rozsahu,
ktoré si môžeme dovoliť. Do budúcna musíme zabezpečiť aj ďalšie etapy ako oplotenie a
terénne úpravy zadnej časti.
Pozval poslancov na kontrolný deň športovej haly, ktorý bude 13.6.2019. Ďalej informoval
poslancov o prácach, ktoré sa vykonali na športovej hale od posledného kontrolného dňa.
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Termín na dokončenie prác je do 18 mesiacov, takže koncom roka by mal investor odovzdať
toto dielo, v opačnom prípade nastupujú sankčné postihy.
Prichádzajú zo strany zhotoviteľa ďalšie požiadavky, ale nemáme ich oficiálnou cestou. Je
tam mnoho prác ako zakladanie, návoz kameňa. Nakoľko bývalé OZ schválilo zmenu
vykurovacieho systému, s tým sú spojené ďalšie práce naviac - umiestnenie tejto technológie.
Taktiež na základe auditu verejného osvetlenia budeme musieť riešiť osvetlenie športovej
haly, nakoľko je tam riešená výbojková technológia osvetlenia t.z. obyčajné halogény. Je tam
mnoho položiek na zamyslenie, ako napr. omietka stien za 0,14 € a omietok je tam dosť.
V rámci zmeny, oproti tomu čo bolo vyobstarávané a zmenu ktorú schválilo predchádzajúce
zastupiteľstvo iba v rámci dažďovej kanalizácie bola zmena zo 70 tis. € na 20 tis. €. Tak isto
tam bolo športové vybavenie, čo tam už nie je. Tak isto vybavenie šatní a ďalšie iné položky.
Takže požiadavky zo strany zhotoviteľa nejaké sú. Projektová dokumentácia bola obci dodaná
15.11.2018. Obec platila projektovú dokumentáciu 15.11.2018 za dielo, ktoré už bolo
postavené. Na základe niečoho bol znížený rozpočet diela na určitú sumu. Tiež má veľa
otázok a hľadá na ne odpovede. Niektoré veci boli v minulosti odkomunikované, žiadal som
nejaké zápisy, či už v rámci kontrolných dní alebo prípadne v rámci iných spoločných
stretnutí investora a zhotoviteľa.
V rámci schválenia úveru na realizáciu týchto plôch, budeme robiť všetko preto, aby obecná
prevádzka mohla začať realizovať teréne úpravy. Hlavne odvodnenie pozemku, nakoľko pri
prívalových dažďoch dochádza k zamokreniu susedných pozemkov.
Ďalej informoval poslancov, že v priebehu mesiaca júla bude v našej obci Otto Weiter schow,
ktorá bola schválená na minulom zastupiteľstve. Vstupenky sú k dispozícií na obecnom úrade.
Táto schow bude vysielaná v televízií Senzi. Taktiež sú v predaji vstupenky na Mira Jaroša,
ktoré sa predávajú aj cez ticketportal. Program by sme chceli doplniť aj o program pre
mladšiu generáciu.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
26.

Interpelácia poslancov.

