Zápisnica
z Riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Skalité konaného
dňa 25. 5. 2015 v Skalitom
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny,
občania Obce Skalité
Program:

1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Správa o činnosti od posledného OZ, Kontrola uznesení OZ
VZN č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Skalité.
5. Vyhodnotenie zimnej údržby 2014/2015
6. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie – Obec Skalité Prevádzkareň
7. Záverečný účet obce za rok 2014, Stanovisko HKO k Záverečnému účtu, Správa
nezávislého audítora z overenia riadnej účtovnej závierky zostavenej 31. 12. 2014
8. Správa o výsledku inventarizácie 2014
9. Určenie platu starostu obce
10. 3. zmena rozpočtu 2015 obce Skalité
11. Nakladanie s majetkom obce
12. Rôzne
13. Interpelácie
14. Záver
 Otvorenie zasadnutia.
Zasadnutie otvorila a viedla PaedDr. Andrea Šimurdová, starostka obce, ktorá privítala
všetkých prítomných na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva. Rokovanie bolo zvolané
pozvánkou v zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Pani starostka informovala
poslancov, že o ospravedlnenie požiadali p. Jozef Vojčiniak - z pracovných dôvodov, JUDr.
Milan Krčmárik - z osobných dôvodov a p. Milada Kurtová - zo zdravotných dôvodov, p. V.
Ondrašina sa dostaví na rokovanie neskôr, počet poslancov 9, OZ - uznášania schopné. P.
starostka predložila program rokovania, dala o predloženom programe hlasovať, program
bol jednohlasne schválený.
2. Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie.
p. starostka – zápisom poverila p. Miroslavu Serafinovú, do návrhovej komisie navrhla Mgr.
Zdenku Révayovú, Mgr. Milana Kubalika, za overovateľov zápisnice p. Ľubica Lašová,
p. Miloš Petrák.
-dala o uvedenom návrhu hlasovať
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Predložený návrh bol jednohlasne schválený.
3. Správa o činnosti a Kontrola plnenia uznesení OZ
p. starostka – Uznesenia, ktoré boli prijaté 10.4. 2015, sú všetky splnené.
Správa o činnosti :
- konalo sa rokovanie so správcom štátnej cesty I/12 SSC Žilina o nevyhovujúcom
havarijnom stave jednotlivých úsekov na území obcí Skalité a Čierne
- rokovanie so správcom farnosti o cintorínoch (viac v bode Nakladanie s majetkom)
- rokovanie s potenciálnym investorom v býv. stredisku SKI areál Skalité Serafínov za účasti
členov OR, poľský záujemca má pripraviť podklady
- rokovanie SEVAK, a. s. – nelegálne pripojenia na kanalizáciu, nízka pripojenosť na
vodovod
- rokovania vo veci získania financií z EÚ na biokompostéry pre všetky domácnosti a VOK
- získali sme nenávratnú dotáciu 1 200 € so ŽSK na opravu soc. Zariadení hokejbalovej šatne
- získali sme nenávratnú dotáciu 35 800 € na opravu podláh na chodbe v ZŠ s MŠ Skalité
Kudlov
- končí stavba BD 16 bj. – prestavba a nadstavba zdrav. strediska, na ďalšom OZ bude
súhrnná správa o všetkých nákladoch, rovnako aj o nákladoch na prestavbu prízemia (lekári
a pod)
-je ukončené obstarávanie na zatepľovanie škôl, vysúťažená cena je 135 tis. a 140 tis. €, mená
víťazných uchádzačov môžeme zverejniť až po uplynutí zákonnej lehoty
-zasadla OR, Fin. komisia, Soc. Komisia, Stav. komisia
p. starostka ďalej odpovedala na interpelácie poslancov z minulého zastupiteľstva :
- nový zákon o odpadoch – informácie spolu s kompletnými podkladmi TKO a separ.zber
budú predmetom samostatného pracovného rokovania poslancov (interpeloval JUDr.
Krčmárik)
- cestovný poriadok železníc a SAD - aktuálne informácie až v júli po parciálnych poradách
(interpeloval J. Vojčiniak)
-reklama na bilboardoch v obci – obec nie je oprávnená a kompetentná dávať povolenie na
výlep reklám (interpeloval J. Vojčiniak)
- neupravený terén po stavbe kanalizácie – zaslaná písomná výzva VÁHOSTAV – SK
(interpeloval J. Vojčiniak)
- oprava sociálnych zariadení v ZŠ s MŠ Skalité Kudlov – celkové náklady 60 048 €, z toho
nenávratná dotácia z Minsterstva školstva 58 000 €. Práce realizovala f.ROSSEČ, s.r.o. Varín
(interpeloval J. Vojčiniak)
- dopravná značka na Poľane – bude vyriešené komplexne v rámci Pasportu dopravného
značenia v obci (interpeloval Mgr. JUDr. Gonščák)
- poškodené vylepovacie plochy v obci - opravy v letných mesiacoch (interpeloval J. Bury)
- prenájom býv. MŠ u Tomasa – urobená obhliadka, nebolo zistené poškodzovanie majetku
obce, v júni bude rokovanie s VÁHOSTAV – SK o využívaní priľahlého pozemku
(interpeloval V. Ondrašina)
- prejazdy štvorkoliek popred bytovky na Kudlove – budú osadené zábrany (interpeloval Mgr.
Kubalík)
p. Vladislav Ondrašina sa dostavil na rokovanie OZ o 9,32 hod.
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p. starostka - požiadala p. Alojza Petráka, aby informoval poslancov, ako prebiehajú práce
týkajúce sa protipovodňových opatrení.
p. Alojz Petrák - (riaditeľ Obec Skalité - Prevádzkáreň)- informoval poslancov o základných
veciach ohľadom realizácie projektu vo vybraných lokalitách Skalitého - u Petrákov,
u Krupeľa, u Tomice, Fuckov Potok a u Šimurdy, celkovo je zrealizovaných do toho času, 81
hrádzok, U Petrákov - 17, Fuckov Potok - 14, u Šimurdov - 20. V súčasnosti prebiehajú práce
v lokalite u Krupeľa. Je zhotovených 30 hrádzok. Ešte treba zrealizovať 10 hrádzok a brehovú
reguláciu v časti toku. V lokalite u Tomice je potrebné zrealizovať 6 až 8 hrádzok. Náklady k 30. 4. 2015 sú vyčerpané finančné prostriedky vo výške 5804,90 EUR. Predpoklad čerpania
finančných prostriedkov za mesiac máj 2015 : spoločnosť EKOSTAV 1800,- EUR, Obec
Skalité - Prevádzkáreň 2500,-EUR, doteraz celkové náklady na projekt revitalizácie 10104,90
EUR. Náklady na jednu hrádzku 126,30 EUR. Jedna hrádzka v priemere zadržiava 100 až 120
m3 vody+splavenín. Vybudovaných 81 hrádzok zadrží v priemere 8910m3 vody, náklady na
1m3 - 0,88EUR. Trhové náklady podľa predošlých období v obdobných lokalitách sú 4,EUR/m3 zadržaného objemu. Doteraz skutočné náklady v obci Skalité sú 22% trhových
nákladov. Zníženie nákladov sa dosiahlo - využitie dreva od občanov darovaním, skoro vo
všetkých lokalitách majitelia lesov a porastov dali drevnú hmotu na realizáciu bezplatne,
v niektorých lokalitách občania poskytovali aj dopravu dreva - koňom, traktorom, aj sa
zúčastňovali na budovaní hrádzok. Zapojili sa muži z ÚPSVaR, ktorí poberajú dávky
v hmotnej núdzi, boli nižšie náklady na prácu. Obhliadku robia p. Kravčík alebo p. Šutý koordinuje priebeh prác, pri každom budovaní je prítomný, niektorý zástupca jeho firmy,
práca je veľmi náročná, robí sa v takých lokalitách, kde je sťažený prístup. Hrádzky spĺňajú
svoj účel, poznať to už aj pri dažďoch, ktoré boli v súčasnej dobe. Dlhodobo sa rieši problém
u Kristiánov - táto lokalita najviac trpela týmito prívalovými dažďami. U Krupeľa sa podarilo
zabezpečiť cez povodie Váhu, v časti, kde býva rodina Tomašcová, Kreanová a rodina pána
Urbánka reguláciu kameňom, zo strany obce bol zabezpečený kameň, traktor aj bager, zostáva
dorobiť asi 60 metrov kritickej časti úseku.
Diskusia k tomu bodu :
p. Vladislav Ondrašina - mal pripomienku k hrádzkam, tento problém sa riešil už v minulom
roku, po polroku je zo sumy 2475 EUR je suma 13360,- EUR, z akého dôvodu sa to takto
navýšilo. Ak niekto robí práce dopredu, nemá na to schválený rozpočet je to divné. Keby mu
niekto v mesiaci október povedal, že to bude toľko stáť, veľmi by uvažoval. Je tým poriešená
1/3 obce, pred tromi rokmi sa vo veľkom hrádzky riešili z projektov, nevie, prečo sa to
nevyužilo. Ak sa budú robiť aj iné toky v obci, zase sa to navýši.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité - Prevádzkáreň) - obec Skalité nebola zahrnutá do
projektu vybraných obcí, ani ostatné obce to nerobia zadarmo, ak 22% z trhových nákladov je
veľa, tak aby poslanci navrhli, ako má tieto náklady znížiť, sú tam len priame náklady na
materiál a mzdy.
p. Vladislav Ondrašina - v októbri sa hovorilo o sume 2475 EUR, teraz je to suma 13 tis.
EUR, to ho zaráža.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité - Prevádzkáreň) - keď sa tento projekt schvaľoval,
poslanci mali všetko predložené, a dobre vedeli, že ide o 5 povodí, nie o 5 hrádzok, ide o 100
až 120 hrádzok, ľudia tam odpracovali obrovské množstvo hodín.
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p. Vladislav Ondrašina - financovanie projektu poškodených časti obce povodňami v sume
2475 EUR je tam zahrnutých 5 potokov, ktoré by lokálnej búrke 13. 9. spôsobili obrovské
škody, toto bolo v októbri schválené, a nevie prečo sa náklady stále navyšujú.
p. starostka - obec Skalité nebola zaradená medzi obce, ktoré mohli žiadať peniaze z projektu
z tých dôvodov, že vzhľadom na rozlohu katastra máme malý podiel lesných ciest,
v minulosti boli o tom poslanci informovaní. Čo sa týka rozpočtu 2500EUR stála projektová
dokumentácia, ktorú robil Ing. Kravčík, na konci roka 2014 boli finančné prostriedky
schválené vo vyššej výške ako je 2000 EUR na hrádzky, žial z toho dôvodu, že zo strany štátu
obec nedostala v decembri približne 50 tis. EUR za preplatenie dvoch europrojektov, zostali
neuhradené faktúry Prevádzky a prešli do tohoto roka. Aktuálna suma bola schválená
v niektorej zo zmien rozpočtu. Prevádzka a ani nikto iný nedostane skôr peniaze, kým nie sú
schválené v rozpočte obce. Len v tom prípade, že ide o niečo mimoriadne, havárijný stav
môže starosta rozhodnúť vo svojej kompetencii.
JUDr. Jozef Pikuliak - veľmi sa mu tento projekt páči, navrhol, aby boli uvedené fotografie
sprístupnené. Obec sa týmto môže pochváliť, ako sa stará o prírodu a hlavne o bezpečnosť
života občanov obce. Čo sa týka financii, je možnosť skontrolovať, čo sa urobilo, koľko to
stálo a či sa aj tak postupovalo.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 19/2015 - schvaľuje zapisovateľa,
návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, berie na vedomie kontrolu uznesení, Správu
o činnosti, ktoré bolo jednohlasne prijaté (10 prítomných poslancov).
4. VZN č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Skalité.
p. starostka - informovala poslancov, že predložený návrh VZN bol zverejnený na úradnej
tabuli, web stránke obce, do dnešného dňa nebola žiadna pripomienka, materiál poslanci
obdržali spolu s pozvánkou.
p. prednosta - na základe auditu Žilinskej prokuratúry, v ktorom bolo zisťované, ako obec
rieší zásobovanie pitnou vodou. Obec prijala VZN o zásobovaní pitnou vodou, ktoré bolo
zrušené, následne prišla informácia, že musí byť prijaté nové VZN v zmysle Zákona č.
442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach, toto bolo prejednané a na
základe toho bol vypracovaný návrh, ktorý je predložený, bol prerokovaný aj Obecnou radou,
ktorá ho doporučuje schváliť. Bola vznesená pripomienka zo strany p. Milana Kubalíka, či
môžu občania zneškodňovať žumpy takým spôsobom, že si vyvezú obsah žumpy na svoj
pozemok. Po konzultácií so životným prostredím, obsah žumpy nemôže byť takto
zlikvidovaný, nakoľko dochádza k znečisteniu povrchových vôd, čo znova upravuje Zákon
o vodách.
Diskutia k tomuto bodu :
p. Vladislav Ondrašina - opýtal sa na hnojiská, vyteká z nich odpad, nie je to vo VZN
zakomponované, je to problém. Čo je zaražajúce - vyvážanie v prípade poruchy kanalizácie cisternami, majú v obci zbernú jamu, kde to vyvezú. Majú postup, ako sa to bude likvidovať,
ale kde sa to bude uskladňovať, či by nebolo potrebné to riešiť so SEVAKom.
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p. prednosta - dal do pozornosti §4 - prevádzkovateľom verejnej kanalizácie je SEVAK, a.s. je to výhradne jeho problém. Ako aj napríklad, keď bol problém s vodou, všetko si
zabezpečoval SEVAK.
p. Vladislav Ondrašina - majú trasu, ale ako to budú riešiť v prípade poruchy, malo by sa to
riešiť so Sevakom.
Mgr. Milan Kubalík - je to problém všetkých občanov, ktorí bývajú v blízkosti. V zákone je
uvedené, že občania nemôžu znečistiť povrchové vody, uviedol príklad na Kudlove, je
nedostatočný prietok, pri dažďoch, tam neustále vyteká voda, Sevak to vždy monitoruje, a to
ešte nie sú ľudia pripojení na kanalizáciu a už majú problémy. Čo vtedy, keď sa ľudia pripojia
na kanalizáciu a bude porucha a všetko to vyvrie. Je otázka, kde to vyvrie, do šiacht
a pozemky ľudí, to nie je znečistenie vôd? Keď táto stavba nie je skolaudovaná, tak
prevádzkou takejto kanalizácie môže takouto prevádzkou dôjsť k ešte väčšiemu znečisteniu
životného prostredia, ako súčasnymi existujúcimi žumpami obyvateľov. Sú také časti obce,
kde má Sevak problémy, tak nech netvrdia, že je všetko v poriadku. Občan nemôže nič, teda
hlavne §5 ods. 2, ods.3 predloženého návrhu, navrhol, aby §5, kým nebude kanalizácia
skolaudovaná, aby sa mohli občania bezpečne napojiť, bol vypustený z VZN. Nikde nie je
podchytené, aby SEVAK nahrádzal škody, ktoré by vznikli prevádzkou ich kanalizácie.
p. starostka - opýtala sa, či jeho návrh je ako pozmeňovací - vypustiť §5 z VZN. Potvrdil, že
áno.
p. prednosta - po schválení, musí byť VZN aj s Uznesením OZ zaslané prokurátorke JUDr.
Stopkovej na prokuratúru.
p. Vladislav Ondrašina - koľko je času, aby bolo prijaté takéto VZN?
p. starostka - JUDR. Stopková vykonala kontrolu vo všetkých obciach v roku 2014, v každej
obci, kde nebolo prijaté VZN o náhradnom zásobovaní vodou a zneškodňovaní obsahu žúmp,
zaslala upozornenie, že prokuratúra žiada, aby bolo prijaté VZN, nie je to iniciatíva obce.
V minulosti sme mali VZN o náhradnom zásobovaní pitnou vodou – bolo to v čase, kedy
obec prevádzkovala vodovody, keď vodovody prevzal SEVAK, toto VZN bolo zrušené,
považovalo sa, že táto záležitosť je uzatvorená. Osobne p. prokurátorka prejednávala
s prednostom, vypracovala v spolupráci so Sevakom toto VZN, ktoré starostovia predkladajú
na základe pokynu prokurátora, záleží na poslancoch v akej podobe toto VZN schvália, musí
byť prokuratúre zaslané, následne sa bude podľa neho postupovať. VZN o napájaní na
kanalizáciu a vodovod, ktoré máme schválené nikto nenapadol, ani nezrušil, stále platí, do
roka po kolaudácií pripojiť sa na kanalizáciu.
Mgr. Edita Špilová - ak zákon má v sebe obsah §5, a poslanci ho neschvália, občan je povinný
ho dodržiavať, nevie, či VZN môže toto vplyvniť, ako to vyplýva zo zákona.
JUDr. Jozef Pikuliak (právny zástupca obce) - vždy platí, že zákon odkáže obce na to, že si
môžu prijať svoj predpis, ktorý nejakým spôsobom, podrobnejšie alebo doplňujúco tieto
možnosti, ktoré zo zákona vyplývajú, je nadbytočné dávať, to čo je v zákone, aj do VZN, je
dôležité, aby sa povinnosti vyplývajúce z VZN nedostali do rozporu so zákonom. Zákon
hovorí, ktoré povinnosti sú podrobnejšie upravené vo VZN obce, podľa toho povedať, ktoré
povinnosti má potrebu upraviť, čím sa chce usmerniť správanie obyvateľov.
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JUDr. Mgr. Jozef Gonščák - čo sa týka §5 ods. 1 - 3, ods. 2 - uchovávanie originálnych
dokladov, keby sa tento §5 vypustil, v prípade priestupku by občan, bolo by to dôkazné
bremeno na strane obce, v prípade, že §5 bude vo VZN - bremeno prechádza na občana, v
tom prípade, že občan nebude mať doklady, nemusí sa nič dokazovať, dá sa to zistiť aj
u prevádzkovateľa SEVAK. Veľa obcí tento ods. 2, ani vo VZN nemá uvedený, je to
zbytočné dávať. Prikláňa sa k tomu, čo navrhol p. Milan Kubalík.
p. prednosta - v ods. 2 je uvedené, že občan je povinný uchovávať doklady o zneškodnení po
dobu 3 roky.
JUDr. Mgr. Jozef Gonščák - všeobecná doba priestupku je dva roky, nevidí dôvod, doklady
uchovávať.
Koniec diskusie.
p. starostka – dala hlasovať o pozmeňovacom návrhu Mgr. Milana Kubalíka - vypustiť §5,
Za hlasovali: Mgr. Z. Révayová, Mgr.M. Kubalík, JUDr. Mgr. J. Gonščák,p. J. Bury, p.
Ľ.Lašová, p. V. Ondrašina, p. M. Petrák, p. O. Rovňan, p. M. Vojčiniak,
Proti hlasovali: 0
Zdržal sa hlasovania: Mgr. E. Špilová
- počtom hlasov 9 poslancov, bol pozmeňovací návrh prijatý.
p. starostka - dala hlasovať o návrhu VZN ako celku - so zapracovaním pozmeňovacieho
návrhu.
Za hlasovali: Mgr.Z. Révayová, Mgr. M. Kubalík, JUDr. Mgr. J. Gonščák, p. J. Bury, p.
Ľ. Lašová, p. M.Petrák, p. O. Rovňan, p. M. Vojčiniak
Proti: 0
Zdržal sa: p. V. Ondrašina, Mgr. E. Špilová
Bolo prijaté uznesenie č. 20/2015 - VZN č.1/2015 - o spôsobe náhradného zásobovania
vodou, bolo schválené (počtom hlasov 8 poslancov).
5. Vyhodnotenie zimnej údržby 2014/2015
p. starostka - požiadala p. Alojza Petráka, aby informoval poslancov, materiál poslanci
obdržali spolu s pozvánkou.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité - Prevadzkáreň) - predložil správu o vyhodnotení
zimnej údržby. Zima bola priaznivá, problém s udržiavaním chodníka okolo štátnej cesty.
Podrobnejšie informácia sú k nahliadnutiu, poslanci majú možnosť nahliadnuť.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nakoľko sa nikto neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 21/2015 - Vyhodnotenie zimnej údržby bolo jednohlasne schválené (10 prítomných poslancov).
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6. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie – Obec Skalité Prevádzkáreň
p. starostka - materiál poslanci obdržali spolu s pozvánkou, bol prerokovaný aj finančnou
komisiou (FK), Obecnou radou (OR) - nemajú výhrady, doporučujú OZ schváliť bezh výhrad.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň) - návrhy sú predložené v predloženom
materiály. Prevádzka bola v minulosti nastavená na inú činnosť, všetci vedia aká situácia je
v Ski Areál Skalité Serafínov, návrhy, ktoré sa týkajú prevádzky vlekov - čo najrýchlejšie
vyriešiť situáciu a využiť prostriedky z predaja techniky v Ski Areáli na nákup potrebných
prostriedkov na terajšiu činnosť, odovzdal slovo účtovníčke p. Žofii Majchrákovej.
p. Žofia Majchráková – (účtovníčka Obec Skalité – Prevadzkáreň) - čo sa týka strediska
Doprava - strata vznikla z dôvodu opravy Tatry pre možné zazmluvnenie výkonov s firmou
Váhostav, vznikli náklady na opravu, poistenie a prevádzku. Zmluva a cenová ponuka, ktorá
prišla z firmy Váhostav, bola tak jednostranne pre nás nevýhodná, že nedošlo k uzatvoreniu
zmluvy. Nákladné vozidlo tatra sa v tomto roku sa nebude používať, je určená na odpredaj.
Na činnosti v stredisku doprave ostáva len vozidlo Citroen, je predpoklad, že by v tomto roku
nemalo dôjsť k mimoriadným nákladom a hospodársky výsledok strediska Doprava by nemal
byť v záporných číslach. Podrobne informovala o výsledku hospodárenia vlekov. Zlý
hospodársky výsledok v tomto stredisku bol spôsobený hlavne zúčtovaním zmarených
investícií do nákladov – škoda na základe uznesenia OZ (vodná nádrž, osvetlenie LV). Časť
osvetlenia – svietidlá, krabice boli zdemontované a použité na osvetlenie ihriska. Ďalšie
náklady, ktoré spôsobujú záporný výsledok na stredisku LV sú s odpisov vlastného majetku
(pohaňacia stanica na vlek F12) a poistenia majetku, pričom tieto náklady a záporný
hospodársky výsledok sa tvorí aj v roku 2015, pokiaľ sa majetok neprevedie obci. Z odpisov
majetku ktorý má PO od obce v správe sa výsledok hospodárenia nevytvára (postupy
účtovania PO).
Diskusia k tomuto bodu:
Mgr. Zdenka Révayová - opýtala sa, prečo nebola využitá TATRA, keď bola sfunkčnená, aby
obci zarábala.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité - Prevadzkáreň) - v roku 2013 bol prijatý zákon, že
nákladnú cestnú dopravu môže vykonávať len odborne spôsobilá osoba, bol som na školení,
je licencia na prevádzanie nákladnej cestnej dopravy. V súčastnej dobe je nákladnú dopravu
pre nízke ceny neefektívne prevádzať jedným vozidlom.
p. Vladislav Ondrašina - nie je jasné, ktoré stroje navrhujú odpredať.
p. starostka - dala do pozornosti, že v tomto bode riešime Rozbor hospodárenia Predzkárne,
požiadala p. riaditeľa, aby informoval o spôsobe, ako vyriešiť situáciu, z dôvodu ktorej
Prevádzka vykazuje mínusový hospodársky výsledok. Čo sa týka majetku obce bude sa
prejednávať v samostatnom bode Nakladanie s majetkom obce.
Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité - Prevadzkáreň) - na komisiach bolo predložené, že to, čo
je momentálne pre Obec Skalité Prevadzkáreň nepotrebné a nevyhovujúce, sa ponukne späť
zo správy do majetku obci a nasledne obec, teda poslanci rozhodnú, ako sa bude s majetkom
nakladať ďalej. Ide konkrétne o TATRU, traktor ZETOR Proxima, špeciálny stroj na úpravu
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lyžiarskych vlekov Kashborer, skúter z lyžiarskeho strediska, nákladná lavína PH1000,
Bielorus, zariadenia vysielačky s príslušenstvom..
Mgr. Milan Kubalík - opýtal sa ohľadom TATRY, Váhostav dáva zmluvy, také ako dáva,
robia na diaľnici ďalšie firmy - Doprastav, Strabag, Metrostav - v tuneli, boli oslovené aj
ďalšie firmy ?
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité - Prevadzkáreň) - s podmienkami, ktoré oni ponúkajú,
nedokáže zabezpečiť trhové platové podmienky pre zamestnanca. Platenie zo strán firiem, je
také aké je.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 22/2015, - Rozbor hospodárenia
príspevkovej organizácie - Prevadzkáreň, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 10
poslancov).
7. Záverečný účet obce za rok 2014, Stanovisko HKO k Záverečnému účtu, Správa
nezávislého audítora z overenia riadnej účtovnej závierky zostavenej 31. 12. 2014
p. starostka - dala do pozornosti materiál Záverečný účet obce Skalité, Stanovisko HKO,
Správa nezávislého auditora, ktorý poslanci obdržali spolu s pozvánkou a tvorí prílohu
zápisnice. Súčasťou Záverečného účtu je aj Rozbor hospodárenia Prevádzky. Hospodrárenie
obce za rok 2014 bolo dobré, s pozitívnym výsledkom aj napriek tomu, že štát obci Skalité na
konci roka dlhoval takmer 50 tis. EUR, ktoré boli písomne pridelené, ale neboli zaslané na
účet obce a v skutočnosti sme ich dostali až v tomto roku. Porovnaním pohľadávok
a záväzkov je dôležité zistenie, že sa znižujú oproti roku 2013, obec sa dostala pod úroveň
20% úverového zaťaženia. Bežný rozpočet má prebytkové príjmy, je to dobrý ukazovateľ,
ktorý umožňuje investovať a robiť ďalej. Záverečný účet je zverejnený na úradnej tabuli, web
stránke obce, neboli vznesené žiadne pripomienky. OR a FK doporučujú jeho schválenie bez
výhrad. Požiadala p. A. Ruckovú, aby informovala poslancov podrobnejšie o Záverečnom
účte.
p. Alojzia Rucková (referát rozpočtu a účtovníctva) - Záverečný účet bol skontrolovaný
audítorom, podrobne predložila a informovala poslancov o jednotlivých položkách.
p. M. Stašová- ( HKO Obce Skalité) - predložila stanovisko HKO k Záverečnému účtu,
materiál poslanci obdržali spolu s pozvánkou, doporučila, aby bol Záverečný účet schválený
bez výhrad.
p. A. Rucková (referát rozpočtu a účtovníctva) - predložila stanovisko audítora – účtovná
závierka poskytuje pravdivý a verejný obraz finančnej situácie obce Skalité k 31. 12. 2014
a výsledky hospodárenia obce Skalité sú v súlade so zákonom o účtovníctve.
Diskusia k tomuto bodu :
p. Vladislav Ondrašina - reagoval na stanovisko HKO, že k 30. 9. by malo byť prehodnotené,
čo sa týka strediska Doprava, dáva doplňujúci návrh, aby riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň,
p. Petrák v mesiaci september informoval, ako sa vyvíja hospodárenie v stredisku Doprava,
a následne sa rozhodne, či sa táto činnosť zruší, alebo sa bude pokračovať.
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Koniec diskusie.
p. starostka – dala hlasovať o doplňujúcom návrhu p. Vladislava Ondrašinu :
Za hlasovali: Mgr. Z. Révayová, Mgr. M. Kubalík, Mgr. E. Špilová, JUDr. Mgr. J. Gonščák,
J. Bury, Ľ. Lašová, p. V. Ondrašina,. M. Petrák, O. Rovňan, M. Vojčiniak
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 23/2015 - Záverečný účet obce,
Stanovisko HKO, Správa nezavislého audítora, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 10
prítomných poslancov).
8. Správa o výsledku inventarizácie 2014