p. starosta otvoril bod programu.
Mgr. Capek Roman – k honorárom na Goralské slávnosti uviedol, že fungujú ako právnicka
osoba. Okrem toho, že musíme odviesť daň, cestnú daň a ďalšie veci. To znamená, že z toho
honoráru pôjde dole cca 70,-€. Ja ako aj môj otec honorár za Goralské slávnosti neberieme.
Tie peniaze sa rozdelia medzi ostatných členov skupiny. Keď sa honorár rozpočíta medzi
dvoch, troch členov, ktorí prídu s autom, tak im moc nezostane. Vždy to kompenzujeme ešte
takou formou ako napr. bol Deň matiek, ktorý odohrali bez nároku na honorár. V minulosti sa
slávnosti robili tak, že obce si navzájom chodili zahrať na jednotlivé akcie. Nakoľko nás
Čierne nepozýva ani iné obce, nemám to ako inak členom vrátiť. Takže po vystavení faktúry
a po všetkých odvodoch, aj ten akoby svoj honorár rozdelím medzi piatich členov, ktorí prídu
na troch autách, je to smiešna čiastka. Keď si pozriem, že sú tam malé deti, ktoré pracujú ako
občianske združenie a berú 300,-€, tak je to trocha na zamyslenie.
Porovnávať malé deti, ktoré zoberú 300,- € v čistom a chlapov, ktorí, si myslím to robia dosť
profesionálne a máme do toho investovaných dosť iných prostriedkov, tak sa nemáme ani
o čom baviť.
p.starosta – v rámci obecnej rady bola takáto diskusia. Vyzdvihol som prácu všetkých
kolegov, ktorí venujú svoj čas, energiu, koníčku, zamestnaniu, ktorý robia kvalitne ale aj
deťom z našej obce. Tieto vystúpenia ako reprezentačný ples obce, pochovávanie basy, deň
matiek boli bezplatne. Naozaj každý interpret, ktorý pôsobí u nás v obci to robí bezplatne.
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Každého treba ohodnotiť. Dá sa to robiť určite v priebehu roka niekoľko krát, presne tak ako
to robíte, ale mi si musíme vážiť našich ľudí.
JUDr. Gonščák Jozef – na minulom zasadnutí OZ boli schválené nové Zásady odmeňovania
poslancov. Bolo by vhodné dať to na obecnú stránku, lebo sú tam ešte staré zásady.
Čo sa týka pracovných inzerátov – máme my povinnosť zverejňovať základnú zložku mzdy?
1.5.2018 bol novelizovaný zákon o službách zamestnanosti, tak isto zákonník práce.
p. starosta – nové zásady budú zverejnené na stránke obce. My ako obec nahlasujeme na úrad
práce voľné pracovné miesto ak sa niečo uvoľní. Je to zo zákona povinnosť. Je to taktiež na
webovej stránke obce. Základnú zložku mzdy nemusíme zverejňovať, lebo pracovníci sú
odmeňovaní podľa zákona o odmeňovaní zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme a sú
zaradení do tabuľky, podľa náročnosti práce a dĺžky praxe.
JUDr. Gonščák Jozef – má podnet od občanov z Poľany, majú výrezy v ceste a majú sa tam
robiť priepusty. Mal to robiť Váhostav, ale má to robiť prevádzkáreň. Majú sa tam usádzať
žľaby. Pri prívalových dažďoch tam dochádza ku škodám.
Ďalej v časti u Kepusa je veľký výtlk na ceste v priemere 80 cm- treba to len zasypať, keď je
zaliaty vodou nie je vidieť. Taktiež tam nesvieti osvetlenie. Tak isto za mostom je MK asi 1/3
vysypaná, taktiež ju treba opraviť.
p. starosta – ak máte akýkoľvek podnet, treba ihneď informovať prevádzkáreň, aby urobili
nápravu.
Mgr.Časnocha Michal – obdŕžal som podnet od ľudí, že počas tohto týždňa tu chcel niekto
predávať na trhovom mieste a nebolo mu to povolené. Prečo mu nebol umožnený predaj, aby
som vedel občanom odpovedať.
p. starosta- nikomu nebránime predávať na trhovom mieste. Taktiež predajca si musí splniť
určité povinnosti. Ak uvedie pôvod tovaru zo zahraničia, musíme mať aj príslušné povolenia
a mi to musíme taktiež nahlasovať 24 hod. dopredu RVPS. Ak si ktokoľvek splní všetky
náležitosti, povolenie určite dostane.
JUDr. Krčmárik Milan- pri konaní sa akcie ,,Dňa zeme“ sme zistili, ako je umiestnené
odpočívadlo na cyklotrase na Gruni je tam dané vrece na odpad. Tento odpad treba častejšie
zbierať. Alebo rozmýšľať nad iným druhom nádoby, ktorá by sa neroztrhala. Taktiež sú tam
dotiahnuté drevá, pália sa tam ohne. Je potrebné toto zabezpečiť, aby to nezhorelo
i s tabuľami.
p. starosta- riešili sme taktiež túto otázku altánku, čo sa týka poškodenia strešnej konštrukcie.
Bola opravená a taktiež tam bol dozber smetí. Musíme vyriešiť otázku odvozu smetí z tejto
lokality a taktiež inú zbernú nádobu na odpad.
JUDr. Krčmárik Milan – v prípade, že sa bude stavať rozhľadňa bude treba riešiť cestu
k rozhľadni. Už v súčasnej dobe tam chodia mladí ľudia na štvorkolkách a robia tam
neporiadok. Treba zvážiť vstup motorových vozidiel na cestu k rozhľadni, či už mechanicky
alebo inak. Aby tam chodili turisti, cyklisti. V prípade postavenia rozhľadne tam bude veľký
neporiadok.
Ďalej obdŕžal podnet od občanov ohľadom vybudovania odrazu vody na MK do Rucka, na