p. starostka - informovala poslancov, že inventarizáciou sa zaoberala aj FK, OR, doporučujú
schváliť vyradenie aj ocenenie pozemkov, materiál poslanci obdržali spolu s pozvánkou, tvorí
prílohu zápisnice.
p. A. Rucková (referát rozpočtu a účtovníctva) - podrobne informovala poslancov o Správach
ÚIK. Dala do pozornosti účet 031 - pozemky s Výpisom z katastra nehnuteľnosti, zistila na
LV sú zapísané pozemky v okolí MŠ u Tomasa, Finančná komisia doporučila tieto pozemky
zaviesť do účtovníctva a oceniť ich vo výške 1,- EUR/m2, taktiež ide o pozemok pod ČOV
pri MŠ Ústredie a záhradu, taktiež doporučila oceniť tieto pozemky. Predložila návrh na
vyradenie - Autobus Karosa73400, a druhý autobus KAROSA - obidva boli darované od
firmy Jozef Mikula - Kozáček - ide o vrátenie daru, nakoľko autobusy neboli prepísané na
obec, malo by sa uskutočniť vrátenie daru. Predložila návrh na odpredaj Obec Skalité Prevadzkáreň.
Diskusia k tomuto bodu :
Mgr. Zdenka Révayová - mala pripomienku, že jej chýba zoznam inventarizačných
predmetov na vyradenie ZŠ s MŠ Kudlov.
p. starostka – zoznam je k nahliadnutiu u p. A. Ruckovej, nakoľko išlo o veľmi obsiahlý
materiál, z hľadiska úspory kanc. materiálu, sa tento zoznam nepredkladal v písomnej podobe
všetkým poslancom.
p. Vladislav Ondrašina - opýtal sa, či je nejaký manuál k tomu, ako sa inventarizácia
vykonáva, kedy zasadá DIK, a celý postup, kedy je potrebný odhad pri nejakom majetku.
p. A. Rucková (referát rozpočtu a účtovníctva) - je to uvedené v smernici každej organizácie,
ktorá vykonáva inventarizáciu.
p. Vladislav Ondrašina - opýtal sa na pozemky, ktoré v roku 2009 prešli pod obec, či je to
právne v poriadku, alebo v akom stave to vlastne je.
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p. Katarína Bulavová (referát hlavnej pokladne) - v tom roku všetko prešlo zo štátu pod obec,
protokolom sa to zaradilo do majetku obce. Na ocenenie pozemkov bola komisia, cena bola
stanovená zo štátu.
p. starostka - vtedajšia FK oceňovala tieto pozemky, pri poslednej inventarizácií bolo zistené,
že nie sú ocenené tieto štyri pozemky.
p. Vladislav Ondrašina - napríklad pri niektorom majetku je potrebné urobiť odhad, nie vždy
je jasné, kedy sa má tak postupovať.
p. A. Rucková (referát rozpočtu a účtovníctva) - nevie aké odhady má na mysli, však majetok
je zaradený do účtovníctva v určitej stanovenej cene.
Mgr. Edita Špilová - vysvetlila, že odhady sa robia vtedy, keď ide napríklad o drahšie veci,
vtedy by sa mal urobiť odhad, napríklad pri pokazení sa zisťuje, či nebude oprava drahšia ako
prístroj, vždy sa tak postupuje.
p. A. Rucková (referát rozpočtu a účtovníctva) - komisia musí posúdiť, či je to potrebné,
posudky sa platia, záleží na posúdení komisie, ako rozhodne. Čo sa týka pozemkov, v roku
2009 finančná komisia ocenila pozemky, ktoré prešli delimitačnými protokolmi pod obec
a boli riadne zaúčtované, sú tam uvedené parcely CKN aj EKN.
JUDr. Jozef Pikuliak (právny zástupca obce) - platia pravidlá právnych noriem, ako to má byť
a zároveň platia princípy. Princíp je základne pravidlo hospodárnosti pri inventarizácií.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 24/2015 - Inventarizácia, ktoré bolo
jednohlasne schválené (počtom 10 prítomných poslancov).
9. Určenie platu starostu obce
p. starostka - požiadala p. M. Špilákovú, aby informovala poslancov a určení platu starostu
a poverila vedením rokovania zastupiteľstva k tomuto bodu zástupcu starostu p. Milana
Vojčiniaka. P. starostka opustila rokovaciu miestnosť
p. Mária Špiláková – informovala poslancov, že plat starostu upravuje Zákon č. 253/2004,
ktorý bol novelizovaný v roku 2011 a ďalej upravený Zákonom č. 154/2011 - je to násobok
priemernej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok a koeficientom, ktorý je
podľa počtu obyvateľov u nás 2,34. Priemerný plat v minulom roku podľa štatistického úradu
je 858,- EUR, túto sumu vynásobíme koeficientom na obyvateľa, to je zo zákona minimálny
plat starostky, v zákone je uvedené, že OZ môže zvýšiť až o 70 % , je to v kompetencii
poslancov, p. starostka mala v minulom plat zvýšený o 61,19%, je to z toho dôvodu, že na
Ustanovujúcom OZ bolo povedané, že plat starostky má zostať v takej výške ako doposiaľ,
zvýšila sa priemerná mzda, preto sa museli znížiť % , aby zostal plat na rovnakej úrovni, od
nového roka je plat p. starostky vo výške 3236,24 EUR v hrubom, zaokrúhľuje sa smerom
nahor 3237,- EUR v hrubom, z toho sa odrátavajú všetky odvody, daň, ako u všetkých
zamestnancov. Je na rozhodnutí poslancov OZ, aké percentá, alebo akú pevnú sumu schvália
na celý rok.
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p. Milan Vojčiniak - dal do pozornosti, stanovisko FK a návrh p. Milana Kubalíka 61,19% .
Diskusia k tomu bodu :
Mgr. Zdenka Révayová - navrhla, či by sa percentá nemohli zaokrúhliť na 62.
p. Vladislav Ondrašina - opýtal sa, že bolo spomenuté, že to môže byť aj do 70% a nič
k tomu, prečo sa to môže navrhnúť, aké tam je usmernenie.
p. Mária Špiláková - to nie je v Zákone uvedené, sú len % od 0 do 70%.
p. Vladislav Ondrašina- opýtal sa na návrh OR, že tam je uvedené 61,19%.
Mgr. Milan Kubalík - bolo navrhnuté, aby 61,19% ostalo, ale aby sa navýšil plat o priem.
mzdu.
JUDr. Mgr. Jozef Gonščák - opýtal sa o koľko sa navýši plat, ak zostanú percentá a navýši sa
to o priemernú mzdu ?
p. Mária Špiláková - v hrubom ide o sumu 129,-EUR.
p. Vladislav Ondrašina - podotkol, že v podstate keď sa prvý raz schvaľoval plat starostu
70%, že nevie, prečo sa to vôbec tak schválilo, po čase keď sa do toho nazrel je to za aktívnu
prácu, starostka sa aktívne podieľa, ale nemyslí si, že by mala mať 70, alebo 65%, preto aj po
minulé roky sa dbalo na to, aby plat nejak nezvyšoval, je za to, aby sa plat navýšil len o sumu
priemernej mzdy v národnom hospodárstve a ponechať 61,19%, myslí si, že to nie je málo.
Podotkol, čo sa týka poslancov, že on sám je poslancom 3. volebné obdobie a suma 50,- EUR
je stále, ešte sa to znížilo o odvody.
p. Milan Vojčiniak - dal do pozornosti predložené návrhy.
Mgr. Zdenka Révayová - stiahla svoj návrh.
Koniec diskusie.
p. Milan Vojčiniak - dal hlasovať o návrhu z OR, ponechať 61,19% a plat navýšiť
o priemernú mzdu národného hospodárstva.
Za hlasovali: Mgr. Z. Révayová, Mgr. M. Kubalík, Mgr. E. Špilová, JUDr. Mgr. J. Gonščák,
J. Bury, Ľ. Lašová, p. V. Ondrašina, p. M. Petrák, p. O. Rovňan, p. M. Vojčiniak
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 25/2015 - Určenie platu starostu, ktoré
bolo jedholasne schválené (počtom 10 prítomných poslancov).
OZ sa jednohlasne uznieslo na prerušení rokovania na 15. min.
Pokračovanie rokovania o 9,32 hod.
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10. 3. zmena rozpočtu 2015 obce Skalité
p. starostka - informovala poslancov, že dôvodom navrhovanej 3. zmeny rozpočtu je
zaradenie nedočerpaných kapitálových výdavkov z minulého roku, pretože rozpočet na rok
2015 bol schvaľovaný v roku 2014 ešte pred koncom roka a nedalo sa presne odhadnúť
a predpokladať čerpanie kapitálových výdavkov. Ďalej sa zapájajú do rozpočtu
mimorozpočtové zdroje v príjmovej i výdavkovej časti. Návrh bol podľa Zásad hospodárenia
predložený na FK, následne bol prerokovaný na OR, ktorí ho doporučujú schváliť. Materiál
poslanci obdržali spolu s pozvánkou, tvorí prílohu zápisnice.
p. A. Rucková (referát rozpočtu a účtovníctva) - podrobne informovala o všetkých položkách
rozpočtu aj s navrhovanou 3. zmenou rozpočtu.
p. starostka - v súvislosti s Kapitálovými výdavkami na zateplenie MŠ Ústredie, a ZŠ roč. 5. 9, informovala poslancov, že verejné obstarávanie je ukončené, vysúťažená suma na
zateplenie ZŠ je 135 tis. EUR. Podľa návrhu zmluvy v tomto roku by sme tento rok zaplatili
len 40% z celkovej sumy, ale práce by boli zrealizované v celom rozsahu. Čo sa týka
zateplenia MŠ Ústredie, vysúťažená suma je 140 tis. EUR, avšak FK nedoporučuje robiť
obidve stavby naraz, ale len jednu, rovnako aj zateplenie CVČ nechať do budúcna. Navrhuje
zatepliť jednu budovu a s druhou počkať do septembra, vtedy už bude jasné ako sa budú
vyvíjať podielové dane. Na stránke Ministerstva financií je rozpočet obce Skalité na
podielové dane 1 300 000 EUR. Je tu nová informácia - Ministerstvo životného prostredia má
do konca júla 2014 vyhlásiť výzvu na zatepľovanie verejných budov, preto navrhuje zvážiť
túto možnosť využitia finančných prostriedkov z eurofondov a tak ušetriť svoje vlastné
financie. Nie sú ešte známe podrobnosti o tom, na ktoré verejné budovy a za akých
podmienok bude možné čerpať tieto peniaze. Navrhuje, aby sme počkali na vyhlásenie
výzvy, ale rozhodnutie je na poslancoch. Pokiaľ ide o to, že FK nedoporučuje robiť obidve
budovy naraz - nebála by sa ísť do toho a urobiť zateplenie všetky troch školských budov
naraz. Hospodárenie obce je zdravé a dobré. V minulosti v roku 2009 keď vrcholila kríza,
sme zvládli 3 veľké stavby naraz – rekonštruovala sa ZŠ Kudlov, stavali sme dve bytovky
v Cupli a prebiehala rekonštrukcia Obecného úradu. Ešte pripomenula, že ak počkáme na
eurofondy, ak budeme úspešní, práce by sa realizovali až v budúcom roku, ak budeme
úspešní. Predložila doplňujúci návrh - zapojiť do 3. zmeny rozpočtu v príjmovej aj
výdavkovej časti finančné zdroje vo výške 9286,- EUR, ktoré zostali na Revitalizáciu a
opraviť spevnené plochy v MŠ Skalité Ústredie v priebehu letných prázdnin, lebo betón je
zničený.
Diskusia k tomuto bodu :
p. Vladislav Ondrašina - opýtal sa na položky rozpočtu - prevod z fondu opráv 6000,- EUR,
boli použité na obkopanie a odizolovanie bytoviek, či to bolo prejednané na schôdzi
s nájomníkmi bytov.
p. starostka - sú to peniaze obce.
p. Alojzia Rucková (referát rozpočtu a účtovníctva)– nájomníci majú príspevok do fondu
opráv zahrnutý v nájme, ale fond opráv a údržby tvorí vlatník budovy, teda obec, sú to jej
peniaze a aj o nich rozhoduje. Je to presne podľa zákona.
p. Vladislav Ondrašina- takže sa nemuselo pýtať nájomníkov bytov ?
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p. starostka - vychádzali sme zo sťažností nájomníkov, kde v dvoch rohových bytoch na
prízemí dochádzalo k zamokaniu. Riešili sme to ako havarijný stav.
p. Vladislav Ondrašina - nedalo sa to riešiť v rámci reklamácie ?
p. starostka - Bytové domy sú skolaudované v roku 2008, záruka bola 5 rokov.
p. Vladislav Ondrašina - položka cestná doprava - je navýšená 23 tis. EUR, chce vedieť na čo
budú použité tieto financie, či to pôjde na opravy, alebo na vybudovanie nových ciest.
p. starostka - použitie týchto finančných prostriedkov na opravy ciest bude prejednané
samostatne v Rôznom. Vy rozhodnete, ktoré cesty, žľaby, osvetlenie sa v tomto roku budú
opravovať. Všetci máte zápisnicu zo stavebnej komisie, ktorá prejednala všetky žiadosti
o opravy, urobila obhliadku, vyjadrí sa aj Prevádzka, ako správca našich ciest.
p. Vladislav Ondrašina - dal do pozornosti sumu 35 800 EUR na opravu podláh v škole, na
finančnej komisii to nebolo, z akého rozpočtu to ide ?
p. starostka - už v úvode som informovala poslancov, že obecné budovy sa snažíme
opravovať aj z peňazí mimo rozpočtu obce. Podali sme žiadosť na havarijný fond
Ministertva školstva, doplnili sme ju odborným posudkom, rozpočtom a vyjadreniami
dotknutých orgánov v súlade s legislatívou. Získali sme 35 800 EUR, ako účelovú dotáciu na
opravu podláh na chodbe v ZŠ s MŠ Skalité Kudlov. Aj chlapčenské šatne sú opravené
z peňazí Ministerstva školstva, takisto aj dievčenské šatne. Predpokladala, že p. riaditeľka ich
informovala na Rade školy z akých prostriedkov sa vykonali tieto práce. Pani riaditeľku som
požiadala, aby spracovala požiadavky, čo treba v škole ešte riešiť a opravovať. Uviedla
elektroinštaláciu, ktorú začala riešiť z vlastných zdrojov a nevyhovujúci stav podláh na
chodbách. Financie sú už na účte obce, boli zaslané na účet školy, taktiež verejné
obstarávanie, je v kompetencii školy. Celkovo takmer 100 tis. EUR obec získala
z havarijného fondu Ministerstva školstva na opravu obecnej budovy v priebehu dvoch rokov.
p. Vladislav Ondrašina - opýtal sa, koľko bude trvať spracovanie projektovej dokumentácie
na zatepľovanie budov, alebo či už je niečo pripravené.
p. starostka - výzva trvá 90 dní, nerozhoduje poradie, kto a kedy projekt podá. Určite bude
potrebný kvalitný podrobný rozpočet a Výkaz - Výmer, v akom rozsahu bude potrebná
dokumentácia bude jasné, až keď bude výzva vyhlásená. Čo sa týka budovy cir. Školy 5-9
a MŠ Ústrešdie, tam je rozpočet urobený, robil ho p. Hlubina, nakoľko už prebehlo
obstarávanie, ako som informovala v úvode.
p. Vladislav Ondrašina - opýtal sa, či sa zruší Verejné obstarávanie, ktoré sa robilo teraz.
p. starostka - víťazným uchádzačom zašleme oznámenie v zmysle zákona o verejnom
obstarávaní o predĺžení lehoty viazanosti ponúk do konca roka. Pri niektorých eurofondoch
sa uznávalo aj obstarávanie, ktoré si obec robila už pred vyhlásením výzvy, tu to zatiaľ
nevieme. Ak rozhodnete, že počkáme so zateplením a využijeme eurofondy, predlží sa len
lehota viazanosti ponúk.
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p. Vladislav Ondrašina - jeho názor je taký, že nič neutečie, ak sa počká na eurofondy a po
vyhlásení výzvy bude jasné, ako sa bude pokračovať. K revitalizácií - myslí si, že sa urobilo
dosť betónov za náhradu na zeleň, rád by videl tie financie investované v zeleni, boli urobené
ihriská, zámková dlažba.
Mgr. Edita Špilová - na doplnenie, čítala už aj takú výzvu, že musí byť začaté Verejné
obstarávanie v čase výzvy. Vyjadrila sa k zatepleniu, pokiaľ je možnosť využiť prostriedky
z eurofondov, navrhla počakať aspoň dovtedy, kým budú známe podmienky výzvy, už z toho
sa dá veľa vyčítať. Opýtala sa ako sa bude postupovať pri vyčlenených finančných
prostriedkoch, ak nebude do konca roka jasné, či obec financie získa.
p. starostka - o tom budú rozhodovať poslanci.
p. Alojzia Rucková (referát rozpočtu a účtovníctva) - finančné prostriedky sa presunú do
prebytku rozpočtu a z prebytku do Rezervného fondu, ktorý sa používa na Kapitálové
výdavky.
p. starostka - financie zostávajú aj naďalej v našom rozpočte, keď sa nevyčerpajú v tomto
roku, presunú sa do prebytku.
Mgr. Edita Špilová - ak je možnosť byť úspešný v takom projekte, prikláňa sa k tomu.
p. Milan Vojčiniak - súhlasí, aby sa počkalo, ak bude taká možnosť, ak nie, treba aj tak urobiť
obidve budovy naraz, netreba sa báť aj úveru, treba to urobiť, robí sa to pre naše deti.
Hlasoval vždy za dobré veci, okolie škôlky je v zlom stave, deti sú tam ohrozené, pri škole sa
urobili práce z peňazí na zeleň, aj v iných obciach to riešia ako je nevyhnutné.
Mgr. Edita Špilová - denne chodí po tejto ceste, vidí v akom je stave, súhlasí, aby sa to
opravilo. Čo sa týka zateplenia, je za to, aby sa obidve budovy urobili naraz, základom toho
je, že škola dostáva určitú dotáciu na teplo, nikdy sa neberie do úvahy, či je budova zateplená,
lebo nie. Financie, ktoré sa ušetria sa využijú na rozvoj školy, má to spätnú väzbu, môže sa
dať viac deťom a spríjemniť im tak prostredie.
p. Ľubica Lašová - podporila, že je za to, aby sa využili eurofondy, peniaze, ktoré boli
vyčlenené na zateplenie ostanú v prebytku, ak by výzva nevyšla môžu sa potom použiť.
Ohľadom ZŠ Kudlov - podlahy ešte pri otvorení školy si každý všimol v akom zlom stave sú
podlahy, aj z hľadiska bezpečnosti si vyžadujú už svoje obnovy a opravy. K revitalizácií súhlasí s tým, že treba investovať do prírody a okolia, ale čo sa týka prístupu do MŠ - menia
sa školské programy, využíva sa pobyt vonku, ktorý má byť súčasťou vzdelávania detí, terén
je nevyhovujúci, po rokoch si vyžaduje opravy, dala by na zvážanie, koľko by bolo potrebné
na vysadenie zelene, a koľko by bolo potrebné na opravu cesty. MŠ navštevujú maličké deti,
ide o ich bezpečnosť, okolie je nevyhovujúce.
JUDr. Mgr. Jozef Gonščák - ako rodič tam dennodenne prechádza, prístupová cesta je
v havarijnom stave, prikláňa sa k tomu, aby sa tam preinvestovali financie z revitalizácie. Čo
sa týka zateplenia, využiť prostriedky z eurofondov, nič neutečie a potom môžu byť financie
použité na niečo iné.
Mgr. Zdenka Révayová - opýtala sa či sa musí suma na revitalizáciu rozčleniť na financie na
zeleň a na financie na opravu prístupovej cesty, alebo to môže byť schválené v globále.
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p. starostka - Uznesenie OZ v minulosti bolo, že sa schvaľujú finančné prostriedky na
revitalizáciu školského areálu MŠ Skalité Ústredie a ZŠ s MŠ Skalité Kudlov. Návrh, ktorý
dnes predložila je, aby sa v rámci revitalizácie areálu opravili spevnené plochy v MŠ
Ústredie, záleží ale na rozhodnutí poslancov.
Mgr. Milan Kubalík - upozornil, že prostriedky sú účelovo určené na Revitalizáciu zelene, p.
Ondrašina má pravdu, investícií do betónov bolo už dosť, boli použité finančné prostriedky na
také veci, na ktoré vôbec nemali byť použité, mali byť použité na výsadbu zelene. Ak sa chce
robiť cesta, nehľadajme peniaze v revitalizácií, ale v inej položke rozpočtu napríklad z toho
navýšenia, ktoré bolo na cesty.
p. Milan Vojčiniak - pri škole Kudlov sa urobilo veľa ciest z týchto peňazí, nech mu niekto
vysvetlí, ako sa to teraz zdôvodní.
p. Vladislav Ondrašina - dal do pozornosti to, ako malo vyzerať okolie školy na Kudlove,
malo tam byť átrium, oddychová zóna, parkovisko mal deliť ostrovček zo stromčekov. Nech
sa to urobí z týchto peňazí, ale tak aby to vyzeralo, nie, aby sa všetko zaasfaltovalo, deti sa
budú zase len vyhýbať autám, nech sa urobí taký projekt, aby to vyzeralo, a nie je tam žiadny
problém.
JUDr. Jozef Pikuliak - keď príde NKÚ, aby sa Uznesenie aj obhájilo. Môže sa urobiť zeleň za
celú sumu.
p. starostka - požiadala p. A. Ruckovú, aby v rámci navrhovanej zmeny rozpočtu informovala
poslancov a presune finančných prostriedkov z hlavnej činnosti Obec Skalité Prevadzkáreň .
p. Alojzia Rucková (referát rozpočtu a účtovníctva) - návrh je zapojiť z hlavnej činnosti
vlastné príjmy vo výške 38 016,- EUR, a takisto navýšiť vlastné výdavky o sumu 38016,EUR. Ide o poplatky za prenájom hrobového miesta, a pod., ďalej zostatky finančných
prostriedkov z predchádzajúcich rokov. Vo výdavkoch sa posilnia stredisko TKO, MK, VO,
Cintorín a VP.
p. starostka - žiadosť nebola prejednávaná vo finančnej komisii, nakoľko bola doručená až po
zasadnutí komisie, ale OR ju doporučuje. Zmena vylepší rozpočet, prinesie to skvalitnenie
v tých položkách, ktré spomínala p. Rucková.
p. Milan Vojčiniak - ak sa urobia cesty, nevidí problém, aby sa urobila cesta, vysadila sa
zeleň, upravilo sa okolie, treba porozmýšľať.
Koniec diskusie.
p. starostka - stiahla svoj doplňujúci návrh, ktorý predložila v rámci diskusie, požiadala
návrhovú komisiu, aby predložila svoj návrh na uznesenie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 26/2015 - 3. zmena rozpočtu na rok 2015,
ktoré bolo jednohlasne schválené.
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p. starostka - do budúceho OZ bude pripravená vizualizácia areálu MŠ Skalité Ústredie,
možnej revitalizácie, posilnila by sa zeleň, priestor spevnených plôch aj s finančným
vyčíslením.
p. starostka - navrhla prerušiť rokovanie OZ 30 minútovou prestávkou do 13,15 hod, OZ sa
jednohlasne uznieslo na prerušení.
11. Nakladanie s majetkom obce
p. starostka - informovala poslancov, v tomto bude ako prvé bude prejednané predĺženie
nájomných zmlúv na byty, pridelenie bytov - jedného 2-izbového, a dvoch 1-izbových, na
ktorý je viac žiadateľov, teda bude potrebné rozhodnúť, akým spôsobom sa byty pridelia.
Dala do pozornosti zápisnicu sociálnej komisie, na základe čoho boli prizvaní jednotliví
žiadatelia, ktorí spĺňajú kritéria na pridelenie bytu. Predložila stanovisko Sociálnej komisie
a Obecnej rady, aby sa byty pridelili spôsobom losovania. Odovzdala slovo predsedníčke
komisie Mgr. Zdenke Révayovej.
Mgr. Zdenka Révayová - najskôr by sa pristúpilo k predĺženiu nájomných zmlúv (NZ).
Informovala poslancov o nájomcoch - p. Martiny Koričárovej - ide o byt v budove ZŠ s MŠ
Kudlov, riaditeľka ZŠ Kudlov súhlasí s predĺžením nájmu, komisia doporučila NZ od 11. 8.
2015 do 11. 8. 2018
- žiadosť p. Jany Tomkovej - 1459/9 - spĺňa podmienky - NZ na 3 roky.
- žiadosť p. Peter Kaluža - 1459/3 - nespĺňa podmienky - NZ 1 rok.
- žiadosť p. Ivety Kullovej - 1449/6 - spĺňa podmienky - NZ 3 roky.
- žiadosť p. Ľubomír Ramšík - 1449/7 - spĺňa podmienky - NZ 3 roky
- žiadosť p. Vladimír Krajča - 1449/8 - spĺňa podmienky - NZ 3 roky
- žiadosť p. Jozef Serafín - 1459/11 - nespĺňa podmienky, nakoľko manželka vlastní 1/3 bytu,
NZ - 1 rok.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nakoľko sa nikto neprihlásil.
p. starostka - dala hlasovať o tejto časti znesenia, návrh bol jednohlasne schválený (počtom 10
prítomných poslancov).
Mgr. Zdenka Révayová - pridelenie nových bytov v býv. Zdravotnom stredisku : je voľný
jeden 2- izbový byt - žiadateľka p. Miroslava Strýčková, jediná zo žiadateľov na 2-izbový byt,
ktorá spĺňa podmienky VZN. Informovala poslancov, že je ešte jeden žiadateľ Martin Hrnčíř,
no nespĺňa podmienky. Komisia odporučila, aby jej bol byt pridelený priamo na 3 roky. Ďalej
informovala, o uvoľnenom 3-izbový byt v BD na Kudlove, kde boli 2 žiadatelia - p. Michalik,
p. Mikulová, ktorí do dnešného dňa nezdokladovali svoje žiadosti, po oslovení pracovníčkou
OCÚ p. Klušákovou, neprejavili záujem o pridelenie tohoto bytu. P. Špirko bytom Čierne,
doložil svoje príjmy, ale nespĺňa všetky kritéria na pridelenie bytu, nakoľko vlastní podiel
nehnuteľnosti, v krátkom čase sa s týmto vysporiada, pred začiatkom OZ boli oslovení
členovia Sociálnej komisie, aby sa byt pridelil priamo, doporučujú, aby im bol tento byt
pridelený na 1 rok, je to v súlade s VZN. Ďalej je voľný v Zdrav. stredisku jeden 1-izbový
byt a uvoľní sa jednoizbový byt v BD v Cupli po p. Danielovi Stašovi. Predložila žiadosti na
jednoizbové byty :
Antónia Tomová - nespĺňa podmienky,
Katarína Hulinová - Skalité č. 526 - nespĺňa podmienky
Katarína Ohradková - Skalité č. 697 - nespĺňa podmienky
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Pavol Krčmárik - Skalité č. 448 - spĺňa podmienky, chcel by radšej garzónku v BD Cupeľ.
Silvia Ignačáková - Skalité č.1153 - spĺňa podmienky
Agnesa Majchráková - Skalité č. 642 - spĺňa podmienky
Ján Šustek, Skalité č. 584 - spĺňa podmienky.
Bc. Eva Klušáková (referát daní a poplatkov) - informovala, že p. Agnesa Majchráková, sa
ospravedlnila a požiadala, aby ju pri losovaní zastupoval niektorý člen Sociálnej a bytovej
komisie.
Mgr. Zdenka Révayová - nakoľko na 1-izbový byt sú 4 žiadatelia, sociálna komisia i OR
doporučila prideliť losovaním.
Diskusia k tomu bodu nebola, nakoľko sa nikto neprihlásil.
p. starostka - zhrnula návrh OR a komisie, aby 3-izbový byt na Kudlove bol pridelený
priamo, nakoľko je jeden žiadateľ, 2-izbový byt v ZS - bol pridelený priamo, nakoľko je len
jeden žiadateľ a dala hlasovať o tejto časti znesenia.
Hlasovanie - návrh bol jednohlasne schválený (počtom 10 prítomných poslancov).
p. starostka - dala hlasovať o spôsobe pridelenia voľných dvoch 1-izbových bytov losovaním.
Hlasovanie - návrh bol jednohlasne schválený (počtom 10 prítomných poslancov
P. starostka - dala slovo aj žiadateľom o byt.a požiadala p. Bc. Evu Klušákovú, aby
uskutočnila losovanie.
p. Ján Šustek - manželka požiadala o rozvod a chce ho vysťahovať z domu, nemá kde bývať.
p. Silvia Ignačáková - kvôli synovi chce odísť z domu, z ktorého ju stále vyhadzujú
súrodenci, ktorí bývajú často pod vplyvom alkoholu. Syn sa dobre učí, chce, aby mal dobré
prostredie.
Mgr. Zdenka Révayová - poverila losovaním bytu za p. Agnesu Majchrákovú p. poslankyňu
Ľubicu Lašovú, ako členku komisie.
-

byt v BD 1460/2 - vylosovala za p. Agnesu Majchrákovú p. Ľ. Lašová

-

byt v BD 16 b.j. (býv. zdrav. stredisko) - vylosoval p. Pavol Krčmárik, Skalité č. 448