konci betónovej MK, nakoľko teraz pri dažďoch dochádzalo k zatápaniu.
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p. starosta – v rámci monitoringu MK počas dažďov, máme tento problém v rámci celej obce.
To čo sa vybudovalo v minulosti jarky, priepusty sú v súčasnej dobe v zlom stave. Opravy
musíme robiť postupne po jednotlivých lokalitách. Aj občania by si mali vyčistiť priekopy,
priepusty, aby nedochádzalo ku škodám.
p. Petrák Miloš – obrátil sa na neho p. Kozák Peter s tým, že pri výkope kanalizácie mu bola
poškodená kanalizácia jeho rodinného domu a teraz pri dažďoch mu zateká do pivníc. Bol na
obecnom úrade, nepochodil. Bude to riešiť inou formou – zavolá televíziu.
p. starosta – s p. Kozákom som sa stretol a určite sa ešte stretneme. Vychádzame mu
maximálne v ústrety. Na poslednom stretnutí som nebol. Pracovníkov zo stavebného úradu
poveril s tým, aby ho vypočuli a prípadne mu umožnili rozkopávku MK o ktorú žiadal.
Taktiež každý z nám musí chápať, že za poškodenia, ktoré sa mu stali pri výstavbe
kanalizácie v obci pred niekoľkými rokmi, my ako obec nepreberáme zodpovednosť.
Umožňujeme občanom si to opraviť, ale taktiež bol p. Kozák informovaný, že my mu takúto
opravu financovať nemôžeme.
p. Petrák Miloš – pri prácach na terénnych úpravách na verejnom osvetlení, skončili v časti
u Papíka. Pracovníci tam nechali veľkú kopu haluzí, hliny a je to na MK. Niektoré kopy
upratali. Budú pokračovať v prácach?
p. starosta – v pondelok budeme preberať dielo, či sú závady odstránené. Ak je tam takáto
haluzina, už je to v našej réžii a musíme to odstrániť.
Mgr. Révayová – občania boli radi, že sa im urobila cesta u Varmusa. Teraz pri búrke sa
urobil taký jarok, že sa prakticky po ceste nedá prejsť. Bola som sa tam pozrieť. Je potrebné,
aby prevádzka z technikou zasypala rigol, ktorý sa vytvoril po búrke a s časti upravila cestu,
aby sa dalo prejsť. Zdrojom znečistenia je to, že priepust, ktorý je na konci MK nestačí, lebo
je úzky a plytký. Zberná nádoba je tak isto malý otvor. Bolo by dobré, aby sa to prehĺbilo.
Požiadala by som o vyčistenie priekopy, ktorá ide smerom do Skaľanky, lebo je zarastená
trávou a nedá sa svojpomocne vyčistiť. Smerom do detskej ozdravovne treba urobiť orez
drevín, lebo môže dôjsť k poškodeniu áut. Na točni autobusov zasahujú do cesty konáre
stromu, treba vykonať orez. Taktiež treba osloviť žel. spoločnosť o odstránenie smreka, ktorý
sa nachádza na ich pozemku, nakoľko pri veľkom vetre môže dôjsť k poškodeniu miestneho
rozhlasu. Ďalej v lokalite u Cecha je plytké koryto rieky, sú tam všetky konáre, haluze a teraz
pri búrkach došlo k vytopeniu rod. domov. Nevieme na koho sa máme obrátiť.
p. starosta – v priebehu jarných mesiacov sa riešila navážka MK výfrezom, treba ešte
prostredníctvom prevádzky zabezpečiť valcovanie týmto ciest. Čo sa týka čistenia priepustov,
táto požiadavka zo strany obce bola daná na obecnú prevádzku v rámci voľných kapacít.
Ohľadom bukov na zastávke, budeme robiť kroky, aby sa táto otázka vyriešila a tak isto
smreka na žel. pozemku. A taktiež bude potrebné zabezpečiť výrez kríkov na MK. Čo sa týka
mostíka, ktorý je pri výdatných dažďoch pod vodou, musíme nájsť najhodnejšie riešenie na
nápravu situácie.
p. Lašová Ľubica- bola som oslovená občanmi z osady od Martiniakov smerom do Labasa.
Cez rieku je drevený mostík smerom k rod. domu p. Stancovej. Teraz pri výdatných dažďoch
došlo k narušeniu tohto mostíka. Je tam žel. most, ktorý kedysi bol umiestnený k rod. domom,
kde býva p. Frollo. Pôvodný žel. mostík je umiestnený niekoľko rokov vedľa a zarastený
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trávou. Občania sa pýtajú, či by im prevádzka nepomohla umiestniť tento žel. mostík na
miesto pôvodného dreveného. Tento mostík využívajú aj iní občania, ako prístup k svojim
pozemkov.
p. starosta – ohľadom vlastníctva, komu tento mostík patrí p. Petrák A., riad. DP uviedol, že
tento mostík nie je v majetku obce. Je to mostík, ktorý si majitelia v minulosti vybudovali
svojpomocne. My nemôžeme cudzí majetok niekde presunúť.
p. Lašová Ľubica – oslovili ma občania z osady Potok p. Krenželák Jozef a manž. Marcela.
Majú problém s vysvahovaním svahu okolo potoka, nakoľko sa pri väčších búrkach boja
o poškodenie rod. domu. Žiadajú poskytnutie materiálu, práce by si urobili sami.
p. starosta – pôjdeme si to pozrieť a ak bude nejaká možnosť, určite budeme nápomocní.
Určite sa týmto budeme zaoberať aj na stavebnej komisii, ktorá sa bude konať pred
zasadnutím obecného zastupiteľstva.
27. Záver.
p. starosta – po vyčerpaní všetkých bodov rokovania, poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva boli prijaté Uznesenia od č. 47/2019 po č.90/2019.