Bc. Eva Klušáková - opýtala sa p. Pavla Krčmárika, či súhlasí s tým, že príjme aj tento väčší
byt v Zdravotnom stredisku, už pred časom spolu tento problém riešili.
p. starostka - opýtala sa, či prijímajú byt, v tejto chvíli je ešte možnosť vzdať sa bytu
v prospech niekoho iného, kto byt potrebuje naliehavejšie.
p. Pavol Krčmárik - súhlasil s pridelením tohto bytu, 15 rokov nemá vlastné bývanie, padlo
mu to vhod.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 27/2015 - predlženie nájomných zmlúv,
pridelenie bytov, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 10 prítomných poslancov).
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p. starostka - dala do pozornosti žiadosť o odkúpenie stavebného pozemku KNC 3763/14 –
TTP o výmere 711 m2, v IBV Cupeľ II. Na prechádzajúcom OZ bol schválený Zámer
odpredaja uvoľneného stavebného pozemku v IBV Cupeľ, nakoľko p. Pavol Rucek odstúpil
od zmluvy. Zámer je zverejnený na internete a úradnej tabuli, k dnešnému dňu je evidovaná
len jedna žiadosť p. Mária Chlebeková s manželom, Skalité č. 1460.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nakoľko sa nikto neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 28/ 2015 - odpredaj uvoľneného
stavebného pozemku v IBV Cupeľ II, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 10
prítomných poslancov).
p. starostka - predložila výpoveď nájomnej zmluvy o prenájme pozemku, kde je cintorín nad
kostolom, ktorá končí 31. 5. 2015, doručenej zo strany farského úradu Skalité. Bolo jednanie
so správcom farnosti, p. farár ponúka dve varianty - celú parcelu o výmere cca 3500 m2 obci
odpredať za cenu znaleckého posudku, alebo za cenu, za akú obec predáva pozemky - t.j. 6,EUR/m2. Druhá možnosť je nájom za cenu 333,00 EUR/rok, v súčasnosti Žilinská diecéza
schvaľuje prenájmy max. na 10 rokov. Cesta medzi cintorínom a MŠ z časti prechádza aj cez
farský pozemok – v blízkosti domu p. Liptákovej, resp. jej dcéry p. Gerátovej, no väčšinu
cesty máme na LV. Na rokovaní sme hovorili aj o možnosti geometricky dať celú cestu
zamerať, odčleniť a túto časť pozemku od farnosti odkúpiť a časť kde je cintorín prenajať. P.
farár sa vyjadril, že o odpredaj časti pozemku má záujem p. Liptáková, resp. jej dcéra p.
Gerátová, s ktorou už predbežne hovoril, aj geodeticky to už začali riešiť. A. Petrák
informoval p. farára, že cez pozemok vedie obecná dažďová kanalizácia a v prípade odpredaja
tejto časti pozemku p. Liptákovej požadujeme, aby kanál zostal zachovaný, aby bolo na
katastri zapísané vecné bremone a majiteľ musel umožniť obci prístup pre údržbu a správu.
Ďalej informovala poslancov, že rokovali aj o cintoríne Rieky, kde celý pozemok má obec na
LV, ale výhľadovo bude potrebné potrebné cintorín rozšíriť smerom do obce. Pozemky, ktoré
prichádzajú do úvahy patria farnosti. P. farár sa vyjadril, že by mal záujem komplexne celé
odpredať. V budúcnosti bude potrebné vyčleniť prostriedky z rozpočtu obce a riešiť
rozšírenie cintorína. Požiadala o vyjadrenie správcu cintorína Obec Skalité – Prevádzkáreň.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité – Prevádzkáreň) - cintorín Rieky vznikol v 70-tich
rokoch, ďalšie rozšírenie bolo v roku 1992, bolo vyjadrenie hygienika, nie je tam veľmi
priaznivé podložie na pochovávanie mŕtvych, je to zavodnený pozemok. Výhľadovo bol
urobený prieskum, budúce možné rozšírenie je možné z terajšieho cintorína smerom k obci
a geologické zloženie zeminy za potôčikom je oveľa lepšie, môže byť aj pochovávacia hĺbka
väčšia, nie je tam rastlá skala, ako v terajšej časti, musí sa zbíjať pri výkope hrobov. Je
potrebné, aby obec informovala správcu farnosti, že je záujem o odkúpenie tohto pozemku,
lebo bola daná taká informácia, že sú aj iní záujemcovia o odkúpenie tohoto pozemku, Obec
Skalité by mala záujem rozšíriť cintorín do tej časti, po vypracovaní geologického prieskumu,
aby nebol do budúcna problém s legislatívnymi povoleniami. Nebola urobená žiadna sanácia
brehu, spevnenie svahu, už v minulosti sa urobili opatrenia, že boli vysadené buky
s hlbokokorenným systémom, zaťaženie svahu sa odľahčilo, ďalšie územie nie je doriešené.
Je dôležité, aby tú časť pozemku mala v správe obec, aby mohla urobiť kroky na
zabezpečenie ďalšej časti svahu, kde by ten cintorín mohol byť. Z jeho pohľadu by bolo
potrebné vstúpiť do jednania s farským úradom a výhľadovo jednať, že obec má záujem
o tento pozemok, aby správca farnosti, v prvom rade jednal s obcou, aby niekto špekulatívne
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pozemok neodkúpil. Informatívne, potreba ďalšieho rozšírenia je 6- 10 rokov. V súčasnosti
má obec dostatok voľných hrobových miest.
Z jeho pohľadu by sa pozemok, kde je cintorín nad kostolom mal prenajať celý, tak ako bolo
doteraz, aj tam, kde je cesta.
Diskusia k tomuto bodu :
p. Ľubica Lašová - prikláňa sa k názoru p. A. Petráka, prenajať celý pozemok prenajať, lebo
je tam bremeno obce, MK využívajú občania, ktorí si tadiaľ skracujú cestu do centra obce,
súkromný vlastník si pozemok oplotí a vždy sa dá skôr dohodnúť s obcou, ako so súkromný
vlastníkom, celú časť pozemku treba prenajať.
JUDr. Mgr. Jozef Gonščák - z ekonomického hľadiska prenájom je výhodnejší. Z právneho
hľadiska treba ošetriť zmluvy tak, že obec bude mať predkupné právo, alebo ďalší nájom.
Môže prísť nový správca farnosti, záleží, čo on urobí.
Mgr. Zdenka Révayová - navrhla, aby bol pozemok celý prenajatý.
JUDr. Jozef Pikuliak (právny zástupca obce) - pred určitou dobou sa riešila záležitosť
s kanálom kvôli prístupovej ceste. Pozemok sa prakticky skladá z troch odlišných častí cintorín, miestna komiunikácia (MK), pozemok, ktorý využíva p. Liptáková, resp. jej dcéra p.
Gerátová, každá časť má iný právny význam. Cintorín - sa nemôže využívať iným spôsobom,
ako zákon reguluje. MK - každý má možnosť využívať komunikáciu, kanál - je regulovaný
zákonom, záleží, či je tam umiestnený legálne, alebo nie. Je to o vzťahu farnosti a obce, čo sa
týka cintorína, tak nie je obec na ňom závislá, MK - je prospešné mať ju, aby sa vyhlo
potencionálnym problémom. Pozemok sa týka jednej osoby, podľa toho treba porozmýšľať,
ako upraviť vzťahy s cirkvou.
p. Milan Vojčiniak - v minulosti cintorín zasahoval až ku domu p. Liptákovej a Gerátovej a
navrhol cestu vysporiadať a mať ju na LV.
Mgr. Milan Kubalík - jeho názor je taký, aby sa cesta až k p. Liptákovej, resp. p. Gerátovej
odkúpila a ostatnú časť pozemku prenajať.
p. starostka - predložila návrh OR – časť pozemku, kde je cintorín prenajať a časť, kde je
cesta odkúpiť.
JUDr. Jozef Pikuliak (právny zástupca obce) - problém nie je prenájom cintorína, lebo ten sa
nedá na nič iné využiť, problém je zvyšok pozemku. Ak nie je ambícia obce pozemok mať, je
to o vzťahu, ale zároveň nech sa urobí dohoda o vecnom bremene na kanalizáciu s určitými
podmienkami.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité – Prevádzkáreň) - nemá nič proti navrhovanému
riešeniu, akurát aby sa to vecné bremeno zriadilo tak, aby tam nebol problém do budúcna.
JUDr. Jozef Pikuliak (právny zástupca obce) - problém nie je cintorín, ani prítupová cesta,
problém môže byť kanalizácia. Ak by to cirkev predala súkromnej osobe, môže vzniknúť
právny spor z užívania kanalizácie. Aby sa dosiahol ten stav, že tam bude zriadené vecné
bremeno.
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p. starostka - správca farnosti sa na jednaní požiadal, aby sme dali požiadavku na vecné
bremeno na dažďovú kanalizáciu, on by to potom prípadne premietol do kúpnej zmluvy s p.
Liptákovou, resp. p. Gerátovou.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité – Prevádzkáreň) - kanál je bytostne dôležitý pre celé
povodie smerom do Potoka až po kasárne po pravej strane, pre všetky domy a IBV Cupeľ
a byty v Cupli, s možnosťou ďalšieho rozšírenia výstavby podľa územného plánu obce, kde je
plánovaná výstavba. Tento kanál odvádza vody z celého Cupľa, celý sa bude musieť
zrenovovať, posilniť a celé prerobiť, ide o dosť zložitý uzol. Do budúcna by sa mohlo stať, že
budúci vlastník pozemku, bude klásť ťažké podmienky, aby sa tam mohli nejaké stavebné
práce urobiť. Jeho názor je taký, aby sa odkúpila cesta aj s pozemkom ku p. Liptákovej, resp.
p. Gerátovej a s nimi sa treba dohodnúť o užívaní. Pre obec je to bytostne dôležitý bod do
budúcna, s pohrebiskom to nemá nič spoločné, nikdy by sa toho nevzdal.
p. Ľubica Lašová - nateraz to celé prenajať a časom sa uvidí, čo bude ďalej.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité – Prevádzkáreň) - je tam priestor, aby sa určitá časť
pozemku p. Liptákovej, resp. p. Gerátovej odpredala po ten kanál, aby sme v budúcnosti
nemali problém sa k nemu dostať.
JUDr. Jozef Pikuliak (právny zástupca obce) - buď ten pozemok odkúpime až po ten kanál
a budeme ho mať v prípade, keď budeme potrebovať, alebo budeme mať zriadené také vecné
bremeno, ktoré bude mať ošetrené aj budúce investície. Je dôležité mať, pod kontrolou tú
časť, kde je kanál.
Mgr. Zdenka Révayová - odkúpila by to ako celok a p. Liptáková, resp. p. Gerátová nech si
požiada o užívanie a vstup.
JUDr. Jozef Pikuliak (právny zástupca obce) - pozemok je dôležitý kvôli kanálu.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité – Prevádzkáreň) - čo sa týka pozemku, už sa v tom
koná, je urobený GP, p. Liptáková, resp. p. Gerátová už má žiadosť o odkúpenie, správca
farnosti oslovil obec, aby sa k tomu vyjadrila. Keď sa toho teraz vzdáme, budú z toho do
budúcna len problémy.
p. Ján Bury - na čo sa o tom hodinu bavíme, treba to celé odkúpiť cestu aj pozemok ku
kanálu.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité – Prevádzkáreň) - čo sa týka pozemku, už sa koná, je
urobený GP, už má žiadosť o odkúpenie, správca farnosti oslovil obec, aby sa k tomu
vyjadrila. Keď sa toho teraz vzdáme, budú z toho do budúcna len problémy.
JUDr. Jozef Pikuliak (právny zástupca obce) - je to nepraktické čakať, v prvom rade treba
zabrániť tomu, aby sa k pozemku dostal súkromný vlastník.
Mgr. Edita Špiláková - je za to, aby sa odkúpil pozemok pod cestou aj k p. Liptákovej, resp.
p. Gerátovej.
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Mgr. Kubalík Milan – doplnil svoj predchádzajúci návrh tak, aby sa odkúpila časť pozemku
nielen pod cestou, ale až ku p. Liptákovej, resp. p. Gerátovej, teda všetko mimo cintorína
kvôli umiestnenej kanalizácii.
Koniec diskusie.
p. starostka - dala hlasovať o pozmeňovacom návrhu Mgr. Milana Kubalíka – odčleniť časť
pod cintorínom a túto prenajať, ostatné odkúpiť. Všetky náklady spojené s vyhotovením GP
bude hradiť obec.
Za hlasovali: Mgr. Z. Révayová, Mgr. M. Kubalík, Mgr. E. Špilová, JUDr.Mgr. J. Gonščák,
p. J. Bury, p. Ľ. Lašová, p. V. Ondrašina, p. O. Rovňan, p. M. Vojčiniak
Proti: 0
Zdržal sa: p. M. Petrák
p. starostka - správca farnosti hovoril o cene 6,-EUR/m2, išlo by o odkupovanú výmeru cca
130 m2.
p. Martin Gonščák - (referát životného prostredia a pozemkov) - tá výmera nie je presná, až
po vyhotovení GP sa bude vedieť presne.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 29/2015 – prenájom časti pozemku –
cintorín nad kostolom, odkúpenie zvyšnej časti pozemku, ktoré bolo jednohlasne schválené
(počtom 10 prítomných poslancov).
p. starostka - predložila žiadosť p. Eriky Čaneckej, bytom Skalité 1070 o predĺženie nájomnej
zmluvy v budove č. 607, kde prevádzkuje kaderníctvo do 31. 7. 2025. FK žiadala, aby
predložila investičný zámer. OR toto nepožaduje z toho dôvodu, že p. Čanecká poskytuje
služby, ktoré sú v obci využívané, veľmi žiadané a preto doporučuje, aby jej bola nájomná
zmluva predlžená. V zmysle zásad s hospodárením majetkom obce, je zámer prenájmu
zverejnený, nebola doručená žiadna iná žiadosť.
Diskusia k tomu bodu :
p. Vladislav Ondrašina- opýtal sa, či nemala p. Čanecká uvedené v pôvodnej nájomnej
zmluve, že má vo svojej časti niečo vybudovať, alebo opraviť, p. Matys mal k tomu nejaké
pripomienky.
p. Martin Gonščák - vymenila si okná na základe žiadosti, nemala dorobené špalety, ale už je
to v poriadku.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 30/2015 - predĺženie NZ E. Čanecká,
ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 10 prítomných poslancov).
p. starostka - predložila žiadosť Spoločenstva vlastníkov bytov BD 734 o prenájom časti
pozemku o výmere 8,75 m2 na umiestnenie prístrešku na popolnice. Na poslednom OZ bola
vznesená požiadavka, či je vhodné, aby tam bol prístrešok umiestnený, stavebná komisia
potvrdila svoje stanovisko, aby bol pozemok na tento účel prenajatý.
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Diskusia k tomuto bodu nebola, nakoľko sa nikto neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 31/2015 - prenájom pozemku
Spoločenstvo bytov č. 734, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 10 prítomných
poslancov)
p. starostka - predložila žiadosť NDS v súvislosti s Diaľnicou D3, o súhlas obce, aby
vyvolanú investíciu - prekládku časti vodovodu v lokalite na Potôčku v dĺžke 10 m prevzal do
správy a prevádzky SEVAK.
Druhá žiadosť NDS – ďalšia vyvolaná investícia „Prístupová komunikácia na stavenisko“
v lokalite Čadečka prevzatie do vlastníctva obce Skalité a následne prevádzky. Ide o cestu,
ktorá v značnej miere rozšíri možnosti rozvoja cestovného ruchu, a na tejto komunikácii má
bytostný záujem aj obec Čierne, poľská obec Jaworzinka, pretože po istých úpravách táto MK
umožní cestné prepojenie medzi obcami Skalité, Čierne, Svrčinovec, Jaworzinka. Časť je už
vybudovaná v rámci stavby diaľnice, časť sa vybuduje, niektoré pozemky musí ešte
vysporiadať obec Čierne. Z našej strany je snaha viesť MK po pozemkoch, ktoré má už NDS
vysporiadené. Prebiehajú jednania - sledujú sa výzvy, aby sa mohli v spolupráci s obcou
Čierne a Jaworzina urobiť potrebné kroky na dokončenie prístupovej MK.Požiadala M.
Gonščáka, aby predložil poslancom vizualizáciu.
Diskusia k tomuto bodu :
p. Vladislav Ondrašina - opýtal sa, či v Čiernom to bude naďalej súbežná cesta so železničnou
cestou, mohla by tam byť cyklotrasa ?
Mgr. Edita Špilová - v akej dĺžke je úsek, ktorý sa bude dorábať ?
p. Martin Gonščák – áno a ide o úsek v dĺžke cca 200 m.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 32/2015 - NDS vyvolané investície, ktoré
bolo jednohlasne schválené (počtom 10 prítomných poslancov).
p. starostka - predložila žiadosť o prevod Správy majetku Obec Skalité Prevadzkáreň do
majetku obce, ktorý by z dôvodu prebytočnosti bol ponúknutý na odpredaj, FK súhlasí
s odpredajom, požiadala o vypracovanie znaleckého posudku. OR - doporučuje, aby bol
majetok odpredaný za najvyššiu ponuknutú cenu, aby sa vyhlo tomu, že ceny za znalecké
posudky budú vyššie ako sa získa z predaja. Dôvodom je, že tento majetok Prevadzkáreň
teraz nevyužíva, je prebytočný v hlavnej činnosti, v stredisku TKO potrebujú vlečku
a prídavné zariadenie k traktoru na zvoz popolníc. Finančné prostriedky získané z predaja
prebytočného majetku, by použila na zakúpenie potrebného majetku, ktorý je potrebný.
Diskusia k tomuto bodu :
p. Mária Stašová (HKO) - znalecký odhad by sa mal urobiť z dôvodu, že nevieme, v akej cene
také zariadenie vôbec je.
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p. starostka - ide o zostavu vysielačiek s príslušenstvom, Kashborer, snežný skúter, TATRA,
traktor Zetor, Bielorus, Lavína.
p. M. Stašová - u tých menších vecí dať za najvyššiu ponúknutú cenu.
p. Alojz Petrák – jedná z fieriem, ktorá môže Kashborer seriozne odkúpiť je tá firma, ktorá
nám ho predala, má výhradné zastúpenie na Slovensku, okrem jednej veci, na všetko budeme
musieť hľadať kupcu, sú to ťažko predajné veci, kto zaplatí znalecký posudok ? Skôr by
navrhol, aby sa urobil prieskum trhu.
p. starostka - sa opýtala, či bude v súlade s legislatívou, ak nebudú vypracované znalecké
posudky.
JUDr. Jozef Pikuliak (právny zástupca obce) - či je nejaká právna norma, ktorá upravuje, aby
to bolo predané podľa znaleckého posudku, ide o účelové prostriedky.
p. starostka - predložila stanovisko OR.
p. M. Stašová (HKO) - neukladá to žiadna právna norma, ale na účtovníckych školeniach to
školiteľka doporučuje.
p. Alojz Petrák - na internete sa dá všetko nájsť, urobiť porovnanie, určiť komisiu na určenie
ceny, či je to aktuálne, alebo nie, nájsť možné kupujúceho a neísť pod cenu, podľa aktuálnej
doby a času. Znalec využíva tú istú metódu, ako aj my, keď sa to komisionálne ohodnotí.
Majetok môžu predať len poslanci OZ, a oni rozhodnú, či to za takú cenu odprdajú, alebo nie.
p. M. Stašová (HKO) - navrhla, aby bola určená komisia, ktorá vyhotoví prieskum a aj
vyhodnotí výsledky prieskumu.
JUDr. Jozef Pikuliak (právny zástupca obce) - prieskum bude slúžiť na ten účel, aby sa mohla
určiť orientačná hodnota majetku.
p. Anton Laš (veliteľ DHZ) - opýtal sa, či by sa majetok nedal využiť pre obec, hasiči by mali
záujem o vysielačky, ak by sa dali naladiť na ich frekvenciu a takisto aj skúter by sa mohol
využiť na záchranu života. Iné obce takéto zariadenia majú.
p. starostka - dnes sa neschvaľuje odpredaj, schvaľuje sa len zámer odpredaja.
p. Milan Vojčiniak - sú potrebné peniaze na zakúpenie novej techniky.
p. starostka - požiadala, aby boli predložené návrhy na členov komisie.
Mgr. Zdenka Révayová – navrhujem p. Ján Bury, JUDr. Mgr. J. Gonščák, p. O. Rovňan, p.
M. Petrák
Koniec diskusie :
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 33/2015 - prevod správy majetku, ktoré
bolo jednohlasne schválené (počtom 10 prítomných poslancov).

23

p. starostka - informovala poslancov, čo sa týka Revitalizácie školskej zelene pri ZŠ s MŠ
Skalité Kudlov- všetky zrealizované investície boli zaradené do majetku obce a by mali byť
do správy škole v súlade so zákonom. Naďalej to ostáva to v majetku obce, škola to bude mať
v správe a je povinná sa o to starať.
Diskusia k tomuto bodu, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 34/2015 - prevod Správy majetku ZŠ
s MŠ Kudlov, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 10 prítomných poslancov).
p. starostka - požiadala p. Alojziu Ruckovú, aby informovala poslancov o možnosti vrátenia
daru autobusu KAROSA.
p. Alojzia Rucková (referát rozpočtu a účtovníctva) - v minulosti dostala obec autobus do
daru od firmy p. Jozef Mikula Kozáček, autobus je navrhutý na vyradenie, je poškodený, jeho
oprava by bola nerentabilná, komisia ho doporučila vyradiť, fyzicky zlikvidovať a druhý
autobus navrhla zlikvidovať, vrátením daru, nakoľko nebol majetkom obce, lebo nedošlo
v minulosti k prepisu v technickom preukaze, FK doporučila vstúpiť do jednania s p.
Mikulom a dohodou vrátiť tento dar.
Diskusia k tomu bodu :
p. Ján Bury – autobus bol fyzicky zlikvidovaný, doložia sa už len doklady o likvidácii, aby sa
mohol vyradiť z majetku obce. Druhý autobus, ktorý nebol prepísaný v technickom preukaze
na obec, bol takisto zlikvidovaný, p. Mikula všetky potrebné náležitosti papierovo vybavil,
s p. Mikulom treba prejednať, aby prijal dar naspäť od obce, ide len o formálnu záležitosť.
p. Ján Bury – fyzicky bol autobus vrátený p. Mikulovi.
p. Vladislav Ondrašina – je k tomu doklad, že sa nedá autobus opraviť?
p. Ján Bury – autobus má 38 rokov, papierovo je všetko v poriadku.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 35/2015 – Autobus KAROSA, ktoré bolo
jednohlasne schválené (počtom 10 poslancov).
p. starostka – informovala poslancov, o žiadosti ZLM a Urbariát v Skalitom, ktorí majú v
nájme nebytové priestory v budove č. 606. Nájomná zmluva je uzatvorená na symbolickú
sumu 1,- Sk, s tým, že majú povinnosť každoročne použiť finančné prostriedky na opravu
budovy, v takej výške ako by zaplatili normálne nájomné. Od roku 2005 do 31. 12. 2014 je
táto sumu 3734,04 EUR. Požiadali obec, aby tieto finančné prostriedky mohli poukázať obci
ako nájomné, aby obec rozhodla, čo je v tejto budove potrebné zrekonštruovať. Žiadosť bola
prejednaná na finančnej komisii, ktorá doporučuje, tak, že sa zvýši nájomné pre tento rok na
základe vzájomnej dohody, taktiež to doporučuje aj OR.
Diskusia k tomuto bodu, nikto sa neprihlásil.
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Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 36/2015 – Urbariát a ZLM, ktoré bolo
jednohlasne schválené (počtom 10 poslancov)
p. starostka – predložila žiadosť p. Jozefa Urbánka, Skalité č. 1043 a p. Jozefa Potočára,
bytom Skalité č. 67 o odkúpenie tých častí stavby vodovodu Pagorek Kraviarov, ktoré obec
nevyužíva a ani SEVAK. Ďalej bola na obec doručená petície p. Júliusa Cerchlána a ďalších
podpísaných občanov, ktorých sa týka vodovod Pagorek a nesúhlasia s ospredajom týmto
žiadateľom. Finančná komisia a OR toto prejednali. V minulom roku sme dali vypracovať
znalecký posudok na tie časti stavby obecných vodovodov, ktoré neprevzal SEVAK, lebo ich
nepotrebuje, aby bolo možné ich ponúknuť občanom z jednotlivých lokalít na odkúpenie. Išlo
o vodovody Čanecký potok, Tatarkov potok, Pagorek. Zámer odpredaja zatiaľ schválený
nebol. FK a OR neschváliť odpredaj týmto žiadateľom a rokovať so všetkým dotknutými
občanmi, aby sme zistili, či majú záujem o odkúpenie a za akú cenu.
Diskusia k tomuto bodu:
p. Vladislav Ondrašina – súhlasí s odpredajom tým dotknutým občanom, ktorí sa podieľali na
stavbe vodovodov, je to také rizikové. Zdá sa mu, že sa schvaľovalo Uznesenie týkajúce sa
všetkých vodovodov.
p. starostka – k dnešnému dňu ste neschvaľoval zámer odpredaja vodovodov, len
vypracovanie Znaleckého posudku, ktorý dnes máme k dispozícii.
p. Vladislav Ondrašina – opýtal sa, či je už vypracovaný znalecký posudok, lebo niečo do
vodovodov investovala obec a niečo občania.
p. Alojz Petrák (riaditeľ obec Skalité – Prevádzkáreň) - informoval poslancov o čo sa vlastne
jedná, nehovorme o tom, že chceme predať vodovod, ale časti stavby vodovodu, pretože
vodovod ba mohla odkúpiť len oprávnená osoba na prevádzkovanie vodovodov. Jednotlivé
časti stavby vodovodov, ak sa nepredajú, fyzicky sa musia zlikvidovať, sú tam hlboké šachty,
môže dôjsť k úrazu, bude sa hľadať zodpovedný, zatiaľ je za to zodpovedná obec. Bolo to
budované v 60-tych rokoch, kedy ľudia dávali svojpomocne pozemky a prácu, treba nájsť
človeka, alebo skupinu, lebo SEVAK o to nemá záujem. Čanecký potok má tri časti, je to
rozsiahla sústava stavieb – šachty, objekt čerpacej stanice, ktoré bude treba fyzicky
zlikvidovať a odviesť. Objekty sú nebezpečné pre ľudí, dal na zváženie, že v Čaneckom
potoku je obrovský kus lesa na LV obce, o ktorý by sme sa mali starať, nemôžeme to nechať
tak, ako to je.
Koniec diskusie.
Návhrová komisia predložila návrh na uznesenie č. 37/2015 – rokovanie s dotknutými
občanmi o vodovodoch, ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 10 hlasov)
p. starostka - informovala poslancov, že všetky nájomné zmluvy obve na nebytové priestory
obsahujú klauzulu, kde je uvedené, že nájomné sa ročne upravuje o mieru infláciu. V roku
2014 štatistický úrad vydal vyjadrenie, že miera inflácie za rok 2014 je - 0,1%, mali by byť
uzatvorené dodatky k nájomným zmluvám a znížiť im nájomné, v prepočte na celú obec to je
mínus 21 EUR/rok. FK a OR doporučuje, aby bolo takto upravené nájomné.
Diskusia k tomuto bodu, nikto sa neprihlásil .
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Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 38/2015 – Inflácia, ktoré bolo jednohlasne
schválené (počtom 10 hlasov)
p. starostka - predložila žiadosť MŠ Skalité Ústredie o posúdenie využitia dnes už nefunkčnej
budovy ČOV pri MŠ, ktorá je napojená na kanalizáciu. Odpad, ktorý sa tam stále nachádza
bude zneškodenený, vyvezený a budova by slúžila ako sklad na záhradné náradie. MŠ na to
nepožaduje žiadne navýšenie finančných prostriedkovy. FK a OR – doporučujú schváliť a
vyhovieť tejto žiadosti, bez ocenenia, nakoľko je doložená správa revízneho technika.
Diskusia k tomuto bodu, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 39/2015 – ČOV MŠ Ústredie, ktoré bolo
jednohlasne schválené (počtom 10 hlasov)
p. starostka – dala do pozornosti v súvislosti s Inventarizáciou, návrh na ocenenie štyroch
pozemkov, ktoré sú v majetku obce a nie sú ocenené – ide o pozemky pri MŠ u Tomasa a
pozemky v záhrade MŠ Skalité Ústredie pod čističkou, FK a OR doporučujú oceniť ich vo
výške 1,- EUR/m2.
Diskusia k tomuto bodu:
p. Vladislav Ondrašina – aká je cena pozemkov, lebo keď sa pozemky predávajú sú po 6,EUR.
p. starostka – pozemky sa nejdú predávať, ide len o ocenenie z hľadiska účtovníctva.
p. Ján Bury – odišiel z rokovacej miestnosti.
p. Mária Stašová (HKO) – je potrebné pozemky oceniť, aby mohli byť zaradené do
účtovníctva, v majetku už zaradené sú. Pri prípadnom odpredaji cena pozemku v účtovníctve
nemá vplyv na to, za akú sa predá.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 40/2015 – ocenenie pozemkov, ktoré bolo
jednohlasne schválené (počtom 9 hlasov, nakoľko p. Ján Bury nebol prítomný počas
hlasovania.
JUDr. Jozef Pikuliak odišiel z rokovania, p. Ján Bury prišiel späť.
p. starostka - predložila žiadosť p. Róberta Koričára, Skalité č. 1008 o odkúpenie časti
pozemku EKN č. 6361 o výmera cca 130m2. Pri vysporiadavaní svojho pozemku zistil, že
dlhodobo bez vedomia užíva aj časť pozemok obce. Táto žiadosť bola prejednaná na
stavebnej komisii a bola urobená obhliadka. Podmienkou je vyhotoviť Geometrického plánu
na vlastné náklady. Kultúra pozemku je vedená ako vodné plochy, musí si vybaviť aj súhlas
správcu toku. Stavebná komisia doporučuje odpredať časť pozemku, ale len po hranicu
súčasneho oplotenia, pretože menovaný časť pozemku už zabral, čo má pričlenené k svojej
záhrade. Ak by sa pozemok odpredal spôsobom hodným osobitného zreteľa, bude zverejnený
zámer odpredaja a až následne by došlo k odpredaju.
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Diskusia k tomuto bodu, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 41/2015 - zámer odpredaja R. Koričár,
ktoré bolo jednohlasne schválené (10 prítomných poslancov.
p. starostka – obec má od r. 2010 vo výpožičke požiarný automobil IVECO DAILY. Máme
ponuku od Ministerstva vnútra na darovanie tohto vozidla a jeho bezdoplatný prevod do
majetku obce, na základe uzatvorenia darovacej zmluvy. Tým, že obec prevezme automobil
do daru, znížia sa náklady, je potrebné zaradiť ho do majetku obce v reprodukčnej
obstarávacej cene, alebo znaleckým posudkom. To isté je potrebné vykonať pri vozidle
TATRA - plošina, vozdilo bolo darované do majetku s nulovou hodnotou, je potrebné ho
oceniť a následne zaradiť do majetku obce. FK doporučuje, aby TATRA - plošina, bola
zaradená do majetku obce v hodnote 1,- € a IVECO DAILY zaradené na základe úradneho
odhadu. OR sa stotožňuje so stanoviskom FK, TATRU zaradiť do majetku obce v hodnote 1,EUR, ro sa týka IVECA mala OR dotaz, či v súvislosti s poistením a odpismi je hodnota
majetku rozhodujúca.
A. Rucková (referát rozpočtu a účtovníctva) - darovaný majetok by sa mal zaradiť do
účtovníctva reprodukčnou obstarávacou cenou, mal by sa urobiť prieskum trhu, nakoľko ide
o špeciálne požiarne vozidlá, takéto autá sa bežne nepredávajú, teda nie sú žiadne ponuky na
internete. Po konzultácií a audítorom, je navrhnuté určiť komisiu na ocenenie týchto vozidiel.
Pri vozidle IVECO sa platí aj havarijné poistenie, hodnota vozidla by mala byť vyššia ako 1,EUR.
p. Anton Laš - (veliteľ DHZ) - sú to vozidlá, ktoré majú svoju hodnotu, nie je to žiadna
nulová hodnota, navrhol, aby TATRA mala aspoň šrotovnú cenu podľa hmotnosti. Automobil
IVECO navrhol oceniť komisiou, alebo znaleckým posudkom.
Diskusia k tomuto bodu.:
Mgr. Zdenka Révayová - navrhla zloženie komisie p. Ján Bury, JUDr. Jozef Gonščák, p.
Ondrej Rovňan, p. Miloš Petrák.
JUDr. Jozef Gonščák - opýtal sa, či vieme hodnotu vozidiel. Dal do pozornosti, že sa dá zistiť,
o koľko klesne hodnota vozidla za každý rok, z toho sa dá výjsť.
A. Rucková (referát rozpočtu a účtovníctva) - IVECO má obec 5 rokov, zostatková hodnota je
nula. Keby nebolo odpísané, tak ho Ministerstvo vnútra neponúkne obci do daru.
p. Anton Laš - my by sme si mali ohodnotiť tieto vozdilá.
p. starostka - návrh poslancov je, aby vozidlá ohodnotila komisia, ktorá bola určená aj na
ocenenenie majetku navrhnutého na odpredaj.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 42/2014 - ocenenie TATRA- plošina,
IVECO DAILY, ktoré bolo jednohlasne schválené počtom hlasov .....prítomných poslancov.
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p. starostka - predložila ponuku darovania časti parciel č. KNC 5999/2 a KNC 2704, ktorú
obec dostala prostredníctvo právnych zástupcov p. Dominika Jopeka a p. Jozefa Mikulu. Ide o
pozemky, o ktoré sa sporia, a tak ak by ich obec prevzala do daru a vybudovala tam miestnu
komunikáciu ktorá bude slúžiť ako spojovacia cesta pre občanov od Mikulov a Vyšné Firky
ich spor by mohol byť ukončený. Stavebná komisia bola na obhliadke, nedoporučuje to,
pretože vybudovanie cesty od Mikulov a Vyšné Firky nie je pre obyvateľov týchto osád
nevyhnutné, prístup k rodinným domom do tých osád je zabezpečený prístup, pozemky sú
podmáčené, vybudovanie miestnej komunikácie s odvodnením by bolo finančne neúnosné.
FK a OR sa stotožňujú s týmto stanoviskom.
Diskusia k tomuto bodu :
p. Vladislav Ondrašina - p. Dominik Jopek má veľký záujem, aby sa tam vytvoril prístup, má
tam pozemky a chcel tam stavať rodinný dom. Sporia sa o tieto pozemky už asi 20 rokov,
všetci vedia, ako dopadla aj stavba kanalizácie u Mikulov, myslí si, že v tomto prípade by to
dopadlo takisto. Nejde ani tak o prepojenie pľacov, ale skôr o prístup k vlastným pozemkom.
p. M. Vojčiniak - už roky sa tento spor rieši, bolo už veľa možnosti riešenia, aj v inej časti
obce sú takéto problémy, dokonca jeden občan si postavil aj rampu.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 43/2015 – nesúhlas s darovaním
pozemkov p. D. Jopek, p. J. Mikula :
Hlasovanie prebehlo následovne:
Za hlasovali: Mgr. Z. Révayová, Mgr. M. Kubalík, Mgr. Edita Špilová, JUDr. Mgr. J.
Gonščák, p. J. Bury, p. Ľ. Lašová, p. M. Petrák, p. O. Rovňan, p. M. Vojčiniak
Proti: 0
Zdržal sa: p. V. Ondrašina
-

návrh bol schválený počtom 9 hlasov.

12. Rôzne
p. starostka - predložila žiadosť o poskytnutie nenávratnej sociálnej výpomoci p. Márie
Gonščákovej, bytom Skalité č. 720 z dôvodu požiaru v dome. OR a Soc. Komisia to
nedoporučujú.
Diskusia k tomuto bodu :
Mgr. Zdenka Révayová - touto žiadosťou sa zaoberala komisia, ale p. Mária Gonščáková
neuviedla o akú výšku žiada. Bola jej poskytnutá výpomoc pred 2 rokmi, nakoľko v rozpočte
je obmedzená čiastka na poskytnutie sociálnej výpomoci. Boli získané rôzne informácie - syn
jej opravil miestnosti, aby sa mohla vrátiť do domu, zo strany komisie bola urobená obhliadka
v teréne, má na veľmi dobrej úrovni vybavené bývanie. P. Mária Gonščáková po otázke načo
by potrebovala peniaze, vyjadrila sa, že by si chcela zakúpiť nejaké oblečenie a tenisky. Keď
jej bolo navrhnuté, že sa jej prinesú uteráky, posteľná bielizeň, matrace, nič z toho nechcela,
všetko odmietla. Syn s priateľkou sú prekvapení, prečo ona žiada peniaze od obce, keď jej
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všetko urobili, aby mohla normálne žiť vo svojom dome. Z uvedených dôvodov, je návrh,
aby jej nebola schválená jej žiadosť, nakoľko sú v obci aj iné sociálne prípade a ešte v horšom
stave.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 44/2014 - M. Gonščáková - žiadosť
o sociálnu výpomoco, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 10 prítomných poslancov)
p. starostka - predložila žiadosť p. Žofie Klieštikovej, bytom Šterusy 110, Vrbové o
poskytnutie finančných prostriedkov na opravu domu, ktorý by sa mohol používať na
rekreačné účely, je to dedičstvo po jej rodičoch. FK nedoporučuje vyhovieť tejto žiadosti,
nakoľko obce nemôže investovať finančné prostriedky do súkromného vlatníctva.
Diskusia k tomuto budu nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 45/2015 - neschválená žiadosť p. Ž.
Klieštikovej, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 10 prítomných poslancov).
p. starostka - požiadala p. Janku Časnochovú, aby predložila informatívnu správu o príprave
Goralských slávností.
p. Janka Časnochová - (referát kultúry a knižnice) - v tomto roku sa uskutočnia 24. Goralské
slávnosti, dňa 28. 6. 2015, budú začínať na jarmoku. Sprievodným podujatím bude výtvarná
škola detí. Na námestí bude dopoludnia kultúrny program, na ktorom vystúpia ĽH Capkovci,
ĽH Rovňanovci, Spevácka skupina Seniorka pri Klube dôchodcov Skalité a spevácka skupina
Černice z Čierneho. Hlavný program začne o 14,00 hod. v amfiteátri, sprievod pôjde od
Obecného úradu o 13,45 hod. V hlavnom programe vystúpi ĽH Capkovci, Spevácka skupina
Seniorka, ĽH Kamenčan zo Zakamenného, Goralská kapela z Koňakova, Folklórna skupina
Mionší z Jablunkova, FS Drevár z Krásna nad Kysucou, hlavným hosťom je folklórny súbor
Ekonóm z Bratislavy. Goralské slávnosti budú financované z rozpočtu obce, z Ministerstva
kultúry - 1000,- EUR, KKS - zabezpečí plagáty, pozvánky .
p. starostka - v spolupráci s p. Lašom, na týchto goralských slávnostiach v rámci hlavného
programu bude oznámenie nových skutočností, ktoré sa týkajú histórie obce Skalité a vzniku
obce Skalité. V budúcom roku budú jubilejné 25. GS – z našej strany bude snaha, aby boli
získané finančné prostriedky z grantov, aby sa minimálne zaťažoval rozpočet obce.
p. Janka Časnochová - doplnila, že výtvarná súťaž nebude v tomto roku vyhodnocovaná
v hlavnom programe, nakoľko bude mať vstup p. Laš.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nakoľko sa nikto neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 46/2015 - informácie o príprave GS, ktoré
bolo jednohlasne schválené (počto 10 prítomných poslancov).
p. starostka - dala slovo p. Antonovi Lašovi - veliteľ DHZ.
p. Anton Laš (veliteľ DHZ) - informoval poslancov, že v období, keď DHZ chcelo získať
plošinu, mali sľúbené priestory na jej garážovanie. Situácia sa zmenila - pán, ktorý dal prísľub
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na poskytnutie priestorov však prenajal uvedené objekty, dnes je umiestnená plošiny na
voľnom priestranstve pri zbrojnici, čo nespĺňa predpisy. Požiadal, o využitie garáže
v priestore býv. kasárni, požiadal o financie na úpravu garáže, vzhľadom na dĺžku vozidla.
Upozornil na pozemok nad požiarnou zbrojnicou, ktorý sa tlačí na budovu, bol by potrebné
urobiť oporný múr. Muselo by sa to obkopať, odizolovať, odvodniť, musí sa to do budúcna
zrobiť, breh tlačí na budovu. Týmto riešením- odkopaním kopca, vybudovaním oporného
múru by vznikol priestor na umiestnenie plošiny, ochránila by sa tak aj budova. Požiadal
vzhľadom na odpredaj majetku, zaoberať sa požiadavkou, že DHZ by mal záujem
o vysielačky, skúter, ktorý by bol využitý v prípade záchraný života občanov.
p. starostka - v roku 2014, keď schválilo OZ nadobudnutie majetku - TATRA plošina, priamo
na zastupiteľstve mu bola položená otázka, aké ďalšie náklady to obci prinesie. Vtedy sa
veliteľ DHZvyjadril, že nebudú žiadne ďalšie náklady pre obec a čo sa týka garážovania,
majú to zabezpečené prostredníctvom súkromného podnikateľa. Dnes je situácia iná a on
požaduje od obce ďalšie financie, ktoré zdá sa nebudú v malej výške. Požiadala p. Alojza
Petráka, či je priestor v kasárňach, na umiestnenie, alebo sa musí situácia riešiť inak.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Prevadzkárne) - bola by taká možnosť, ak sa podarí odpredať
niektoré stroje ponúknuté na odpredaj. Nateraz nie je priestor na umiestnenie. Ak dôjde
k odpredaju majetku obce, tak sa uvoľnia tri garáže, treba urobiť obhliadku priestoru, aby
bolo jasné, v akom rozsahu bude potrebné garáž upraviť, vzhľadom na vyčlenenie finančných
prostriedkov z rozpočtu obce.
Diskusia k tomuto bodu :
p. Milan Vojčiniak - spevnenie brehu je nutné a nevyhnutné, bola urobená obhliadka
stavebnou komisiou.
p. Ľubica Lašová - poďakovala veliteľovi DHZ za deň otvorených dverí, ktorý bol pripravený
hlavne pre deti, ktoré mali z toho veľký zážitok, keď si mohli pozrieť požiarnu techniku
zblízka. Čo sa týka garážovania, táto plošina v našej obci je potrebná, stotožňuje sa s tým, aby
bola obec nápomocná pri vytvorení priestoru na garážovanie.
p. starostka - opýtala sa, či po vytvorení priestoru v býv. kasárňach budú hasiči nápomocní
pri úprave garáži – p. Laš potvrdil, že áno.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 47/2015 - požiadavka veliteľa DHZ,
ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 10 prítomných poslancov).
p. starostka - dala návrh na prerušenie rokovania 10-minútovou prestávkou, OZ sa
jednohlasne uznieslo na prerušení do 16,50 hod.
p. starostka – oprav miestnych komunikácií v tomto roku – dala do pozornosti zápisnicu zo
stavebnej komisie, ktoré urobila obhliadku a dala doporučenie. Dnes v zmene rozpočtu bolo
schválené navýšenie financií na opravy o 23 tis. EUR. V rozpočte, ktorý Prevádzka doposiaľ
má na cesty je podľa vyjadrenia riaditeľa 5 – 10 tis. € možné použiť na opravy (podľa stavu
čerpania na zimnú údržbu). Požiadala riaditeľa, aby z pozície správcu miestnych komunikácií
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predložil svoj návrh, ktoré cesty by sa mali riešiť prioritne s vyčíslením financií, vzhľadom na
svoj rozpočet.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité – Prevadzkáreň) - predložil svoj návrh na stav MK
v obci. Nad rámec bežného rozpočtu je vyčlenených 23 tis. EUR, vzhľadom na zimnú údržbu
z rozpočtu Prevádzky sa môže vyčleniť nadrámec 5 -10 tis. EUR, s tým, že by vznikla nejaká
kalamitná situácia v zimnom období, rozpočet by sa upravil a doplnil. Z jeho pohľadu by
mala byť na zreteli MK - k RD p. Serafína v dĺžke 140 m je zrealizovaná, je nutné dorobiť
odvodnenie. MK do Fedora - pri elektrifikácii trate sa časť MK rekonštuovala čadičovými
kockami, projektant zvolil zlé riešenie, dochádza k vytrhávaniu kociek v prudkom kopci, pri
búrke môže byť MK zničená. MK na Bory - havarijný stav - bola zrekonštruovaná v roku
1993, boli tam položené siete, je nevyhnutná rekonštrukcia MK, náročná investícia - rozsah
potrebných finančných prostriedkov je 40 - 50 tis. EUR, v tomto roku by bolo potrebné
dorobiť odvodnenie, a výspravku poklesov MK, z dôvodu stavby kanalizácie v krátkom čase
bola urobená zo strany firmy Váhostav povrchová úprava cesty, došlo k poklesu celej ryhy
a vytvorili sa bubliny, rozsah je veľmi ťažko odhadnúť. Je potrebné urobiť povrchovú úpravu,
naddvihnúť poklopy, povrchová úprava ABS - najlepšia varianta. Predložil ďalšie MK odstraňovanie havarijných stavov - most do Čaneckého potoka - uvoľnené nábehové krídlo
pravobrežnej podpery mosta, ak sa to neurobí v blízkej dobe, môže dôjsť k veľkým škodám
a narušenie statiky mosta. Nutná je rekonštrukcia horských vpustí na začiatku MK u Strakov, a v kopcovitých terénoch, pri búrkach a prívalových dažďoch môže dôjsť
k poškodeniu MK. MK Poľana - dva horské prechody, hrozí poškodenie vozidiel a majetku
občanov. Finačné prostriedky, ktoré sú vyčlenené, nie sú na veľké investície.
p. starostka - dala do pozornosti MK Bory - pri tejto ceste sa hovorí 2200 m2, ak bude
povrchová úprava ABS, s tým že cesta bude urobená, tak ako treba, cena asfaltu je 10 15EUR/m2. Opýtala sa Ing. Buryho, ktorý vykonáva prenesený výkon štátnej správy na úseku
cestnej dopravy, či sa stotožňuje s návrhom správcu MK
Ing. Vladimír Bury (referát stavebného úradu) - stotožuje sa s predloženým návrhom.
Diskusia k tomuto bodu:
p. Ján Bury - upozornil na katastrofálny stav cesty do Kavaly, sú tam štyri diery, navrhol, aby
boli dosypané aspoň štrkom.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité – Prevadzkáreň)- cesta do Kavaly je prvá z priorít,
vytĺky spraviť dosýpaním nemá žiadny význam, musí sa urobiť vyspravením ABS, nateraz
nie je vhodné počasie. Každý rok sa na tejto ceste robia výspravky.
p. Milan Vojčiniak - treba urobiť výspravku naporiadok, aby to vydržalo a nie, že sa to
opravuje každý rok, opýtal sa koľko to stojí, keď sa to robí každý rok.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité – Prevadzkáreň)- výspravky sa nedajú urobiť poriadne,
robí iba to, načo sú peniaze, poriadne sa to urobí v celej šírke, keď sa robí výspravka strojom
je to úplne niečo iné. MK bola v minulosti urobená bez podložia, preto vznikajú trhliny.
p. starostka - opýtala sa koľko by bolo potrebné finanií, ak by sa urobila povrchová úprava
betónom MK u p. Serafína, keď sa urobí horská vpusť, odvodnenie cesty.
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p. Alojz Petrák riaditeľ Obec Skalité – Prevadzkáreň)– je to zhruba 420 m2 + vyrovanie
štrkom, okolo 5000,- €.
Mgr. Milan Kubalík - súhlasí s návrhom p. Alojza Petráka.
p. starostka - sa opýtala, či je pravda, že cesta do Borov bola v minulosti urobená v dĺžke 150
m bez odvodnenia.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité – Prevadzkáreň)- áno voda bola pustená po betónovom
povrchu, boli tam žľaby, ktoré nie sú postačujúce.
Mgr. Zdenka Révayová - upozornila, že už na minulom OZ mala požiadavku, aby sa upravil
breh toku smerom ku Skaľanke pri p. Gavlákovej, je tam podmytý breh.
p. Alojz Petrák riaditeľ Obec Skalité – Prevadzkáreň)- vieme o tom, je to havarijný stav, bude
to odstránené.
p. Ľubica Lašová - bola oslovená p. Lašovou za riekou, prístup na druhú stranu rieky bol
vytvorený cez rieku, tí, ktorí tam majú pozemky, žiadajú o úpravu brehu, pri stavbe
kanalizácie sa breh navýšil, nemajú sa tam ako dostať.
JUDr. Mgr. Jozef Gonščák - pri rekonštrukcií železnice upadlo koryto rieky, pri výkope
kanalizácie vznikol veľmi prudký výjazdy.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité – Prevadzkáreň) - správa povodia toku robí reguláciu
brehu u Krupeľa, bude jednanie s p. Pavelom - prejedná s nim túto záležitosť, je potrebné
upraviť brod.
Mgr. Zdenka Révayová - predložila požiadavku p. Kráľa od Lukany, žiada úpravu cesty.
Ing. Vladimír Bury (referát stavebného úradu) - túto žiadosť komisia prejednala, o úpravu
tejto cesty požiadal aj p. Sekereš, komisia navrhla žiadosť naďalej viesť v evidencii, cesta je
v prevádzkyschopnom stave v prípade, že budú voľné financie, aby bola zahrnutá do plánu
opráv v budúcom roku.
p. Vladislav Ondrašina - upozornil na cestu do Pľaskora, je vo veľmi zlom stave, ďalej
upozornil na prístupový chodník na vlakovú zástavku pod Poľanu zo strany od p. Gašpara
Laša. Mal pripomienku na cestu do Fedora, navrhol, aby bola cesta upravená iným spôsobom,
napríklad betónom, alebo asfaltom.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité – Prevadzkáreň) - bude opravený pôvodný stav,
projektant to tam tam dal, aby nedošlo k šmyku v prudkom kopci, len sú kocky veľmi malé.
p. Vladislav Ondrašina - opýtal sa na horské vpuste v časti Nižné Firky. Upozornil na cesty,
ktoré neboli opravené po plynofikácií u Koričárov smerom ku p. Pakošovi.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité – Prevadzkáreň)- schody na vlakovú zástavku sa urobia
v rámci údržby, cesta u Pľaskora bude opravená, MK u Koričárov - nevie v akom je
momentálne stave. Čo sa týka vpuste Nižné Firky - je tam problém.
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p. Vladislav Ondrašina - z horskej cesty tečie voda na cestu.
p. Miloš Petrák - na komisii sa hovorilo, že sa urobí horská vpusť.
Ing. Vladimír Bury (referát stavebného úradu) - nedá sa urobiť odvodnenie, nakoľko sú tam
stiesnené podmienky, oplotenie. Navrhli sme na komisii, aby sa jednalo s majiteľmi
pozemkov, aby sa jednalo o posunutie oplotenia. Odvodnenie cesty nie je urobené, voda tečie
všade. Cestu by bolo potrebné opraviť v celom okruhu, je to v dezolátnom stave.
p. starostka - opýtala sa, či je nejaké riešenie, aby sa voda zachytila vo vrchnej časti, aby jej
tieklo po ceste menej.
Ing. Vladimír Bury (referát stavebného úradu) - celá cesta je v havarijnom stave.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité – Prevadzkáreň) - voda nejde z toku, ale z príhonovej
cesty z poľa.
p. starostka - dala do pozornosti MK k BD 8 b.j. Kudlov, okolo MUDr. Pisčeka – je to
investícia, v tomto roku je na ňu vyčlenen v rozpočte obce 30 tis. EUR. Stavebná komisia
bola urobiť obhliadku, aby sa vyjadrila k tomu, s ktorými prácami sa začne v tomto roku.
V hornej časti cesty, kde sú rodinné domy, ich majitelia majú zahradené obecné pozemky, sú
si toho aj vedomí. Ak by obec chcela robiť cestu na šírku 5 m, bude nevyhnutné, aby občania
svoje pozemky odhradili po hranicu svojho pozemku. V prvej etape by sa vybudoval oporný
múr na spevnenie pozemkov a na hranici pozemku si urobia oplotenie. Je potrebné jednanie
s dotknutými občanmi, aby boli požiadaní o odhradenie pozemkov, aby sa v tomo roku práce
zrealizovali. Je to podmienka, aby mohla byť vybudovaná cesta na šírku 5m.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité – Prevadzkáreň)- v rámci rokovaní na Chajsovke
upozornil na kanalizačné prípojky, ktoré treba predĺžiť v rámci tejto stavby.
Koniec diskusie.
p. starostka - zhrnula MK, ktoré by mali byť v tomto roku vybudované
- MK u p. Serafína - odvodnenie 140m
- cesta do Fedora oprava čadičovej dlažby
- MK Bory v l. etape dobudovanie odvodnenia dažďovej vody, výspravky poklesov dutín,
príprava - poklopy, a konečná úprava ABS
- Čanecký potok - oprava mostav havarijnom stave
- horské vpuste u Strakov, u Tomice, poklopy na chodníkoch, opravy na horských vpustoch,
šachty u Tatarkov, odvodnenie na Bore,schody k vlak. zástavke pod Poľanou u p. Gašpara
Laša, oprava brehu potoka u Sojkov, cesta do Kavaly - oprava výtlkov, cesta u Pľaskora.
- samostatná investícia – časť MK k BD 8 bj Kudlov
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 48/2015 - oprava MK, ktoré bolo
jednohlasne schválené.
13. Interpelácie
p. Mária Stašová (HKO) – na základe interpelácií na minulom OZ predložila všetky platné
VZN obce Skalité. Čo sa týka splnenia Uznesení - sú naplnené všetky uznesenia, ktoré boli
prijaté, viac bude v správe o kontrolnej činnosti za 1. polrok.
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p. Vladislav Ondrašina - mal pripomienku, čo sa týka Výzvy Sevaku na pripojenie sa na
kanalizáciu.
p. starostka – informovala v úvode, že SEVAK, a.s. posielal výzvy na napojenie všetkým
občanom, do všetkých obcí a miest, kde robili kanalizáciu a vodovod podľa databázy, kde sú
vyhotovené prípojky ku ktorým rodinným domom. Výzvu dostali aj tí, čo sú už pripojení, pre
nich je výzva bezpredmetná.
p. Vladislav Ondrašina - opýtal sa na fotopasce, ktoré boli zakúpené, U Koričárov pri moste je
označenie, že je umiestnená fotopasca a je tam vysypaný stavebný odpad, chcel by vedieť, kto
to tam vysypal, treba to riešiť. Družstvo urobilo výrub pastvín, urobili aj také veci, že vyčistili
aj také záhony, kde mali občania vysadené nové stromčeky, opýtal sa, či majú vyrubené
povolenie na výrub drevín mimo osád, ide o Mikulovú, Firkovú, Časnochovú štvrtku. Opýtal
sa, či bolo vyhlásená nejaká taká informácia.
Martin Gonščák (referát pozemkov) - ide o E parcely sa nedávajú povolenia... doplniť od
Gonščáka
p. Mária Špiláková (referát sociálnych vecí a PAM) - pýtala sa na to p. Čaneckého z družstva,
odpovedal jej, že dostávajú dotáciu a musia mať pozemky vyčistené. Vyčistili pozemky, ktoré
majú úrebajaté od občanov, ľudia si môžu drevnú hmotu zobrať, ak tak neurobia zlikvidujú to
oni. Urobili to legálne.
p. Vladislav Ondrašina - zaujímalo ho, či na to nepotreboval povolenie.
p. Martin Gonščák (referát pozemkov a životného prostredia) - povolenie sa dáva iba na
vysporiadaný pozemok a mimo les, pokiaľ ide o pozemok v E stave, museli by byť podpisy
všetkých podielníkov a Geometrický plán.
p. Ľubica Lašová - mala pripomienku, aby sa zvýraznilo značenie prechodov pre chodcov.
Opýtala sa na rozvoz obedov, nakoľko bola oslovená niektorými dôchodcami, boli zaradení
do poradovníka, či sa bude s nimi počítať, alebo či sa zväčší počet stravníkov, chcú vedieť, či
im bude strava počas leta poskytnutá.
p. Mária Špiláková (referát sociálnych vecí a PAM) - momentálne sa rozváža 21 obedov zo ŠJ
Ústredie a 21 obedov ŠJ Kudlov. ŠJ v ústredí je už obmedzená kapacitne, ŠJ Kudlov - má
voľné kapacity, ale z časového hľadiska, aby sa stihlo rozviesť v určitom čase je počet
obmedzený. Cez letné prázdniny sa musia dohodnúť vedúce ŠJ, ktorá školská jedáleň bude
variť a v ktorom mesiaci. Robíme zoznam, resp. poradovník žiadateľov, keď sa kúpi nové
auto od septembera sa to prehodnotí.
p. starostka – vychádzať budeme z toho, kto to akútne potrebuje, či ide o človeka, ktorý je
sám a nemá mu kto navariť, alebo mu to nemá kto doviezť. Dátum podania žiadosti bude až
druhoradý. Podľa informácií vedúcej ŠJ Kudlov dnes majú veľa stravníkov žiakov 9. ročníka,
títo odídu na stredné školy a v mesiaci september sa uvidí, o aký počet obedov sa bude môcť
navýšiť. Treba si dať žiadosť u p. Špilákovej, ktorá to eviduje. Urobíme maximum, aby sme
vyhoveli všetkým.
p. Mária Špiláková (referát sociálnych vecí a PAM) - berie sa do úvahy aj zdravotný stav.
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p. Ján Bury – ako predseda TJ informoval, že 21. 6. 2015 bude osadový turnaj o pohár
starostky obce, 12. 7. Memoriál Rudolfa Šmatlavu.
14. Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov rokovania, p. starostka pozvala všetkých na Kollárovcov 7. 6.
2015, 14. 6. 2015 - l. ročník Zumba fitness párty- medzinárodné podujatie, 3. 7. koncert
skupiny HEX a Arzén, lístky sú v predaji, Skalitská vareška. Poďakovala všetkým za účasť
a ukončila rokovanie.
Na rokovaní boli prijaté uznesenia od č. 19/2015 po č. 48/2015.