Ing.Peter Ivanek
prednosta OcÚ

PaedDr.Cech Jozef
starosta obce

I.overovateľ: p. JUDr.Krmárik Milan

II.overovateľ: p. JUDr.Gonščák Jozef

Zapisovateľka: Katarína Bulavová
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Príloha č. 1
Odpoveď na žiadosť o prijatí zákazu prevádzkovania hracích a výherných automatov v
obci Skalité
Vážení občania, v súvislosti s vašou žiadosťou vám oznamujeme, že vedenie obce Skalité
sa s daným problémom intenzívne zaoberá. Sú nám známe nešťastné osudy mnohých našich
spoluobčanov, ktorí podľahli ,,hazardnému pokušeniu“ a následné nešťastie vo viacerých
rodinách.
Vedenie obce Skalité sa zaoberá problematikou na úplný zákaz prevádzkovania hracích a
výherných automatov v našej obci, čo je v zmysle ustanovenia § 79 ods. 3 zákona č. 30/2019
o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov podmienené vydaním
všeobecne záväzného nariadenia obce, ktoré podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.
Pre vydanie schválenia takéhoto všeobecne záväzného nariadenia musia však byť podľa
ust. § 79 ods. 5 zákona č. 30/2019 o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov splnené nasledovné podmienky. Obci musí byť doručená petícia obyvateľov obce, v
ktorej sa obyvatelia obce petíciou sťažujú, že sa v obci narúša verejný poriadok v súvislosti s
hraním hazardných hier. Petíciu musí podporiť najmenej 30 % obyvateľov obce oprávnených
voliť do orgánov samosprávy obce.
Vedenie obce reflektuje na všetky relevantné požiadavky občanov obce. Týmito sa s plnou
vážnosťou zaoberá, musí však postupovať v zmysle platnej legislatívy SR. V danom prípade
bude občanom v plnej miere nápomocné a pre prípad potreby je pripravené danú vec aj
naďalej konzultovať.
Vašou žiadosťou sa budeme s plnou vážnosťou zaoberať aj na obecnom zastupiteľstve,
ktoré sa bude konať v Obecnej knižnici 31.05. 2019.
Uvedené Vám dávame na vedomie a ostávame s pozdravom

PaedDr. Jozef Cech
starosta obce
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