Ing. Vladimír Krčmárik
prednosta OcÚ

I.

overovateľ: p. Ľubica Lašová

II.

overovateľ: p. Miloš Petrák

PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce

Zapisovateľka: M. Serafinová
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Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie
Obec Skalité – Prevádzkáreň za rok 2014
Príspevková organizácia účtuje od 1.1.2008 podľa novej metodiky účtovania, z ktorej vyplýva zmena
účtovania poskytnutých finančných prostriedkov /transferu / od zriaďovateľa /obce / do hlavnej
činnosti. V účtovníctve príspevkovej organizácie sa sleduje hospodársky výsledok a čerpanie
rozpočtu, čo sa ale nerovná a závisí od úhrad dodávateľských faktúr. Dňom úhrady faktúry sa náklad
dostáva do výdavkov a zároveň sa účtuje použitie finančných prostriedkov /transferu / do výnosov.
HLAVNÁ ČINNOSŤ
V roku 2014 príspevková organizácia v hlavnej činnosti zabezpečovala úlohy v oblastiach:
1/ Odvoz a skládka TKO
a) Rozpočet
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie – výdavky - z rozpočtu obce:
z vlastných prostr.
výdavky TKO za rok 2014

160 000 €
160 000 €
160 000 €
2 121 €
162 121 €

b) Hospodársky výsledok
Náklady:- spotreba materiálu
- odvoz TKO
- skládka TKO
- poplatok za ulož. odp.
- zber plastov
- zber skla
- zber pneum.
- telefónne poplatky
- ost.služby
- mzdové náklady
- zákonné soc. poist.
- ost.soc.nákl.
- náklady na predaj popol.
- odpisy z majetku
- tvorba zák.rezerv na nevyč.dov.
- ostatné náklady
Spolu

7 034 €
45 485 €
58 609 €
6 113 €
2 268 €
931 €
877 €
604 €
615 €
29 409 €
10 160 €
539 €
1 372 €
5 173 €
5 337 €
326 €
174 852 €

Výnosy:- bežný transfer od obce /691/
- transfer od obce.vl.zdroje /692/
- trabsfer od obce-zdr.EÚ, ŠR /694/
- úrok z bank. účtu
- ostatné výnosy
- za popolnice
Spolu

160 000 €
259 €
4 914 €
4€
2 958 €
1 639 €
169 774 €

Hospodársky výsledok TKO:

-5 078 €
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2/ Údržba MK
a) Rozpočet
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie – výdavky z rozpočtu obce
z vlastných prostriedkov
výdavky na údržbu MK r.2014

40 000 €
47 000 €
47 000 €
5 657 €
52 657 €

b) Hospodársky výsledok
Náklady:- spotreba stav. mat.
- spotreba PHM a olejov (traktor, LPKT)
- spotreba autosúčiastok
- spotreba ost. materiálu
- opravy strojov MK
- stav. práce
- údržba,preprava
- mzdové náklady
- zák. soc. poist.
- ostatné soc. nákl.
Spolu

7 036 €
1 350 €
138 €
1 890 €
1 175 €
14 708 €
3778 €
15 292 €
5 324 €
366 €
51 057 €

Výnosy:- z bežného transferu obce
Spolu

47 000 €
47 000 €

Hospodársky výsledok MK:

-4 057 €

3/ Údržba VO
a) Rozpočet
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie – výdavky z rozpočtu. obce
z vlastných prostriedkov
výdavky na VO r.2014

42 000 €
39 500 €
39 500 €
8€
39 508 €

b) Hospodársky výsledok
Náklady:- spotreba PHM
- spotreba údržb. mat.
- spotreba el. energie
- služby (preprava, plošina)
- mzdové náklady
- zákl. soc. nákl.
- ost. soc. nákl.
Spolu
Výnosy:- z bežného transferu od obce
Spolu
Hospodársky výsledok VO:

31 €
2 090 €
24 515 €
3 710 €
5 963 €
2 067 €
150 €
38 526 €
39 500 €
39 500 €
+ 974 €
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4/ Vodovody
a) Rozpočet
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie – z rozpočtu obce
z vlastných prostriedkov
výdavky na vodovody r.2014

1 000 €
1 600 €
1 600 €
4€
1 604 €

b) Hospodársky výsledok
Náklady: - spotreba el. energie
- mzdové náklady
- zák. soc. nákl.
- ostatné nákl.
Spolu

264 €
1 084 €
266 €
6€
1 620 €

Výnosy:- z bežného transferu od obce
Spolu
Hospodársky výsledok vodovody:

1600 €
1 600 €
-20 €

5/ Cintoríny
a) Rozpočet
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie – výdavky z rozpočtu obce
z vlastných prostr.
výdavky na cintoríny r.2014
b) Hospodársky výsledok
Náklady:- spotreba PHM
- spotreba ost. mat.
- spotreba el. energie
- služby, prepr.
- mzdové náklady
- zák. soc. nákl.
- ost. soc. nákl.
- ost.náklady
Spolu
Výnosy:- tržby - popl. Dom nádeje
- cint. poplatok
- poplatok – povolenie
- výnos z bežného transferu
Spolu
Hospodársky výsledok cintoríny

12 000 €
12 000 €
12 000 €
6€
12 006 €
181 €
978 €
1 960 €
630 €
6 116 €
2 077 €
225 €
149 €
12 316 €
747 €
1 560 €
175 €
12 000 €
14 482 €
+ 2 166 €

6/ Údržba VR
a) Rozpočet
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie – výdavky z rozpočtu obce
z vlastných prostr.
výdavky na údržbu VR r.2014

6 500 €
9 900 €
9 900 €
8€
9 908 €
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b) Hospodársky výsledok
Náklady: - spotreba údržb. mat.
- služby
- mzdové náklady
- zák. soc. nákl.
- ost. soc. nákl.
Spolu
Výnosy:- z bežného transferu od obce
Spolu
Hospodársky výsledok údržba VR:

3 836 €
1 077 €
2 964 €
1 016 €
96 €
8 989 €
9 900 €
9 900 €
+ 911 €

7/ VPaZ
a) Rozpočet
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie – výdavky z prostriedkov obce
z vlastných prostr.
výdavky na VPaZ r. 2014
b) Hospodársky výsledok
Náklady:- spotreba PHM
- spotreba mat.
- služby, prepravné, údržba
- mzdové náklady
- zák. soc. nákl.
- ost. soc. nákl.
- manká a škody
Spolu
Výnosy:- z bežného transferu od obce
Spolu
Hospodársky výsledok VPaZ:

18 000 €
20 500 €
20 500 €
716 €
21 216 €
1 529 €
2 018 €
1 642 €
10 961 €
3 811 €
700 €
711 €
21 372 €
20 500 €
20 500 €
- 872 €

8/ Verejné WC
a) Rozpočet
Schválený rozpočet
5 000 €
Upravený rozpočet
5 000 €
Čerpanie – výdavky z rozpočtu obce
5 000 €
z vlastných prostriedkov
3€
výdavky spolu ver.WC r.2014
5 003 €
b) Hospodársky výsledok
Náklady:- spotreba čisť. prostr.
394 €
- spotreba ost. mat.
191 €
- spotr.el.energie
682 €
- služby
11 €
- mzdové náklady
1 931 €
- zák. soc. nákl.
675 €
- ostatné soc.nákl.
80 €
Spolu
3 964 €
Výnosy:- z bežného transferu od obce
5 000 €
Spolu
5 000 €
Hospodársky výsledok ver. WC:
+ 1 036 €

-
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9/ Správa budov
a) Rozpočet
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie – výdavky z rozpočtu obce
z vlastných prostr.
výdavky na správu budov r.2014
b/ Hospodársky výsledok
Náklady: - spotreba PHM
- spotreba ost.mat.
- ost.služby
- mzdové náklady
- zák.soc.nákl.
- ostatné soc.nákl.
Spolu
Výnosy: - z bežného transf.od obce
- ostatné výnosy
Spolu
Hospodársky výsledok správa budov:

10 000 €
14 000 €
14 000 €
2 202 €
16 202 €

-

36 €
1 479 €
6 804 €
4 690 €
1 543 €
225 €
14 777 €
14 000 €
2 359 €
16 359 €
+ 1 582 €

10/ Ihrisko pri MŠ Skalité ústredie
a) Rozpočet
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie – výdavký z rozpočtu obce
z vlastných zdrojov
výdavky ihrisko v r.2014
b) Hospodársky výsledok
Náklady: - mater.nákl.
- služby
- mzdové náklady
- zák.soc.nákl.
- odpisy majetku
Spolu

1 000 €
1 000 €
1 000 €
2€
1 002 €
20 €
98 €
655 €
229 €
2 736 €
3 738 €

Výnosy: - ostatné výnosy
468 €
- z bežného transf.od obce
1 000 €
- kapit.transfer od obce.vl.zdroje
2 736 €
Spolu
4 204 €
Hospodársky výsledok ihrisko pri MŠ Skalité: + 466 €
HLAVNÁ ČINNOSŤ SPOLU
a) Rozpočet
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie – z prostriedkov obce
- z vlastných prostriedkov
Výdavky za rok 2014 spolu

295 500 €
310 500 €
310 500 €
10 727 €
321 227 €
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Hospodársky výsledok hlavná činnosť za rok 2014
Náklady

331 211 €

Výnosy

328 320 €

Hospodársky výsledok hlavná činnosť

- 2 891 €

Tento hospodársky výsledok bude preúčtovaný k HV z minulých rokov.
Ostatné ekonomické ukazovatele hlavnej činnosti k 31.12.2014
-

Materiál na sklade
Stav. fin. prostr. na účte
Stav. fin. prostr. z pokladne
Neuhr. dodáv. fakrúry
Neuhr. dodáv. faktúry-vnutropodn.

3 818 €
27 536 €
27 €
12 662 €
17 783 €

V roku 2014 bol podiel hlavnej činnosti na celkovej činnosti príspevkovej organizácie vo výške
87,83 %.
VEDĽAJŠIA ČINNOSŤ
Vedľajšia (podnikateľská) činnosť príspevkovej organizácie pozostávala z obmedzeného
podnikania v strediskách, kde boli v roku 2014 dosiahnuté nasledovné hrubé hospodárske výsledky:
1/ Lyžiarske vleky: - neprevádzkované.
Náklady: - manká a škody-/odpis zmarenej invest./
- odpisy majetku
- poistenie vozidiel,majetku
Spolu
Výnosy: - ostatné výnosy /dobropis súdny spor/
- zúčtovanie transf./692/
Spolu
Hospodársky výsledok LV 2014

37 755 €
4 896 €
510 €
43 161 €
1 762 €
3 853 €
5 615 €
-37 546 €

Tento veľmi nepriaznivý hospodársky výsledok , ktorý vlastne ovplyvnil aj celý hospodársky
výsledok z vedľajšej činnosti, bol spôsobený odpísaním zmarených investíćii /vodná nádrž LV,
osvetlenie LV/ do nákladov na základe uznesenia OZ.
2/ Stavebná činnosť
Náklady:- spotreba PHM
- spotreba stav. materiálu
- spotreba ost. materiálu
- služby – zemné,stav. práce
- preprava

260 €
9 590 €
1 854 €
7 090 €
275 €
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- ostatné
- mzdové náklady
- zák. soc. poist.
- ost. soc. náklady
- zákonné rezervy na nevč. D
- ostatné náklady
- podiel režijných nákladov/70 % /
Spolu
Výnosy: - za stavebné práce
- rozpustenie rezervy D
Spolu

516 €
5 537 €
1 893 €
382 €
1 795 €
66 €
6 541 €
35 799 €
36 014 €
1 656 €
37 670 €

Hospodársky výsledok stavebná činnosť 2014

+ 1 871 €

3/ Doprava
Náklady: - spotreba PHM
- spotreba ost. mat.
- spotr.el.energie
- opravy
- ostatné služby
- mzdové náklady
- zák. soc. poist.
- cestná daň, poistenie vozidiel
- podiel režijných nákladov /8%/
Spolu
Výnosy: - za služby
- za vnútropodnikové služby
- zúčtov.rozpustenia rezervy 2013
Spolu
Hospodársky výsledok doprava 2013:

960 €
234 €
231 €
1 684 €
293 €
157 €
54 €
891 €
748 €
5 252 €
120 €
2 688 €
1 643 €
4 451 €
-801 €

4 Pohrebné služby
Náklady: - spotreba ost.materiálu
- ostatné služby
- mzdové náklady
- zák. soc.poist.
- ostatné soc.nákl.
- tvorba rezervy na nevyč.dov.
- podiel režijných nákladov/22%/
Spolu
Výnosy: - za pohr.služby
- zúčtov.rezervy z r.2013
- ostatné tržby /zo ŠR/
Spolu

182 €
1 154 €
4 525 €
1 581 €
556 €
12 €
2 056 €
10 066 €
10 238 €
100 €
1 992 €
12 330 €

Hospodársky výsledok pohr.služby 2014:

+ 2 264 €
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Hospodársky výsledok za vedľajšiu – podnikateľskú činnosť za rok 2014
Náklady z podnikateľskej činnosti

98 225 €

Výnosy z podnikateľskej činnosti

64 013 €

Účtovný hospodársky výsledok z vedľ.činnosti za r.2014

-34 212 €

Ostatné ekonomické ukazovatele vedľajšej činnosti k 31.12.2014:
- stav materiálu (112)
3 950 €
- stav tovaru (132)
188 €
- stav fin.prostr.na účte (221)
57 805 €
stav fin. prostr.. v pokladni
3 859 €
stav fin. prostr. soc. fond. (221)
786 €
pohľadávky (311)
20 405 €
- preddávky (314)
300 €
- ostatné pohľadávky (315)
177 €
vnútropodnikové pohľadávky (395)
17 783 €
náklady budúcich období (381)
1 445 €
Záväzky: - neuhr. odo. faktúry (321)
- mzdy zamestnanci 12/08 (331)
- zákonné soc. poistenie (336)
- preddavok dane zo mzdy (342)
- rezerva na nevyč. D
- DPH-daňová povinnosť
V Skalitom 25.02.2015
Vypracoval: Majchráková Žofia

1 789 €
4 376 €
4 239 €
922 €
7 312 €
677 €
Schválil: Petrák Alojz
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STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA
K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU OBCE SKALITÉ ZA ROK 2014

V zmysle § 18f odst. 1 písm. c/ zákona 369/1990 Z.z o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Skalité za
rok 2014
Stanovisko som spracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu obce Skalité
za rok 2014.
Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so zákonom 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien, návrh záverečného
účtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona 523 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
v znení neskorších zmien a zákona 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl a školských
zariadení v znení neskorších zmien.
Bola dodržaná aj informačná povinnosť zo strany obce. Návrh záverečného účtu bol
verejne sprístupnený v zákonom stanovenej lehote t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením
v súlade s § 9 odst. 2 zákona o obecnom zriadení a s § 16 odst.9 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy. Záverečný účet bol sprístupnený vo verejnej tabuli a na VEB
stránke obce od 7. 5. 2015.
Predložený návrh bol spracovaný:
1/ Plnenie rozpočtu k 31.12.2014
2/ Rozbor plnenia príjmov za rok 2014
3/ Rozbor plnenia výdavkov za rok 2014
4/ Použitie prebytku hospodárenia za rok 2014
5/ Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov
6/ finančné usporiadanie vzťahov voči: zriadeným právnickým osobám, založeným právnickým osobám , štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, ostatným právnickým a fyzickým
osobám- podnikateľom
7/ Bilanciu aktív a pasív
8/ Prehľad o stave a vývoji dlhu
9/ U príspevkovej organizácie vyhodnotenie jednotlivých činností
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Finančné hospodárenie sa riadilo rozpočtom obce na rok 2014, ktorý bol zostavený podľa
ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Rozpočet 2014
bol schválený OZ dňa 10.12.2013 uznesením č. 88/2013.
Rozpočet bol upravovaný nasledovne
zmena

Schválená dňa

Uznesením OZ číslo

prvá zmena

23.1.2014

4/2014

druhá zmena

15. 4. 2014

13/2014

tretia zmena

17.6.2015

59/2014

štvrtá zmena

25.8.2014

64/2014

piata zmena

14.10.2014

102/2014

Šiesta zmena

5.12.2014

107/2014

Opatrenie starostky obce č. 1

30.5.2014

Opatrenie starostky obce č. 2

1.7.2014

Opatrenie starostky obce č. 3

30.9.2014

Opatrenie starostky obce č. 4

30.10.2014

Opatrenie starostky obce č. 5

30.12.2014

Poverenie starostky konečnými zmenami
5.12.2014
107/2014
rozpočtu K 31.12.2014
Obec má programový rozpočet, vyhodnotenie plnenia programov je spracované spôsobom

hodnotenia podľa jednotlivých programov s príslušným komentárom.

Rozpočet a plnenie 2014
Rozpočet a plnenie
Príjmy
Upravený
Plnenie rozpočtu Plnenie rozpočtu Plnenie rozpočtu
rozpočet v € 2014
2013
v € r. 2012
2014
Bežné príjmy
2 153 393
2 186 259
2 329 285
2 115 040
Kapitálové
285 264
285 263
197 367
105 698
príjmy
Príjmové
424 479
424 793
21 097
4 219
finančné
operácie
Príjmy celkom
2 863 136
2 896 315
2 547 749
4 523 581
Výdavky

Upravený
rozpočet v €

Plnenie rozpočtu
2014

Čerpanie rozpočtu v
€

Čerpanie rozpočtu v
€
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Bežné výdavky
celkom
Kapitálové
výdavky
Výdavkové
finančné
operácie
Výdavky celkom

2014
1 952 200

1 929 960

2013
1 946 645

2012
1 726 099

794 498

794 503

387 619

396 020

108 246

108 217

102 208

89 248

2 854 944

2 832 680

2 436 472

2 211 378

Rozbor plnenia bežných príjmov za rok 2014 v €
Upravený rozpočet na rok 2014
Skutočnosť 2014
2 089 355
2 124 372
Bežné p r í j m y
v€
Daňové príjmy
Nedaňové príjmy

Upravený rozpočet na rok 2014
1 355 628
135 448

Skutočnosť 2014
V€
1 355 637
135 453

Poplatky a platby z
nepriemyselného
a náhodného predaja

37 697

37 698

Ostatné príjmy
Vl.príjmy-ZŠ,MŠ,CVČ

11 427
64 038

11 429
61 887

549 155
2 153 393

584 156
2 186 259

Granty, transfery,
dotácie

Bežné príjmy daňové v €-skutočnosť
text

Skutočnosť
rok 2014 v €
1 195 047

Skutočnosť
rok 2013 v €
1 110 633

34 756
33 921
196

29 741
32 400
189

15 895
24 180
111

1 671
3 797
425

1 666
3 886
383

1 327
3 322
213

486

550

530

TKO - právnické osoby

13 031

12 846

Poplatok za komunálny
odpad a drobný stavebný
odpad –fyz.osoby
Príjem zo zrušených daní
a poplatkov
Sankcie uložené v daňovom
konaní
Celkom:

71 875

71 798

432

56

1 355 637

1 264 148

Výnos dane z príjmov zo ŠR
Daň z pozemkov
Daň zo stavieb
Daň z bytov
Daň za psa
Daň za užívanie verej. priestr.
Daň za nevýherné hracie
prístroje
Daň za ubytovanie

Skutočnosť rok 2012 v €
1 006 845

83 505

1 135 928
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Bežné pr íj my–
Rok 2014 v €
Rok 2013 v €
Rok 2012 v €
nedaňové príjmy: _.Text
Príjmy z vlastníctva
121 448
107 860
majetku /nájomné
pozemkov budov
Administratívne poplatky
13 770
13 474
-správne poplatky
Pokuty a penále
235
830
Celkom:
135 453
122 164

105 835

16 633
717
123 185

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb a ostatné príjmy €
položka
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Poplatok za MR
613
666
841
Kopírovacie práce
177
194
276
Poplatok za opatrovateľskú
2 398
3 099
3 552
službu
Poplatok za vypožičnú službuknižnica
Poplatok za vstup na kultúrne
podujatia
Príjem z vyúčtovania služieb
Príjem separovaný zber
Za predaj monografie a knihy
Skalité
Príjem poplatok MMDS

Príjem z výťažkov lotérií
Príjem-známka za psa
Za používanie mot.vozidla
Za ostatné služby
Za upomienkové predmety
Príjem za monografiu
Príjem za
stánky,el,energia
Záloha na služby
Za predaj koksu ZŠ
Príjmy z dobropisov
Úroky z účtov

178

145

217

635

8 140

7 144

12 153
1085

13 212
3 062
1 022

14 475
1 834
1 217

185
5 264,32
7
392
153

376
5 267
7
61
1 656
5

480
1 600
26
161
7 186

476
105
16 771
2 476
1 438,83
11,76

15 944

10 886

2 468
17
564

3 941
99

102,30
617

7 192
301

1379
486
419

Príjmy z náhrad poistného
plnenia

Príjmy – vrátky
Za znečisťovanie ovzdušia
Za prebytočný majetok
Príjmy cirk.škola refundácia
NDS- náhrada
spol.náhr.drevín
Celkom
/11428,45+37698/

11 671
3 994,24

28 484

193 389

Prevod z depozitu

49 127,45

104 073

250 698
4

Kapitálové príjmy:
Rozpočet pre rok
2014
285 264

Skutočnosť
K 31.12.2014
285 263

Skutočnosť
k 31.12.2013
197 367

Skutočnosť 2012
100 698

.
Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2014 v €
424 479

Skutočnosť k 31.12.2014 v €
424 793

Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
príjmy
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Príjmy ZŠ Kudlov
6 083
3 534
89 112
ZŠ Kudlov-projekt
143 991
Príjmy MŠ Kudlov
4 151
3 497
2 609
Príjmy ŠJ Kudlov
13 843
15 010
10 589
Príjmy ŠKD Kudlov
1285
1 270
1 185
Príjmy MŠ Ústredie
12 833
11 509
10 672
CVČ
506
143
CVČ-Úrad práce
8 206
Príjmy ŠJ Ústredie
14 979
15 651
12 258
Celkom
61 886
194 605
126 425
Jedná sa o príjmy za poplatky a služby spojené s prenájmom, školné, v MŠ a ŠKD za stravné,
granty a transfery, dary.
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Rozbor plnenia bežných výdavkov za rok 2014 v €
Výdavky sú vyhodnotené podľa funkčnej klasifikácie:
Funkčná klasifikácia
Rozpočet Plnenie
po
k 31.12.2014
zmenách
v€
2014 v €
Výdavky verejnej správy
318 756
318 682
Výdavky zdravot. strediska
12 643
12 628
Výdavky MŠ stará
1 564
1 564
Výdavky budova 1137
2 413
2 422
Finančná a rozpočtová služba
3 387
3 387
Matrika
7 257
7 253
Voľby
13 261
13 261
Transakcie verejného dlhu
34 731
34 749
Ochrana pred požiarmi
15 766
15 764
Knižnica
11 978
11 980
Rekreačné a športové služby
34 532
34 520
Cestná doprava
53 225
53 225
Nakladanie s odpadmi
192 534
192 534
Zásobovanie vodou
2 100
2 100
Rozvoj obcí
29 489
29 463
Verejné osvetlenie
39 660
39 660
Rozvoj bývania
Bývanie a občianská vybavenosť
9 265
8 957
Bývanie a obč.vybavenosť inde
neklasifikovaná
Všeobecná pracovná oblasť
16 922
16 928
Kultúrne služby
19 623
19 580
Náboženské a iné spol.služby
20 530
20 535
Vysielacie a vyd.služby
13 052
13 051
Rekreácia, kultúra inde neklas,
Predľkolská výchova
Základné vzdelanie ŠKD
CVČ
Stavebný úrad
Socialne zabezpečenie
Opatrovateľská služba
Pozostalí-príspevok na pohreb
Dávky soc.pomoci-hmotna núdza

Cestovný ruch
Príspevok farsk.úradu
Celkom:

Plnenie 2013
v€

Skutočnosť
2012 v €

291 767
16 099
7 252
3 999
2 749
7 136
2 990
30 830
7 759
8 827
19 357
53 246
161 750
2 100
25 500
42 651

285 763
20 416
250
5 644
15 638
7 197
3 106
29 706
8 446
9 117
21 940
61 568
154 800
6 200
21 800
51 100

2 022
9 263

3 555

52 800
49 372
17 658
5 901

38 977
30 196
16 936
9 798

9 949
465
7335

18 712
570
6 681
24 221
428
5 214
20 456
4 000
882 435

5 000
263
39 221

5 000
263
39 222

7 364

7 363

23 456

23 455

8 180
56 277

7 581
56 276

23 493
906
8 487
43 278

992 449

991 403

914 941
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Kapitálové výdavky:
Rozpočet na rok
2014 v €
785 043

Skutočnosť
2014 v €
785 048

Skutočnosť za rok 2013
v€
387 619

Skutočnosť 2012
396 020

Výdavkové finančné operácie:
Rozpočet na rok

Skutočnosť 2014

Skutočnosť 2013 v €

Skutočnosť 2012 v €

2014 v €

108 246
108 217
102 208
89 249
Jedná sa o splácanie istín z prijatých úverov ŠFRB, reštruktur.úveru 2011.
Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2012
Skutočnosť
Skutočnosť
2013
v
€
2014 v €
v€
2014
959 752
938 557
1 031 704
843 663
Jedná sa o bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou.
Kapitálové výdavky boli vo výške 9.454,00 € za opravu soc zariadení v MŠ Skalité-Kudlov.
Použitie prebytku hospodárenia za rok 2014
Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2014 bol zistený podľa zák. 583/2004 Z.z.
§ 10 odst. 3 písm. a/ a b/ je schodok rozpočtu vo výške - 252 941,29, tento bol v priebehu
roka 2014 vysporiadaný prijatím úveru ŠFRB a rezervným fondom. Zostatok finančných
operácií vo výške 1 316 576,18 € tento bol spôsobený prijatím úveru ŠFRB a rezervným
fondom, tieto prostriedky boli použité na kapitálové výdavky a splácaním úverov ŠFRB
a dlhodobého bankového úveru.
Zostatok finančných prostriedkov je vo výške 63 634,89 €. V Zmysle ustanovenia § 16 ods. 6
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní
prebytku rozpočtu obce podľa § 10 odst.3 písm. a/b citovaného zákona sa z tohto prebytku
vylučujú: nevyčerpané prostriedky zo ŠR vo výške 35 000,00 € na opravu soc.zariadenia ZŠ.K
a nevyčerpané bežné transféry zo ŠR pre ZŠ-K vo výške 17.508,63 €, na predškolákov MŠ-K
vo výške 1 017,00 € a rodinné prídavky a dávky v HN vo výške 598,66 – Koričárová. Po
odčítaní týchto položiek je prebytok vo výške 9 510,60,00 €.
Z toho na tvorbu fondu opráv je v roku 2015 odviesť nevyčerpané finančné prostriedky za
rok 2014 vo výške 6 763,86 € a zdrojom rezervného fondu sú finančné prostriedky vo výške
2 746,74 €.
Prebytok rozpočtu je krytý zostatkom finančných prostriedkov na účtoch
221,211,351,355,záväzky.
Rezervný fond:
Obec vytvára RF vo výške prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka
Vedie sa na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje OZ.
Počiatočný stav RF
prírastky
úbytky
Konečný stav
k 1.1.2014
k 31.12.2014
2 781,77
44 450,69
47 100,00
132,46
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Sociálny fond
Počiatočný stav SF
2 749,44

prírastky
1 427,27

úbytky
1 773,20

Konečný stav
2 403,51

Fond opráv:
bytový dom č. 1440-zostatok k 31.12.2014
bytový dom č. 1450 -zostatok k 31.12.2014
bytový dom č. 1449 -zostatok K 31.12.2014
bytový dom č. 1459-zostatok k 31.12.2014
bytový dom č. 1460-zostatok k 31.12.2014
Celkový stav fondu opráv je k 31. decembru 2014

3 010,66 €
4 222,06 €
4 538,65 €
4 621,83 €
4 379,79 €
20.772,99 €

Obec má finančné usporiadanie vzťahov voči zriadeným právnickým osobám, štátnemu
rozpočtuštátnym fondom, VÚC, ostatným právnickým a fyzickým osobám –podnikateľom
v súlade § 16 odst.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších zmien a doplnkov.
Obec v roku 2014 poskytla dotácie v súlade s VZN o dotáciach, právnickým osobám, fyzickým
osobám podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, poskytnuté dotácie boli
vyúčtované.
lancia aktív a pasív v €

A k t í v a - názov
Majetok spolu
Neobežný majetok
spolu
Z toho:
Dlhodobý hmotný
majetok
Dlhodobý finančný
majetok
Obežný majetok
spolu
Z toho:
Zásoby-materiál na
sklade
zúčtovanie medzi
subjektami VS
majetok v správeRO,PO
Krátkodobé
pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté finančné
výpomoci
Časové rozlíšenie

Stav k 31.12. 2013

Stav k 31.12.2014

9 157 987,12
7 225 649,42

9 165 807,06
7 127 089,94

9 294 342,59
7 135 168,56

6 322 607,98

6 224 048,50

6 232 127,12

903 041,44

903 041,44

903 041,44

1 930 769,13

2 036 843,05

2 156 971,88

11 535,70

9 193,86

5 915,23

1 695 405,29

1 792 309,68

1 976 339,01

38 043,17

31 693,49

31 641,88

179 757,97
6 027,00

195 913,02
7 733,00

143 075,76

1 568,57

1 874,07

2 202,15

Stav k 31.12.2012
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P a s í v a-názov
Vlastné imanie
a záväzky spolu
Vlastné imanie
Výsledok
hospodárenia
Záväzky
Z toho
rezervy
Zúčtovanie medzi
subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a
výpomoci

Stav k 31.12.2012

Stav k 31.12.2013

Stav k 31.12.2014

9 157 987,12

9 165 807,06

9 294 342,59

3 750 733,54
3 750 733,54

4 049 275,71
4 049 275,71

4 198 462,50
4 198 462,50

2 410 076,97

2 266 315,13

2 088 555,13

11 916
9 059,36

14 173,00
59 643,55

1 696 770,76
148 960,37
543 370,48

1 700,00
19 838,73

1 282 030,07
407 418,03
503 050,48

1 469 461,62
143 679,30
453 875,48

Časové rozlíšenie-majetok
obstaraný z cudzích zdrojov

2 997 176,61

2 850 216 22

3 007 324,96

Prehľad o stave a vývoji dlhu v €
Úver ZO ŠFRB v €
Názov
31.12.2011

31.12.2012 31.12.2013

Prírastky Úbytky 31.12.2014
2014
2014
Úver ŠFRB 1 348 563
1 302 994 1 252 138,75 310 003 59 042 1 503 099.75
Úvery zo ŠFRB vrátane úrokov majú dobu splatnosti 30 rokov a splácajú sa mesačne vrátane
úrokov.

Porovnanie splátok úveru ŠFRB a výber nájomného v nájomných bytoch v r. 2014 v €
Predpis nájomného 2014
Splátky úveru ŠFRB
istina 59 042+ úrok16 473=75 515
70 057
Splátka istiny u 16 b.j. bola 12 297,27 €, ale zatiaľ nie je výber nájomného.
.

Ostatné úvery:
Názov
31.12.3011 K 31.12.2012
Ostatné
583 690
543 370
úvery
Bankový úver je splatný v roku 2024.

31.12.2013
503 050

Úbytky 2014
49 175

31.12.2014
453 875

Podľa § 17 odst, 6,7,8 zákona 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy:
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„6 Obec a vyšší územný celok môžu na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje
financovania, len ak:
a/ celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60 % skutočných
bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
b/ suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov
neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
7/ Celkovou sumou dlhu obce alebo vyššieho územného celku sa na účely tohto zákona
rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania,
Záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov obce.
8/ Do celkovej sumy dlhu obce podľa odseku 7 sa nezapočítavajú záväzky z úverov
poskytnutých z bývalých Štátnych fondov a z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja
bývania na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je
zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty. Do celkovej sumy dlhu obce
alebo vyššieho územného celku sa nezapočítavajú záväzky z návratných zdrojov financovania
prijatých na zabezpečenie pred financovania spoločných programov Slovenskej republiky
a Európskej únie najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na
základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou alebo vyšším územným celkom a orgánom podľa
osobitného predpisu. Do sumy ročných splátok návratných zdrojov financovania podľa
odseku 6 písm. b/ obec a vyšší územný celok nezapočítavajú sumu ich jednorazového
predčasného splatenia. Ďalej sa musia dodržiavať odseky 8 až 15.
ÚVEROVÉ ZAŤAŽENIE v €
Bankové úvery k 31 12 2014
Suma ročných splátok
Objem skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho roka /2013/
% podielu celkovej sumy dlhu na objeme
bežných príjmov predchádzajúceho roka
Úverové zaťaženie 2014
% podielu celkovej sumy dlhu na objeme
bežných príjmov predchádzajúceho roka
Úverové zaťaženie v r. 2013
Úverové zaťaženie v r. 2012
Úverové zaťaženie v r. 2011

453 875,48
49 175
2 329 285

453 875,48: 2 329 285x 100= 19,49
503 050,48: 2 115 040x 100 = 23,78 %

28,62 %
33,47 %

% podielu ročných splátok na objeme
49 175: 2 329 285 x 100=2,11 %
bežných príjmov predchádzajúceho roka
Rok 2014
% podielu ročných splátok na objeme
52 075:2 115 040x100 = 2,46 %
bežných príjmov predchádzajúceho roka
Rok 2013
% podielu ročných splátok na objeme
2,95%
bež.príjmov za rok 2012
% podielu ročných splátok na objeme
3,52 %
bežných príjmov za rok 2011
Údaje v tejto tabuľke dokumentujú, že podmienky návratných zdrojov financovania podľa
zákona 583/2004 v znení neskorších zmien sú splnené.
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Obec v roku 2014 neprevzala záruku na žiaden úver poskytovaný fyzickej osobe
podnikateľovi ani právnickej osobe. Obec nemá podnikateľskú činnosť. Obec vedie
účtovníctvo podľa zákona o účtovníctve 431/ Z.z. v znení neskorších zmien, doplnkov
a opatrení postupov účtovania rozpočtových organizácií, ktorých hlavným predmetom
činnosti nie je podnikanie.
Záložné právo je zriadené na dlhodobý majetok:
1/ nájomný bytový dom č 1449 a zastavané plochy o výmere 198 m2
2/ nájomný bytový dom č. 1450 a zastavané plochy o výmere 195 m2
3/ nájomný bytový dom č 1440 a zastavané plochy o výmere 258 m2
4/nájomný bytový dom č. 1459 a zastavané plochy o výmere 222 m2
5/ nájomný bytový dom č. 1460 a zastavané plochy a nádvoria o výmere 221 m2
V roku 2013 obec podpísala zmluvu o vystavení bankovej záruky- zaplatenie istiny úveru
na výstavbu 16 obecných nájomných bytov ,ktorá trvá.

Hospodárenie príspevkovej organizácie- Obec Skalité – Prevádzkareň za rok 2013
Hlavná činnosť v €

Činnosť

TKO
Údržba MK
Údržba verejného
osvetlenia
Vodovody
Cintoríny
Údržba verejného rozhlasu
Verejné priestranstvá
a zeleň
Verejné WC
Správa budov
Ihriská
Celkom

Suma
poskytnutých
a použitých
f.prostriedkov
z prostriedkov
obce
160 000
47 000
39 500

Ostatné
výnosy
2014

Náklady
2014

169 774
47 000
39 500

174 852
51 057
38 526

1600
12 000
9 900
20 500

1 600
14 482
9 900
20 500

1 620
12 316
8 989
21 372

5000
14 000
1 000
310 500

5 000
16 359
4 204
328 320

3 964
14 777
3 738
331 211

Hospodársky
výsledok 2014

-5 078
- 4 057
+ 974
- 20
+2 166
+ 911
-872
+ 1 036
+1 582
+ 466
-2 891

Hospodársky výsledok hlavná činnosť: v € rok 2014
Výnosy
Náklady
Hospodársky výsledok
328 320
331 211
-2 891
V roku 2014 bol podiel hlavnej činnosti na celkovej činnosti príspevkovej organizácie 87,83
% čím organizácia splnila podmienku podľa § 21 odst.2 zákona 523/2004 v znení neskorších
zmien a doplnkov – keď menej ako 50% výrobných nákladov je pokrytých tržbami.
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Podnikateľská činnosť v €
Podnik. činnosť
celkom

náklady
98 225

Výnosy
64 013

Účtovný hosp.
výsledok
-34 212

Výnosy a náklady podnikateľskej činnosti sa sledujú samostatne. V podnikateľskej činnosti
je výsledok hospodárenia -34 212,00 €.
Strata je u strediska lyžiarske vleky vo výške-37 546. Tento výsledok vznikol odpísaním
zmarenej investície – vodná nádrž LV a osvetlenie LV. Činnosť LV bola zrušená. Mínusový
výsledok vznikol v dôsledku odpisu zmarenej investície. Organizácia na uvedenej činnosti má
ešte vlastný majetok , ktorý odpisuje, čím na tejto činnosti bude naďalej vznikať strata.
Ďalším strediskom, ktoré je za rok 2014 v strate, je stredisko dopravy. Jedná sa o vozidlo
Tatra, kde PO chcela dosiahnuť tržby pri výstavbe diaľnice, avšak vzhľadom na nevýhodné
platobné podmienky nevýhodnú zmluvu neprijali.
Vzhľadom na stratovú činnosť u strediska dopravy, treba toto stredisko riešiť stratové časti
strediska zrušiť.
Návrh záverečného účtu je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky potrebné náležitosti.
Návrh záverečného účtu v zmysle § 9 odst.2 zákona o obecnom zriadení a § 16 odst.9
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený spôsobom v obci
obvyklým.
Účtovná závierka bola vykonaná podľa zákona 431/2002 Z.z
o účtovníctve v znení
neskorších predpisov. Účtovná závierka vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach
finančnú situáciu obce k 31.12.2014.
V súlade so zákonom 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konkrétne §16 odst.3 obec je
povinná dať si overiť účtovnú závierku audítorom. Táto povinnosť je dodržaná.

V Skalitom dňa 11.5 2015
Stašová Mária
kontrolórka obce
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Obec Skalité - Prevádzkáreň
023 14 Skalité č. 598
Vyhodnotenie zimnej údržby MK k 30. 04. 2015
Zimná údržba miestnych komunikácií sa v roku 2015 sa vykonávala
1.) pracovnými strojmi: LPKT, Traktor Zetor 6245, Traktor Proxima ,
2.) benzínovou snehovou frézou
3.) ručným odhadzovaním snehu.
Sledované obdobie

k 30. 4. 2015

Spotreba PHL na LPKT
Spotreba PHL na traktor Proxima
Spotreba PHL na frézu
Spotreba olejov, kvapalín a mazív
Spotreba autosúčiastok na LPKT (kardan)
Spotreba autosúčiastok traktor Proxima (náhonový kardan)
Spotreba súčiastok snehová fréza
Spotreba OPP
Spotreba dr. dlhod.majetku (reťaze LPKT)
Spotreba ostatného materiálu
Oprava LPKT (predná radlica, hydraulika)
Oprava snežnej frázy
Posypový materiál

1283,96
1276,02
10
136,46
172,4
396
1,6
111,69
786,5
8,5
726,82
75,6
1114,07

Ostatné služby na MK:
(faktúry od dodavateľa služby - vodič, Berlingo - prevoz pracovníkov
na ručné odhadzovanie snehu)
Mzdové náklady
Zákon. soc. poist., - MK
Príspevok zamestnávateľa na stravné
Tvorba soc. fondu - odvod

1581,14

Spolu náklady na zimnú údržbu MK

Vypracovala: Mgr. Anna Časnochová
Dňa: 13. 5. 2015

5435,31
1858,12
290,51
48,92

15313,62 Eur

Záverečný účet Obce Skalité
za rok 2014

V Skalitom, 27. februára 2015
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Záverečný účet obce za rok 2014 obsahuje:

1. Plnenie rozpočtu k 31.12.2014
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014.
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2014
4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2014
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov
6. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
- zriadeným právnickým osobám
- založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom
7. Bilanciu aktív a pasív
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu
9. Hodnotenie plnenia programov obce
10. Návrh uznesenia
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Záverečný účet obce Skalité za rok 2014
1. Plnenie rozpočtu k 31.12.2014 :
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2014.
Obec v roku 2013 zostavila rozpočet pre rok 2014 podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bežný rozpočet bol zostavený ako
prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2013 uznesením č.88/2013
Bol zmenený
- prvá zmena schválená dňa 23.1.2014 uznesením OZ č. 4/2014
- druhá zmena schválená dňa 15.04..2014 uznesením OZ č.13/2014
- tretia zmena schválená dňa 17.06.2014 uznesením OZ č.59/2014
- štvrtá zmena schválená dňa 25.08.2014 uznesením OZ č.64/2014
- piata zmena schválená dňa 14.10.2014 uznesením OZ č. 102/2014
- šiesta zmena schválená dňa 5.12.2014 uznesením OZ č. 107/2014
- opatrenie č. 1 starostky obce zo dňa 30.5.2014
- opatrenie č. 2 starostky obce zo dňa 01.07.2014
- opatrenie č. 3 starostky obce zo dňa 30.09.2014
- opatrenie č. 4 starostky obce zo dňa 30.10.2014
- opatrenie č. 5 starostky obce zo dňa 30.12.2014
OZ na svojom zasadnutí dňa 5.12.2014 uznesením č. 107/14 poverilo
p.starostku obce konečnými zmenami rozpočtu obce k 31.12.2014
Starostka schválila zmenu v príjmovej časti o -34 343,- EUR na sumu 2 863 136
EUR a vo výdavkovej časti o -25 535 EUR na sumu 2 854 944 EUR
Rozpočet bol schválený ako prebytkový vo výške 8 192 €. Uvedená zmena
bude poslancom oznámená na zasadnutí OZ v marci 2015, kde ju na svojom
zasadnutí uznesením vezmú na vedomie.
Rozpočet v EUR:
Bežné príjmy
OcÚ
ZŠ - Kudlov
MŠ - Ústredie
CVČ
Spolu:
Kapitálové príjmy
OcÚ
Spolu:

Schválený
rozpočet
1 934 511
19 160
24 000
1 977 671

Rozpočet po
zmenách
2 089 355
25 363
29 962
8 713
2 153 393

Schválený
Rozpočet
535 696
535 696

Rozpočet po
zmenách
285 264
285 264

Plnenie
2 124 372
25 363
27 812
8 712
2 186 259

Plnenie
285 263
285 263
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Príjmové finančné operácie
OcÚ
Spolu:

Schválený
Rozpočet
340 033
340 033

Rozpočet po
zmenách
424 479
424 479

424 793
424 793

Príjmy celkom :

2 853 400

2 863 136

2 896 315

Bežné výdavky

Schválený
Rozpočet
881 238
533 474
255 000
50 000
1 719 712

Rozpočet po
zmenách
992 449
632 937
265 528
61 286
1 952 200

Plnenie

Schválený
Rozpočet
1 011 478
9 454

Rozpočet po
zmenách
785 043
9 455

Plnenie

1 020 932

794 498

794 503

Rozpočet po
zmenách
108 246
108 246

Plnenie

OcÚ
Spolu:

Schválený
Rozpočet
112 756
112 756

108 217
108 217

Výdavky celkom

2 853 400

2 854 944

2 832 680

OcÚ
ZŠ – K
MŠ – Ú
CVČ
Spolu:
Kapitálové výdavky
OcÚ
ZŠ Kudlov
MŠ - Ústredie
Spolu:
Výdavkové fin. operácie

Plnenie

991 403
614 373
263 341
60 843
1 929 960

785 048
9 455

2. Rozbor plnenia bežných príjmov za rok 2014 v EUR
Rozpočet na rok 2014
2 089 355

Skutočnosť k 31.12.2014
2 124 372

% plnenia
101,67

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :
Rozpočet na rok 2014
1 355 628

Skutočnosť k 31.12.2014
1 355 637

% plnenia
100

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Pri tvorbe rozpočtu prognóza tejto dane nebola zverejnená na stránke min. financií. Výnos bol
rozpočtovaný vo výške 1 122 982 €. Neskôr bol zmenený na 1 191 416 € a opatrením
starostky bol zmenený na skutočnosť. Skutočný príjem do rozpočtu bol vo výške 1 195 047 €
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b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných –schválený rozpočet 63 306 € po zmenách predstavuje 68 866 € je
plnenie k 31.12.2014 vo výške 68 873 € Z toho príjmy dane z pozemkov boli vo výške 34
756 € , dane zo stavieb boli vo výške 33 921 € a dane z bytov vo výške 196 €. U Týchto
daňových príjmov bol nárast v dôsledku úhrady nedoplatkov z min. rokov hlavne u PD Čierne
vo výške 4 295,-EUR
c) Daň za psa ......................................................................................1 671 €
d) Daň za užívanie verejného priestranstva ........................................3 797 €
e) Daň za nevýherné hracie automaty ................................................. 425 €
f) Daň za ubytovanie .......................................................................... 486 €
.
g) Daň za odvoz TKO – fyzické osoby ........................................... 71 875 €
h) Daň za odvoz TKO – právnické osoby ........................................13 031 €
ch)Sankcie uložené v daňovom konaní ...........................................
432 €
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
Rozpočet na rok 2014
135 448

Skutočnosť k 31.12.2014
135 453

% plnenia
100

a) Príjmy z vlastníctva majetku
Boli rozpočtované vo výške 97 085,-Po zmenách bol rozpočet vo výške 121 443,-EUR
skutočný príjem k 31.12.2014 bol vo výške 121 448 € čo je
100,00 % plnenie. Ide o:
- príjem z prenajatých pozemkov vo výške .......... 340 €
- príjem z prenajatých budov, bytov, priestorov a objektov vo výške .......121 108 €
b) Administratívne a iné poplatky
- správne poplatky :
Z rozpočtovaných 13 770 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 13 770 € čo je
100,00 % plnenie, schválený rozpočet bol vo výške 16 180 €. Tento bol znížený z dôvodu
zníženia počtu výherných hracích prístrojov v jednotlivých prevádzkach.
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku výherných hracích
prístrojov, ktoré sú vo výške 1500 € za jeden výherný hrací prístroj.
Pokuty a penále :
Nerozpočtujú sa , rozpočet po zmene bol 235 € , skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške
235 € čo predstavuje 100,00 % plnenie. Ide o pokuty za priestupky, ktoré vyrubuje
Obvodný úrad Čadca.
3) Bežné príjmy – nedaňové -poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja
a služieb:
Rozpočet na rok 2014
37 697

Skutočnosť k 31.12.2014
37 698

% plnenia
100

Ide o príjmy za:
- poplatok za MR.................................................. 613 €
- kopírovacie práce.................................................177 €
- popl. za opatrovateľskú službu ..................... 2 398 €
- poplatok za výpožičnú službu knižnica............... 178 €
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- poplatok za vstup na kultúrne podujatia........... 635 €
- príjem z vyúčtovania služieb ..........................12 153 €
- príjem separovaný zber .................................... 1 085 €
- príjem poplatok MMDS.................................... 185 €
- za známky za psa .............................................
7€
- príjem z používania os. vozidla ....................... 392 € /voľby/
- za ostatné služby .............................................. 153 €
- príjem za monografiu ....................................... 476 €
- príjem za upomienkové predmety .....................
0€
- zálohy na služby................................................16 771 €
- predaj koksu ZS
2 476 €
Bežné príjmy – nedaňové -ostatné príjmy :
Rozpočet na rok 2014
11 427

Skutočnosť k 31.12.2014
11 428,45

% plnenia
100,

Ide o príjmy za:
- znečisťovanie ovzdušia vo výške .......................... 617 €
- z výťažkov lotérií vo výške...................................... 5 264,32 €
- príjmy z dobropisov ............................................... 1 438,83 €
- úroky z účtov .......................................................... 11,76 €
- príjmy – vrátky........................................................ 102,30 €
- NDS – náhrada spoloč. hodnoty drevín................ 3 994,24 € ( prevod
z depozitu do príjmov na úhradu bežných výdavkov na revitalizáciu školskej
zelene ZŠ K a MŠ ú
Obec prijala nasledovné granty, transfery a dotácie
Rozpočet na rok 2014
549 155

Skutočnosť k 31.12.2014
584 155,94

% plnenia
106,37

Dotácie v EUR.
Poskytovateľ
dotácie

Účelové určenie
dotácie:
bežné výdavky

1
Okresný úrad Ča
Okresný úrad Ča
Okresný úrad Ča

2
na matričnú činnosť
Voľby komunálne
Voľby EP

Okresný úrad Ča

Voľby prezidenta

Okresný úrad ŽP Životné prostredie
Okresný úrad Žilina ZŠ - Kudlov
Okresný úrad Ča hlásenie pobytu
Okresný úrad Žilinapredškolská výchova

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
v roku 2014
3
5 977,75
3 593,86
3 399,90
6 267,13
493,34
410 718
1 737,12
11 067

Suma použitých finančných
prostriedkov
v roku 2014
4
5 977,75
3 593,86
3 399,90
6 267,13
3
493,34
393 209,37
1 737,12
10 050

Rozdiel
(3 – 4)
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17 508,630
1 017
6

Min. ŽP
Okresný úrad ZA
Úrad práce a SV
Úrad práce a SV
Min. dopravy

Separovaný zber
oprava soc. zar. ZŠ K
pre deti HN stravné
pre deti HN škol. potre
stavebný úrad
CD a PK

25 074,30
35 000
3 606,48
630,80
4 895,52

25 074,30
0,00
3 606,48
630,80
4 895,52

227,40

227,40

ÚPSV aR CA
Okresný úrad ZA

Rodiné prídav. a HN
CVČ vzdelávacie pouk.

3 375,30
16 637

2776,64
16 637

VÚC ZA.
Obce
ÚPSVaR Čadca
VÚC Žilina
Obce
VUC Žilina

Mikroregion Kys. triangel
BT pre CVČ Skalité
Na aktivačné práce
Marianská pieseň
Kys.triangel
Kultúra bez hraníc

16 471,10
2 101,07
21 520,66
100
1 120,90
8 932,74

16 471,10
2 101,07
21 520,66
100
1 120,90
8 932,74

Občania a org.
Občania a organ.
Občania a organ.
Music Strýček

web
Miestne komunikácie
Spravodaj obce
Kultúrne podujatia

165
493,57
130
420

165
493,57
130
420

Min.dopravy

Spolu :

584 155,94

35 000

598,66

530 031,65 54 124,29

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom, tie ktoré
patrili rozpočtovým organizáciám boli v plnej výške poukázané na ich výdavkový účet.
Granty a transfery boli vyúčtované v stanovených termínoch, prípadne ešte budú podľa
stanovených požiadaviek a podmienok. Nevyčerpané BT vo výške 54 124,29 budú vyčerpané
do 31.03.2015
4) Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2014
285 264

Skutočnosť k 31.12.2014
285 263

% plnenia
100,00

a) Príjem z predaja pozemkov :
Z rozpočtovaných 7 832 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 7 832,03 € čo
predstavuje 100 % plnenie. Príjem z predaja kap. aktív - predaj Snežienky vo výške
6 838€. Predaj LV vo výške 900,- € predaj trafostanice za 1 100,- €
c) Granty a transfery
Obec prijala nasledovné granty, transfery a dotácie
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Dotácie v EUR.
Poskytovateľ
dotácie

1
VÚC Žilina
Min. ŽP

Účelové určenie
dotácie:
bežné výdavky

2
Kultúra bez hraníc
Separovany zber

Suma
poskytnuSuma použitých
tých finančných
finančných
prostriedkov
prostriedkov
v roku 2014
v roku 2014
3
4
7 646,30
7 646,30
256 746,99
256 746,99

Rozdiel
(3 – 4)

5

V r. 2014 sme v kapitálových príjmoch rozpočtovali dotáciu z min. výstavby na 16 bj. –
nadstavba ZS, príjem sa nenaplnil z dôvodu, že najskôr musí byť vyčerpaný úver zo
ŠFRB
5) Príjmové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2014
Skutočnosť k 31.12.2014
424 479
424 793

% plnenia

Vo výške 47 100 € bol príjem z rezervného fondu, ktorý bol schválený uznesením č. 59/14 zo
dňa 17.06.2014 vo výške 13 000,- € na financovanie prestavby a modernizácie 1.nadzemného
podlažia ZS. Uznesením č. 64/2014 z 25.8.2014 bolo navýšenie o 25 000,- € na uvedenú
prestavbu a vo výške 9 000,- € bolo schválené uvedeným uznesením na rekonštrukciu
a modernizáciu M Š ústredie. Úver na 16.bj. nadstavba ZS bol čerpaný vo výške 310 003 €
Vo výške 7 733,- bol príjem od Mikroregionu Kysucký triangel vrátka poskytnutej návratnej
výpomoce z roku 2013. Vo výške 9851,- € bol prevod do príjmov z nevyčerpanej dotácie ZŠ
Kudlov normatív z r. 2013 a na projekt Kľúč k úspešnému životu ZŠ K bol prevod vo
výške 26 720,- € Taktiež do príjmov bola prevedená nevyčerpaná dotácia na opravu soc.
zariadení v ZŠ K vo výške 23 000,- €,- Ďalej boli do príjmov prevedené nevyčerpané
prostriedky vo výške 314.- € -projekt Kľúč, finančné prostriedky ostali k 31.12.2013 na účte
ZŠ K a v priebehu r.2014 boli vrátené poskytovateľovi. Vo výške 72,- € boli prevedené do
príjmov nevyčerpané prídavky a dávky v HN p. Koričárovej .
6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Rozpočet na rok 2014
64 038
Z toho

Príjmy ZŠ Kudlov
Príjmy MŠ Kudlov
Príjmy ŠJ Kudlov
Príjmy ŠKD Kudlov
Príjmy MŠ Ústredie

Skutočnosť k 31.12.2014
61 886

Rozpočet
po zmene
6084
4151
13 843
1285
12 862

% plnenia
96,64

Skutočnosť
6 083
4 151
13 843
1 285
12 833
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CVČ príjmy ÚP
CVČ príjmy vl.
Príjmy ŠJ Ústredie
Príjmy školstvo spolu

8 206
507
17100
64 038

8 206
506
14 979
61 886

Bežné príjmy rozpočtových organizácií väčšinou tvoria poplatky za služby spojené
s prenájom, za školné v MŠ, a ŠKD, za stravné, za predaj tovarov a služieb , granty, transfery
a dary.
Všetky bežné príjmy rozpočtových organizácií boli odvedené obci a spätne vrátené na
ich výdavkové účty.

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2014 v EUR
1) Bežné výdavky : v EUR
Rozpočet na rok 2014
915 941

Skutočnosť k 31.12.2014
914 941

% plnenia
99,89

V tom :

610
62
620
620
63
631
632
632001
632001
632002
632003
632003
632003
632004
633
633001
633002
633003
633004
633006
633006
633006
633006
633009

Názov položky
01.1.1.6. Výdavky verejnej správy
Mzdy, platy, sl. Príjmy a ostatn.
spolu poistné
odvody z odmien poslancov
Poistné a príspevky do poisťovní
Tovary a služby
Cestovné náhrady
Energia,voda, komunikácie
Elektrická energia
Plyn
Vodné
Poštovné
koncesionár. Poplatky
Telekomunikačné služby
telekomunikačná infraštruktúra
Materiál
Interierové vybavenie
Výpočtová technika
tel ekom. Technika
Prevádzkové stroje
Kancelárske potreby
Čistiace prostriedky
Všeob.materiál ostatný
Vodomery
Knihy, noviny, časopisy

Rozpočet
Plnenie
Schválený
po
rozpočtu
rozpočet zmenách k 31.12.2014
162 000
62 600
4 000
58 600
73 380
700
13 980
3 800
2 850
130
3 600
3 000
600
8 000
500
400
4 500
400
500
500

158 268
60 155
3 989
56 166
86 193
1 131
12 005
2 090
2 491
130
3 662
0
2 867
765
12 167
538
1 709
54
126
5 000
400
1 766
0
274

158 266
60 163
3 989
56 174
86 116
1 131
12 009
2 089
2 492
196
3 662
2 867
703
12 167
538
1 709
54
126
4 980
412
1 742
274
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633013
633016
634
634001
634002
634003
634005
635
636
637
637001
637002
637003
637004
637005
637009
637011
637012
637014
637015
637016
637018
637023
637026
637035
637036
637027
641001
642015
64

610
620
63
632
632001
632001
632002
633
633004
633006
635
637
637004

63
633

Softvér /nehmotný majetok/
Reprezentačé
Dopravné
PHM
Servis, údržba, pneu, bater.
Povinné zmluvné, havar.poist.
Karty, známky, poplatky
Rutinná a štandartná údržba
Nájomné za nájom
Služby
Školenia
Konkurzy a súťaže
Propagácia, reklama, inzercia
Všeobecné služby
špeciálne služby
Refundácia, poslanci
projekty
Poplatky, odvody, dane
Stravovanie
Poistné
Zákl.prídel do soc.fondu
vrátenie príjmov z min. rokov
Kolkové známky
Odmeny poslancom a komisiam
Daň a popl.
Reprezentačné catertering
Dohody o vykonaní
príspevok DP údržba majetku
Dávky PN
Transféry
Spolu výdav.verej.správy

Výdavky zdravotn.strediska
Mzdy, platy, sl. Príjmy a ostatn.
Poistné a príspevky do poisť.
Tovary a služby
Energia, voda, komunikácie
elektrická energia
palivo
voda
Materiál
stroje prístr. Zariad
Všeobecný materiál
Rutinná a štandartná údržba
Služby
Všeobecné služby
Spolu výdav.zdr.strediska
01.1.1.6 Výdavky budova MŠ - stará
Tovary a služby
Materiál

200
1 000
5 400
3 400
1 200
750
50

45 300
3 500
800
2 300
3 800
3 000
800
200
1 000
6 000
4 500
1 200
1 500
300
13 000
1 000
2 400
10 000
10 000
307 980

1 000
1 300
8 807
3 556
1 713
3 458
80
6 259
30
45 794
2 768
750
1 724
6 646
3 320
600
384
1 693
4 023
4 000
1 200
3 463
149
12 725
224
1 890
235
14 000
140
14 140
318 756

4 300
4 300
15 600

0
0
12 643
8 463
4 206
4 192
65
0
0
0
1 280
2 900
2 900
12 643

700
700

1 564
1 564

15 600
11 200
5 000
6 000
200
100
100

990
1 342
8 807
3 556
1 713
3 458
80
6 259
30
45 713
2 770
750
1 724
6 646
3 320
548
384
1 693
4 023
3 999
1 167
3 466
149
12 725
224
1 890
235
14 000
137
14 137
318 682

12 628
8 463
4 206
4 192
65
4
4
1 280
2 881
2 881
12 628
1 564
1 564
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6333006 materiál na opravu +el. energia
Spolu Výdav budova MŠ-stará

700
700

1 564
1 564

1 564
1 564

01.1.1.6 Výdavky budova 1137
plyn
Spolu Výdavky budova 1137

6 750
6 750

2 413
2 413

2 422
2 422

01.1.2. Finančná a rozpočtová
služba
Tovary a služby
Služby
Auditorské služby
poplatky za vedenie účtov
Spolu Fin. a rozpočt. služba

2 300
2 300
1 200
1 100
2 300

3 387
3 387
1 700
1 687
3 387

3 387
3 387
1 700
1 687
3 387

61
62
63
631

01.3.3 Matričná činnosť
Mzdy, platy, sl. Príjmy a ostatn.
Poistné a príspevky do poisť.
Tovary a služby
cestovné

5 100
1 784
350
20

4 778
1 548
931
180

4 778
1 548
927
176

633

Materiál

30

422

421

633002
633006
637

výpočtová technika
Kancelárske potreby
Služby
Spolu Matričná činnosť

30
300
7 234

372
50
329
7 257

371
50
330
7 253

0

13 261
13 261

13 261
13 261

2 567
15 000
2 322
2 322
2 510
2 510
4 824
4 000
12 000
48 055

2 494
3 544
2 256
2 256
2 609
2 609
4 219
5 055
9 689
34 731

2 494
3 531
2 255
2 256
2 609
2 609
4 251
5 055
9 689
34 749

20
8 480
3 800
500

20
15 746
2 604
500

32
15 732
2 555
510

632001

63
637
637005
637012

01.6.0.Voľby
Spolu Voľby

651004
653001
651004
651004
651004
651004
651004
653001
651004

62
63
632
632001

Transakcie verejného dlhu
Úroky z úveru ŠFRB,11 bj Cupeľ
poplatok za predčasné spl. Úveru
Úroky z úveru 8 bj č.1
Úroky z úveru 8 bj č.2
Úroky z úveru 11 bj č.1
Úroky z úveru 11 bj č.2
Úroky úver 16 BJ ŠFRB
Banková záruka + nákl
ˇUroky úver 2011
Spolu Trans. verejn dlhu

03.2.0.Požiarna ochrana
poistné zákonne
Tovary a služby
Energia, voda, komunikácie
el. energia
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632001
632002
632003
633
633001
633004
633006
633007
633010
634
634001
634002
634003
635
635006
637
637001
637002
637004
637015
637027

Plyn
voda
Telefonické poplatky
Materiál
Interierové vybavenie
Prevádzkové stroje has.prístroje
Všeobecný materiál
špec. Material
Pracovné odevy
Dopravné
PHM
Servis, údržba, opravy
Poistenie vozidiel
Rutinná a štandartná údržba
Údržba budovy
Služby
Školenia
Súťaže
Všeobecné služby (revízie)
Poistenie požiarníkov
Dohody o vykonaní práce
Spolu Požiarna ochrana

61
62
63
632
637
637001

04.4.3 Stavebný úrad
Mzdy, platy, sl. Príjmy a ostatn.
Poistné a príspevky do poisť.
Tovary a služby
Energia, voda, komunikácie
Služby
Školenia
Spolu stavebný úrad

63
633
633004
634
635
637
637005
64
641
641
641

04.5.1.3 Cestná doprava
Tovary a služby
Materiál
radlica
Dopravné
Rutinná a štandartná údržba
Služby
pasport MK
Bežné transféry
Bežné transféry
Bežné transféry na údržbu MK
Príspevok DP na údržbu MK
Spolu Cestná doprava
04.7.3 Cestovný ruch
Cestovný ruch mikroregión,z dotácie
Cestovný ruch mikroreg.od obcí
Cestovný ruch mikroregión,spoluúč.

2 900
200
200
1 000

103
300
8 500

1 972
50
82
3 022
250
294
856
1 400
222
4 917
1 994
1 573
1 350
4 361
4 361
842
270
29
340
103
100
15 766

1 914
50
81
3 042
250
293
880
1 397
222
4 925
1 994
1 573
1 358
4 361
4 361
849
270
36
340
103
100
15 764

4 400
1 539
996
450
546
546
6 935

4 578
1 602
1 184
428
756
756
7 364

4 579
1 600
1 184
428
756
756
7 363

0
0

40 000
40 000

6 225
660
660
1 198
0
4 367
4 367
47 000
47 000

6 225
660
660
1 198
0
4 367
4 367
47 000
47 000

40 000
40 000

53 225

47 000
53 225

16 472
1 121
36 388

16 471
1 121
36 388

750
100
150
2 800
1 000
450
1 350
200
200
680
277

0
0

40 000
2 000
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633006
642006

633
633004
633004
633006
633006
637
637011
641
641001

637005

61
62
63
633
633010
635
635006
637
637014
637016
642015

633010
637004
637011
641001
641001

63
637011
641
641001

material
členské príspevky
Spolu Cestovný ruch

05.1.0 Nakladanie s odpadmi
material
projekt sep.zber z dot
projekt sep.zber spolufinanc.
projekt sep. Zber z dot.
projekt sep. zber spolufinanco
verejné obst.
separovaný zber projekt
Bežné transféry
Odvoz TKO - príspevok
Spolu Nakladanie s odpadmi

06.1.0 Bývanie a
občian.vybavenosť
Špecialne služby
Spolu bývanie a obč.vybav.

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť
Mzdy, platy, sl. Príjmy a ostatn.
Poistné a príspevky do poisť.
Tovary a služby
Materiál
Pracovné oblečenie
Rutinná a štand.údržba
Údržba verejn.priestranstiev
Služby
Stravovanie
Odvod do SF
Náhrada PN
Spolu všeobecná prac. oblasť

06.2.0 Rozvoj obcí
prac.pomôcky
protipovodňové opatrenia
revitalizácia pošk.častí obce
Príspevok na údržbu verej.pries.
Príspevok na údržbu ver. WC
Spolu Rozvoj obcí

06.3.0 Zásobovanie vodou
Tovary a služby
Znalecké posudky
Bežné transféry
Príspevok na DP /údržba vodov./

530
42 530

246
2 050
56 277

246
2 050
56 276

1 500
160 000
160 000
161 500

26 394
22 971
1 209
2 103
111
1 640
4 500
160 000
160 000
192 534

26 394
22 971
1 209
2 103
111
1 640
4 500
160 000
160 000
192 534

0

0
0

0

13 000
4 540
1 454
0

11 642
4 005
1 178
108
108
0

18 994

11 642
4 005
1 172
101
101
0
0
1 071
954
117
103
16 922

18 000
5 000
23 000

49
1 800
2 140
20 500
5 000
29 489

49
1 774
2 140
20 500
5 000
29 463

500
500
1 600
1 600

500
500
1 600
1 600

0
1 454
1 254
200

0
1 000
1 000

1 070
953
117
103
16 928
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Spolu Zásobovanie vodou

637005
635006
644004

632
633
633006
635
637
637004
642
642001

632
633
633006
633016
635
637
637002
637004
637036
641
642
642001

61
62
63
632
633
633004
633006
634
635
635006
637
637002
637002

06.4.0 Verejné osvetlenie
modernizácia VO
Údržba
Príspevok DP
Spolu Verejné osvetlenie

06.6.0 Bývanie a obč.vybav.inde
nekl.
Energia, voda, komunikácie
Materiál
Byty, všeobecný materiál
Rutinná, štand. Údržba
Služby
Všeobecné služby
Bežné transféry
Príspevok do fondu opráv
Spolu Býv a o.vybav.inde nekl.

08.1.0 Rekreačné a šport.služby
energie
Material
všeobecný material
reprezentačné
Tribúna TJ
Služby
Lyžiarske preteky a iné súťaže
všeobecné služby
reprezentačné
BT DP ihrisko pri MŠ
Bežné transféry
Príspevok TJ
Spolu Rekr. a šport.služby

08.2.0.9 Kultúrne služby
Mzdy, platy, sl. Príjmy a ostatn.
Poistné a príspevky do poisť.
Tovary a služby
Energia, voda komunikácie
Materiál
Prevádzkové stroje
Všeobecný materiál
Dopravné
Rutinná a štandafrtná údržba
oprava a údržba
Služby
Športové a kultúr.podujatia
GS z dotácie

1 000

2 100

2 100

160

160
0
39 500
39 660

160
39 500

7 238
60
60
1 337
330
330
300
300
9 265

7 237
53
53
1 337
330
330
0

42 000
42 160

6 500
60
60
0
300
300
6 860

1 300
1 000
300
1 000
20 000
20 000
22 300

6 300
2 213
20 730
9 500
600
600
0
0
10 630
8 000

0
605
537
68
10 921
2 006
871
500
635
1 000
20 000
20 000
34 532

3 387
1 185
15 051
7 956
520
379
141
0
1 920
1 920
4 655
3 243
0

39 660

8 957

605
537
68
10 909
2 006
871
500
635
1 000
20 000
20 000
34 520

3 387
1 184
15 009
7 957
521
380
141
0
1 920
1 920
4 611
3 243
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637002
637003
637004
637005
637012
637014
637027
637036

61
62
63
632
633
633006
633006
633006
633009
635
637
637004
637014
637016
637027

635005
637027

62
63
632
633
635
636
636001
637
637004
637012
637027
641001

Gorálske slávnosti
Inzercia
Všeobecné služby
Špec. Služby
popl. autorským zväzom
Stravovanie
Dohody o vykonaní práce
reprezentačné
Spolu Kultúrne služby

08.2.0.5 Knižnica
Mzdy, platy, sl. Príjmy a ostatn.
Poistné a príspevky do poisť.
Tovary a služby
Energia, voda komunikácie
Materiál
Kancelárske potreby
Čistiace prostriedky
Všeobecný materiál
Knihy,noviny,časopisy
oprava údržba
Služby
Revízie a kúrenie
Stravovanie
Prídel do sociálneho fondu
Dohody o vykonaní práce
Spolu knižnica

08.2.0.7 Pamiatkova starostlivosť
Oprava pomníka
Dohody o vykonaní práce
Spolu pamiatkova starostlivosť

08.3.0 Vysielacie a vydáv.služby
zákonné odvody
Tovary a služby
Energia, voda, komunikácie
Materiál
Rutinná a štandartná údržba
Nájomné za pozemok
Nájomné za pozemok
Služby
Všeobecná služby /publikácia
Poplatok za miestny rozhlas
Odmena kronikárovi,publikácia
Príspevok DP na rozhlas
Splolu vysielac. a vydáv.služby

500
160
350
200
220
1 200
29 243

6 300
2 213
5 310
600
140
20
20

0
290
350
200
80
220
0
272
19 623

290
307
200
80
219
272
19 580

13 823

5 408
2 050
4 520
463
565
20
20
125
400
44
3 448
3 118
219
111
0
11 978

0

0
0
0

0

281
2 871
998
0
0
120
120
1 753
535
48
1 170
9 900
13 052

281
2 870
998
0
0
120
120
1 752
534
48
1 170
9 900
13 051

100
4 570
4 200
300
70

76
2 103
1 735
0
0
120
120
248
48
200
6 500
8 679

5 408
2 050
4 522
465
565
3
7
155
400
44
3 448
3 118
219
111
11 980
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08.4.0 Náboženské, spoloč.služby
633
633006
633016
633016
635
636006
637
637004
637002
637036
641
641001
642
642001
642006
642014

642
642007

637002
637004

635006
635006
635006
637002
637004
637005
642004
642006

64

61
611

Materiál
Materiál
Kvety, deň matiek
Posedenie s dôchodcami a uvítanie
detí
oprava
nájomné pozemok
Spolu 637
Doma nádeje,
Spol.služby
reprezentačné
Bežné transféry
Príspevok na údržbu cintorína
Bežné trnasféry
Príspevky spoloč. Organizáciam
Členské príspevky
darč. pouk uvítanie detí,cena obce
Spolu Nábož., spoloč.služby

08.6.0 Rekreácia, kultúra inde
neklas.
Tranféry nezisk.organizác.
Príspevok farskému úradu
Spolu rekr., kultúra inde nekl

09.1.1.1 Predškolská výchova
MŠ ústredie verejná súťaž
MŠ ú revitalizácia
Spolu predškol.výchova

09.1.2. Základné vzdelanie ŠKD
ZŠ K nedoč. Soc. zariad.
ZŠ K soc. zariad. Vl. Zdroje
ZŠ Kudlov revitalizácia
súťaže
ZŠ Kudlov revitalizácia
ZŠ K následná kontrola
Dotácia ŠKD ZŠ ústredie
Transfér CŠ na BV
Spolu základné vzdelanie

09.5.0.2 Centrá voľného času
BT CVČ
Spolu CVČ
10.2.0.2 Výdavky na opatr.službu
Mzdy, platy, sl. Príjmy a ostatn.
Tarifný plat

1 175
150
25

1 535
170
25

1 535
170

1 000

200
12 000
12 000
5 000
1 500
3 000
500
18 375

1 340
335
22
1 282
0
292
990
12 000
12 000
5 356
1 300
2 548
1 508
20 530

1 365
335
22
1 287
5
292
990
12 000
12 000
5 356
1 300
2 548
1 508
20 535

5 000
5 000
5 000

5 000
5 000
5 000

5 000
5 000
5 000

0

0
263
263

263
263

360
11 000
360
11 720

23 000
839
2 593
0
1 138
460
11 191
0
39 221

50
50

0
0

0

17 000
17 000

13 265
13 265

13 264
13 264

200

23 000
839
2 593
1 139
460
11 191
39 222
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62
637
637014
637027
637016
642
642015

637
637005

642
642014
642026
642026
642014

Poistné do pisťovní
Služby
Stravovanie
OOV
odvod do soc. fondu
Transféry nezisk.organizác.
Náhrada ND
Spolu výdavky na opatr.službu

10.3.0 Pozostalí
Služby
Príspevok na pohreb
Spolu pozostalí

10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci
Transféry jednotl. a nezisk. Org.
Jednorázová dávka
Školské pomôcky
Stravovanie deti v hmot.núdzi
prídavky a dávky
Spolu dávky sociálnej pomoci

Bežné výdavky spolu

5 950
1 350
1 100
50
200
100
100
24 400

5 450
4 712
567
4 000
145
29
29
23 456

5 452
4 710
566
4 000
144
29
29
23 455

350
350
350

0
0
0

0

7 200
700
700
3 500
2 300
7 200

8 180
496
631
3 606
3 447
8 180

7 581
496
631
3 606
2 848
7 581

881 238

992 449

991 403

0

Rekapitulácia rozpočtových položiek bežných výdavkov :
a) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
Schválený rozpočet 214 100,- € bol po zmenách 202 166,- € skutočné čerpanie k 31.12.2014
bolo vo výške 202 162,67 € čo je 100% plnenie
Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov starostu a prednostu OcÚ, matriky, stavebného
úradu, kultúry, knižnice, aktivačných pracovníkov, kontrolóra a opatrovateľskej služby.
b) Poistné a príspevky do poisťovní
Schválený rozpočet bol vo výške 80 935 € po zmenách 77 570,- € Skutočné čerpanie
k 31.12.2014 bolo 77 589,78 €
Sú tu zahrnuté odvody z miezd pracovníkov za zamestnávateľa, odvody z odmien poslancov,
odvody z dohôd o vykonaní práce, príspevok do DDP za zamestnávateľa.
c) Tovary a ďalšie služby
Schválený rozpočet bol vo výške 193 108,- € Rozpočet po zmenách je vo výške 315 133,- €
Skutočné čerpanie k 31.12.2014 bolo vo výške 314 954,96 € čo je 99,94 %
Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk a OcÚ, ako sú energie, poštové a telekom.
služby, cestovné, interiérové vybavenie, výpočtová technika, materiál, knihy, prac. odevy,
softvér, služby, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za prenájom a ostatné tovary
a služby ako školenia, súťaže, kultúrne akcie, propagácia, inzercia, refundácia mzdy
poslancov, posudky, autorské honoráre, poistenie, kolkové známky, odmeny pre poslancov,
odmeny na základe dohôd o vykonaní práce, reprezentačné ,stravovanie, základný prídel do
soc. fondu, dane.
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d) Bežné transfery
Schválený rozpočet bol vo výške 49 490 € neskôr zmenený na 52 349,- € bolo skutočne
čerpané k 31.12.2014 vo výške 51 446,88 €. čo je 98,28 %. Patria sem poskytnuté príspevky
spoločenským organizáciám ako TJ, Poľovnícke združenie, Detstvo Kudlov, Jednota
dôchodcov, SM Kysucké Nové Mesto, Únia nevidiacich, Kysuckí heligonkári, Farnosť
Skalité, členské príspevky ZMOS, ZMOK, Klaster, MKT soc. výpomoce, príspevky pre detí
v hmotnej núdzi, náhrada nemocenských dávok, transfér ŠKD Skalité – ústredie transfer iným
obciam na CVČ
Transfér Obci Skalité – Prevádzkáreň rozpočtovaný vo výške 295 550,- € bol zmenený na
310 500,- € bol poskytnutý vo výške 310 500 € čo je 100 %.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 34 731 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 vo výške 34 748,82 €,
čo je 100 % -zahŕňa platby v súvislosti s investičným úverom a úvermi zo ŠFRB a finančnou
zábezpekou na 16 bj nadstavba ZS.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2014
785 043

Skutočnosť k 31.12.2014
785 048

% plnenia
100

Boli rozpočtované nasledovné investičné akcie:

717003
717003
717002

7

Kapitálové výdavky
01.1.1.6 Správa
Zdrav.stredisko stav.úpravy RF
Zdrav.stredisko stav.úpravy
Rekonštrukcia OÚ - vl. Zdroje
Spolu správa

40 000
40 000
80 000

38 100
34 376
65 000
137 476

38 100
34 376
65 000
137 476

04.5.1.3 MK
sýpač a radlica
Spolu MK

0

5 940
5 940

5 940
5 940

04.7.3 Cestovný ruch
lavína spoluúčasť
Spolu CR

0

0
0

0

324 072
14 543
338 615

256 747
13 513
270 260

256 747
13 513
270 260

183 863

0
4 960
310 003

4 965
310 003

05.1.0 Nakladanie s odpadmi
Separ.zber, dotácia
Separ.zber-spoluúčsť
Spolu nakladanie s odpadmi

717001
71700
717001

Schválený Rozpočet
Skutočné
rozpočet
po
plnenie
2014 zmenách k 31.12.2014

06.1.0 Rozvoj bývania
16 BJ ZS, dot.
16 bj ZS
16 BJ ZS, úver ŠFRB

329 000
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717001

717001

717002
712002
*******

Príprava IBV Cupeľ - siete
Spolu rozvoj bývania

20 000
532 863

17 952
332 915

17 952
332 920

06.4.0 verejné osvetlenie
Spolu verejné osvetlenie

0

0

0

08.2.0.9 kultúra
Spolu Kultúra

0

0

0

08.3.0 vysielacie služby
Rozšírenie MR
Spolu vysielacie služby

0
0

0
0

0

39 000
6 000
9 454
54 454

29 452
9 000
0
9 454
47 906

15 000
15 000
1 020 932

0
0
794 497

09.1.1.1 Materské školy
rekonš. MŠ ústredie zvl. Zdrojov
rekonš. MŠ z RF
Revitálizáciaareál MŠ U
MŠ Kudlov rek. WC
Spolu MŠ
09.1.2.1 základné vzdelanie
Revitálizácia areál ZŠ K
Spolu základné vzdelanie
Spolu kapitálové výdaje

29 452
9 000
9 455
47 907

0
794 503

*****
V rozpočte ZŠ Kudlov
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2014
108 246

Skutočnosť k 31.12.2014
108 217

Finančné operácie
Splátka úveru zo ŠFRB
Splátka úveru 11 bj č.1
Splátka úveru 11 bj č.2
Splátka úveru 16 BJ ŠFRB
Splátka úveru po reštruktural.2011
Splátka úveru 8 bj č.1
Splátka úveru 8 bj č.2
Spolu finančné operácie

% plnenia
99,97

Schválený Rozpočet
rozpočet
po
Plnenie
2014 zmenách k 31.12.2014
10 330
10 404
10 404
9 310
9 210
9 211
9 310
9 210
9 211
14 400
12 329
12 298
51 620
49 175
49 175
8 893
8 959
8 959
8 893
8 959
8 959

112 756

108 246

108 217
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Obec má prijaté návratné zdroje financovania zo ŠFRB, z ktorých obstarala nájomné byty
v rokoch 2006- 2010. V roku 2013 bola podpísaná zmluva so ŠFRB na výstavbu nájomných
bytov –Nadstavba ZS -16 b.j. Doba splatnosti týchto úverov je 30 rokov, tieto úvery sa
pravidelne mesačne splácajú podľa splátkových kalendárov, so základnou úrokovou sadzbou
vo výške 1 % p.a.
V roku 2011 obec na základe zmluvy s OTP bankou zreštrukturalizovala úvery prijaté
v roku 2009 a v roku 2010. Tento úver znova prehodnotila v 2/2014, mesačná splátka, ktorá
bola vo výške 3 360,- € sa zvýšila na sumu 4 165,- ktorú obec spláca mesačne vždy k 25. dňu
v mesiaci. A úroková sadzba sa znížila z 2% na 1,70%. Úroková sadzba je tvorená súčtom
medzibankovej úrokovej sadzby EURIBOR fixovanej pre 3 mesačné depozitá a prirážky
1,70 % p.a. Úver je zabezpečený smerovaním všetkých príjmov vrátane 100 % podielu na
daniach v správe štátu cez bežný účet v OTP Banke počas celej doby trvania záväzku.
Posledná splátka je splatná 25.1.2024.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :
Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2014
959 752

Skutočnosť k 31.12.2014
938 557

Transféry v rámci verej.správy
Výdavky MŠ ústredie z rozpočtu obce
Výdavky MŠ ústredie z ŠR predš.

Výdavky MŠ ústredie z vlas.príjm.
Výdavky MŠ Kudlov z rozpočtu obce
Výdavky MŠ Kudlov zo ŠR-predš.

Výdavky MŠ Kudlov z vlas.príjm.
Výdavky ŠJ ústredie z rozpočtu obce

Výdavky ŠJ ústredie z vlas.príjm.
Výdavky ŠJ Kudlov z rozpočtu obce

Výdavky ŠJ Kudlov z vlas.príjm.
Výdavky ZŠ K nedoč. 2013
Výdavky ZŠ Kudlov zo ŠR
Výdavky ZŠ Kudlov zo ŠR skval
podmienok
Výdavky CVČ vzdelávacie poukazy
Výdavky CVČ z BT od obcí
Výdavky CVČ vl. Príjmy

Výdavky CVČ z rozpočtu obce
Výdavky CVČ od ÚPsVaR
Výdavky ZŠ Kudlov z vl.príjmov
Výdavky ŠKD Kudlov z rozpočtu obce
Výdavky ŠKD Kudlov z vl.príjmov
Výdavky ZŠ Kudlov projekt spoluf.
Výdavky projekt Kľúč z dotácie
Spolu transf. v rámci verej.správy

Schváleny
rozpočet 2014
165 000
6 200
10 400
96 082
4 600
3 200
59 800
13 600
44 632
13 760
358 000

16 200
0
0
33 800
1 000
11 000
1 200

838 474

% plnenia
97,79

Rozpočet
po Čerpanie rozpočtu
zmenách
k 31.12.2014
168 203
168 166
6 673
6 673
12 862
12 833
98 400
98 400
4 394
3 377
4 151
4 151
60 690
60 690
17 100
14 979
45 302
45 302
13 843
13 843
9 851
9 851
409 112
391 603
1 606
16 637
2 101
507
33 835
8 206
6 083
11 110
1 285
766
27 035
959 752

1 606
16 637
2 101
490
33 410
8 206
6 043
11 110
1 285
766
27 035
938 557
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Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
614 373,16 €
Materská škola – Ú
263 341,33 €
CVČ zriadené od 1.9.2012
60 843,34 €

Výdavkové položky RO:
610
Mzdy, platy, služobné
príjmy a ost.vyr
620
Poistné a príspevok do
poisťovní
630
Tovary a služby
640
Bežné transfery
Spolu :

ZŠ s MŠ Kudlov
368 681,11

MŠ Skalité
151 144,97

CVČ
19 901,84

136 402,49

54 364,74

13 503,41

108 297,95
991, 61614 373,16

55 675,29
2 156,33
263 341,33

27 418,08
20,01
60 843,34

Výdavky rozpočtových organizácií sa týkajú hlavne miezd a odvodov za zamestnancov,
platby za energie a to plyn, elektrickú energiu, vodu, kancelárske potreby,
poštovné, telefón, poplatky bankám, údržbu budov v správe, nákup drobného hmotného
majetku, školenie, softvér, čistiace a hygienické potreby, učebné pomôcky, za stravovanie
zamestnancov, príspevok do soc. fondu, všeobecné služby, cestovné, opravy a údržby, revízie
zariadení a iné.
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
9 455,- €
Vo výške 9 454,- € bola uhradená druhá časť faktúry z r. 2013 za opravu soc. zariadení v MŠ
Skalité Kudlov. .

4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2014
Rozpočet obce

Príjmy v € Výdavky v € Hospodárenie obce

Bežný rozpočet
2 186 259,08 1 929 960,94
Kapitálový rozpočet
285 263,32
794 502,75
2 471 522,40 2 724 463,69
Spolu BR + KR
Finančné operácie
424 793,39 108 217,21
Spolu BR + KR + FO 2 896 315,79 2 832 680,90

+ 256 298,14
- 509 239,43
- 252 941,29
+ 316 576,18
+ 63 634,89

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2014 zistený podľa zák. 583/2004 Z.z
§ 10 odst. 3 písm.a / a b/ je schodok rozpočtu vo výške 252 941,29 EUR bol v priebehu
rozpočtového roka vysporiadaný prijatím úveru ŠFRB a rezervným fondom. Zostatok
finančných operácií v sume + 316 576,18 € bol v roku 2014 spôsobený prijatím úveru
ŠFRB na kapitálové výdavky, rezervným fondom, ktorý bol použitý na kapitálové
výdavky a splácaním úverov ŠFRB a dlhodobého bankového úveru.
Zostatok finančných prostriedkov je vo výške 63 634,89 €. V zmysle ustanovenia § 16
odsek 6 zákona č. 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v z.n.p sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní
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prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods.3 písm.a/a b/ citovaného zákona, z tohto prebytku
vylučujú :
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR určené na bežné výdavky poskytnuté v r. 2014 na
opravu soc. zariadenia v ZŠ K vo výške 35 000,- €
- nevyčerpaný BT zo ŠR pre ZŠ K vo výške 17 508,63€
- nevyčerpaný BT zo ŠR na predškolákov MŠ K vo výške 1017,- €
- nevyčerpaný BT na rodinné prídavky a dávky v HN pre p. Koričárovu
výške 598,66 €

Prebytok je vo výške 9 510,60 €.
Z toho na tvorbu fondu opráv je potrebné v r. 2015 odviesť nevyčerpané finančné
prostriedky za rok 2014 vo výške 6 763,86 € a finančné prostriedky vo výške 2 746,74 €
sú zdrojom RF
Prebytok rozpočtu je krytý zostatkom finančných prostriedkov na týchto účtoch:
Číslo účtu
221 syntetický účet

Suma v €
141 575,80

- 221 SF

-2 387,51

- 221 RF

-116,46

- 221 FO

-20 772,99

- 221 depozit

-54 930,22

211 AÚ (RK)

1 412,56

- 211 PČ
261 AÚ
+ pohľadávky
+ 351 KZ účtu 223 RO

79,20

+ 355 KZ účtu 222 RO

502,73

- záväzky

-1 728,22

- 379 KZ účtu 222 RO
- nerozdelený prebytok
Spolu
Pozn.

63 634,89

- záväzky vo výške 1728,22€ pozostávajú:
a) dod.faktúra KDF 433/14 OTS Čadca vo výške 281,20 € za signál MMDS
b Váhostav mylna platba 1416,38
c) mýlne platby vo výške 30,64 € (preplatky na dani z nehnuteľnosti , TKO a
nájomnom)
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5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond vo výške prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka.
Vedie sa na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné
zastupiteľstvo.
Začiatočný stav k 01.01.2014
Prírastky
Čerpanie:
Konečný zostatok k 31.12.2014

2 781,77 €
44 450,69 €
47 100,- €
132,46 €

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje smernica a vyššia
Začiatočný stav k 01.01.2014
Prírastky :
- povinný prídel vo výške 1,25 % z hrubých miezd
Úbytky :
- na závodné stravovanie
Konečný zostatok k 31.12.2014

kolektívna zmluva.
2 749,44 €
1 427,27€
1 773,20 €
2 403,51 €

Fond opráv :
y
Záväzky z FO
FO bytový dom 1440
Počiatočný stav :

1 322,24

Tvorba fondu :

1 688,42

Čerpanie :
Zostatok :

3010,66

FO bytový dom 1449
Počiatočný stav :

3 404,86

Tvorba fondu :

1133,79

Čerpanie :
Zostatok :

4 538,65

FO bytový dom 1450
Počiatočný stav:

3452,03

Tvorba fondu :

770,03

Čerpanie :

-

Zostatok :

4 222,06

FO bytový dom 1459
Počiatočný stav

2830,39

23

Tvorba fondu :

1791,44

Čerpanie :

-

Zostatok :

4 621,83

FO bytový dom 1460
Počiatočný stav:

2 894,05

Tvorba fondu :

1 485,74

Čerpanie :

-

Zostatok :

4 379,79

Spolu :

20 772,99

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a.
b.
c.
d.
e.

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
VÚC
ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov má obec finančne usporiadať svoje
hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné
prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym
fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
A.
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
-

prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO a prostriedky zo ŠR
Rozpočtová
organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

ZŠ Skalité Kudlov
MŠ Skalité - Ústredie
CVČ

642 394,81
263 377,53
61 268,84

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

623 828,15
263 341,33
60 843,34

Rozdiel - vrátenie
41,03 *
36,20*
425,50*

* zostatok na bankových účtoch v RO, tento zostatok bude vrátený obci v roku 2015
Rozdiel u ZŠ K medzi poskytnutými a použitými prostriedkami vo výške 18 525,63 € bol
vrátený 30.12.2014 na účet obce.
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
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-

prostriedky zriaďovateľa
Suma poskytnutých
Príspevková
finančných
organizácia
prostriedkov

Prevádzkareň Skalité
z toho: správa budov
- MK
- TKO
- verej.priestr.
- vodovody
- VO
- verejné WC
- verej.rozhlas
- cintoríny
-ihrisko

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

310 500
14 000
47 000
160 000
20 500
1 600
39 500
5 000
9 900
12 000
1 000

Rozdiel

310 500
14 000
47 000
160 000
20 500
1 600
39 500
5 000
9 900
12 000
1 000

B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: bežný transfér
Poskytovateľ
dotácie

Účelové určenie
dotácie:
bežné výdavky

1
Okresný úrad Ča
Okresný úrad Ča
Okresný úrad Ča

2
na matričnú činnosť
Voľby komunálne
Voľby EP

Okresný úrad Ča

Voľby prezidenta

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
v roku 2014
3
5 977,75
3 593,86
3 399,90
6 267,13

Suma použitých finančných
prostriedkov
v roku 2014
4
5 977,75
3 593,86
3 399,90
6 267,13
3

Okresný úrad ŽP Životné prostredie
Okresný úrad Žilina ZŠ - Kudlov
Okresný úrad Ča hlásenie pobytu
Okresný úrad Žilina predškolská výchova
Min. ŽP
Separovaný zber
Okresný úrad ZA oprava soc. zar. ZŠ K
Úrad práce a SV
pre deti HN stravné
Úrad práce a SV
pre deti HN škol. potre
Min. dopravy
stavebný úrad
CD a PK
Min.dopravy

493,34
410 718
1 737,12
11 067
25 074,30
35 000
3 606,48
630,80
4 895,52

493,34
393 209,37
1 737,12
10 050
25 074,30
0,00
3 606,48
630,80
4 895,52

227,40

227,40

ÚPSV aR CA
Okresný úrad ZA

Rodiné prídav. a HN
CVČ vzdelávacie pouk.

3 375,30
16 637

2776,64
16 637

ÚPSVaR Čadca
Spolu :

Na aktivačné práce

21 520,66
554 221,56

Rozdiel
(3 – 4)

5

17 508,630
1 017
35 000

598,66

21 520,66
500 097,27 54 124,29
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Dotácie boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu – kapitálový transfer
Dotácie v EUR:
Poskytovateľ
dotácie

1
VÚC Žilina
Min. ŽP

Suma
poskytnuSuma použitých
tých finančných
finančných
prostriedkov
prostriedkov
v roku 2014
v roku 2014
3
4
7 646,30
7 646,30
256 746,99
256 746,99

Účelové určenie
dotácie:
bežné výdavky

2
Kultúra bez hraníc
Separovany zber

Spolu :

264 393,29

Rozdiel
(3 – 4)

5

264 393,29

Dotácia na separovaný zber bola použitá v súlade s účelom poskytnutia.
Dotácia na projekt Kultúra bez hraníc bola v rámci refundácie. Náklady boli v r. 2013
C. Finančné usporiadanie voči fondom:
Dotácie v EUR
Poskytov.dotácie
Účel

Poskyt.dotácia Použitá dotácia

Dotácia z fondov v r. 2014 nebola poskytnutá.
D. Finančné usporiadanie voči VÚC:
Dotácie v EUR

Poskytovateľ
dotácie

1
VÚC ZA.
VÚC Žilina
VUC Žilina
Spolu :

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
v roku 2014
2
3
Mikroregion Kys. triangel
16 471,10
Marianská pieseň
100
Kultúra bez hraníc
8 932,74
25 503,84
Účelové určenie
dotácie:
bežné výdavky

Suma použitých finančných
prostriedkov
v roku 2014
4
16 471,10
100
8 932,74
25 503,84

Rozdiel
(3 – 4)

5
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E. Finančné usporiadanie voči ostatným fyzickým a právnickým osobám
Dotácie v EUR
Účelové určenie
dotácie:
bežné výdavky

Poskytovateľ
dotácie

1
Obce
Obce
Občania a org.
Občania a organ.
Občania a organ.
Music Strýček
Spolu :

2
BT pre CVČ Skalité
Kys.triangel
web
Miestne komunikácie
Spravodaj obce
Kultúrne podujatia

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
v roku 2014
3
2 101,07
1 120,90
165
493,57
130
420
4 430,54

Suma použitých finančných
prostriedkov
v roku 2014
4
2 101,07
1 120,90
165
493,57
130
420
4 430,54

Rozdiel
(3 – 4)

5

F. Obec v roku 2014 poskytla dotácie v súlade so VZN o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
v EUR
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-1-

Telovýchovná jednota

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
v roku 2014
-2-

Suma
použitých
finančných
Prostriedkov
v roku 2014
-3-

20 000

20 000

Poľovníci

200

200

DPZ

150

150

Klub SM pri SZSM Kys.Nové Mesto

50

50

Únia nevidiacich

50

50

OZ Detstvo Kudlov

200

200

Kysuckí heligonkári

300

300

Jednota dôchodcov

350

350

21 300

21 300

Spolu :

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-
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7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 v EUR
AKTÍVA
Názov

PZ k 01.01.2014

KZ k 31.12.2014

Majetok spolu

9 165 807,06

9 294 342,59

Neobežný majetok spolu

7 127 089,94

7 135 168,56

6 224 048,50

6 232 127,12

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu

903 041,44*

903 041,44

2 036 843,05

2 156 971,88

9 193,86

5 915,23

z toho :
Zásoby – materiál na sklade
Zúčtovanie medzi subjektami VS

1 792 309,68

1 976 339,01

(majetok v správe RO, PO)
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

31 693,49 *

31 641,88

195 913,02

143 075,76

7 733,-

0

1 874,07

2 202,15

PS k 1.1.2014

KZ k 31.12.2014

Vlastné imanie a záväzky spolu

9 165 807,06

9 294 342,59

Vlastné imanie

4 049 275,71

4 198 462,50

Výsledok hospodárenia

4 049 275,71

4 198 462,50

Záväzky

2 266 315,13

2 088 555,13

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

z toho :
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Rezervy

14 173

1 700

59 643,55

19 838,73

1 282 030,07*

1 469 461,62

Krátkodobé záväzky

407 418,03*

143 679 30

Bankové úvery a výpomoci

503 050,48

453 875,48

2 850 216,22

3 007 324,96

Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky

Časové rozlíšenie
(majetok obstaraný z cudzích zdrojov)

Finančný majetok
Je vo výške

903 041,44 €. Obec má akcie v Prima banke vo výške 4 389,- a akcie

vodárenských spoločnosti vo výške 898 652,44 €
Pohľadávky:
Za rozpočtové príjmy nedaňové činia 15 422,97 € Jedná sa o pohľadávky za
nájom bytových a nebytových priestorov, za znečisťovanie ovzdušia, za odber vody, za
alkohol, TKO.
Za rozpočtové príjmy daňové činia

6 365,10€. Ide o pohľadávky na dani

z nehnuteľnosti, poplatky za psa, popl. z predaja alkoholu. Uvedené pohľadávky sa vymáhajú
formou upomienok a cestou právneho zástupcu.
Ostatné pohľadávky sú vo výške 551,04 € - dobropis za el. energiu ,dobropis za nedodané
mapy projekt MKT.
Poskytnuté prevádzkové preddavky ( FO, plyn Ocú a MKS ) sú vo
výške 5 600,63 €
Iné pohľadávky sú vo výške 3 702,14 €- /záloha na plyn 1137, z vyúčtovania el.
energie bytových domov./
Dlhodobé záväzky:
-

zostatok úverov zo ŠFRB, ktoré boli prijaté na obstaranie nájomných bytov

-

v rokoch 2006 – 2010 je vo výške 1 163 244,39 €

V roku 2013 bola podpísaná zmluva so ŠFRB o poskytnutí podpory vo výške 429 015 € na
obstaranie 16 nájomných bytov –nadstavba ZS. Čerpanie úveru v r. 2014 bolo vo výške
310 003,10 . Zostatok úveru je 280 511,47 €
- vo fonde opráv pre bytové domy je zostatok vo výške 20 772,99 €
- finančná náhrada za výrub drevín od NDS je vo výške 9 286,37 € (finančné
prostriedky sú vedené na depozitnom účte)
- zostatok prostriedkov v sociálnom fonde je vo výške 2 515,82 €
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Krátkodobé záväzky:
- záväzky voči zamestnancom ........................... .15 408,55
- daň zo mzdy....................................................... 3 206,10
- zúčt.s orgánmi sociál a zdrav.poistenia............ 11 864,98
- záväzky voči dodávateľom............................... 25 850,41
- prijaté zálohy na služby ................................... 11 506,55
- finančná záruky na nájomné byty......... ......... . 14 110,27
- ostatné záväzky z miezd................................
- cudzia platba Váhostav................................

941,64
1 416,38

- úvery ŠFRB.....................................................59 343,78 ročná splátka
- cudzia platba............................................

30,64 - preplatky daň, TKO nájomné

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spolu :

143 679,30 |€

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu
Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky:
- krátkodobé
143 679,30
- bankové úvery .
453 875,48 vrátane ročnej splátky
- úver zo ŠFRB
1 443 755,86 splatnosť nad 1 rok
- nedočerpaný úver
119 011,90
Úvery zo ŠFRB vrátane úrokov majú dobu splatnosti 30 rokov a splácajú sa mesačne vrátane
úrokov.
Bankový úver je splatný v roku 2024.
Obec má zriadené záložné právo na dlhodobý majetok :
a/ nájomný bytový dom č. 1449 a zastavané plochy a nádvoria o výmere 198 m 2
b/ nájomný bytový dom č. 1450 a zastavané plochy a nádvoria o výmere 195 m 2
c/ nájomný bytový dom č. 1440 a zastavané plochy a nádvoria o výmere 258 m 2
d/ nájomný bytový dom č. 1459 a zastavané plochy a nádvoria o výmere 222 m 2
e/ nájomný bytový dom č. 1460 a zastavané plochy a nádvoria o výmere 221 m 2
Obec v roku 2013 podpísala zmluvu o vystavení platobnej bankovej záruky v prospech ŠFRB
-zaplatenie istiny úveru na výstavbu 16 obecných nájomných b.j, ktorá trvá
Obec v roku 2014 neprevzala záruku na žiaden úver poskytovaný fyzickej osobe podnikateľovi ani právnickej osobe. Obec nemá podnikateľskú činnosť. Obec vedie podvojné
účtovníctvo podľa zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších zmien
, doplnkov a opatrení postupov účtovania rozpočtových organizácií, ktorých hlavným
predmetom činnosti nie je podnikanie.
V Skalitom 27.02.2014
Vypracoval: Alojzia Rucková
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