Zápisnica z Riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Skalité
konaného dňa 12.decembra 2019 v Skalitom
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny, prizvaní hostia.
Program

r o k o v a n i a:

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Správa o činnosti od posledného OZ, kontrola uznesení OZ (predkladá starosta)
4. 5. zmena rozpočtu obce Skalité na rok 2019 ( predkladá p. Rucková)
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Skalité č.3/2019 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materských škôl a školských zariadení so sídlom na
území obce Skalité (predkladá p. Kožáková)
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Skalité č.4/2019 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (predkladá p.
Padyšáková, p. Klušáková)
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Skalité č. 5/2019 o hazardných hrách
(predkladá prednosta OcÚ)
8. Návrh rozpočtu obce na roky 2020-2022 (predkladá starosta), Stanovisko HKO k Návrhu
rozpočtu obce na roky 2020-2022 (predkladá M.Stašová)
9. Správa z kontroly CVČ (predkladá M. Stašová)
10. Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na prvý polrok 2020 (predkladá M. Stašová)
11. Nakladanie s majetkom obce (predkladá starosta)
12. Návrh plánu zasadnutí OZ na rok 2020 (predkladá starosta)
13. Plán kultúrnych, športových a spoločenských podujatí pre rok 2020 (predkladá p.
Korbašová)
14. Rôzne, interpelácie
15. Správy o činnosti komisií za rok 2019 (predkladajú predsedovia komisií)
16. Správy o činnosti spoločenských organizácií za rok 2019 (predkladajú predsedovia
spoločenských organizácií)
17. Záver.

1.

Otvorenie zasadnutia.

Zasadnutie otvoril a viedol PaedDr. Jozef Cech starosta obce. Privítal prítomných poslancov na
zasadnutí Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ). Rokovanie bolo zvolané pozvánkou
v zmysle Zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorá bola zaslaná poštou. Počet prítomných
poslancov 10. Skonštatoval, že OZ je uznášania schopné.
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O ospravedlnenie požiadala p. Mudríková Vlasta, poslankyňa OZ p. Capek Roman, poslanec
OZ sa dostaví na rokovanie neskôr.
Ďalej informoval poslancov OZ o zániku mandátu poslanca p. Vojčiniaka Jozefa. Na uvoľnený
mandát poslanca nastúpi náhradník. V zmysle zákona sme vydali na úradnej tabuli ,v zákone
stanovenej lehote podľa § 192 ods.2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného
práva a zmene doplnení niektorých zákonov, oznámenie o zániku mandátu poslanca. Ďalej
informoval o vzdaní sa mandátu prvého náhradníka na post poslanca OZ za volebný obvod č. 1
p. Ing. Petra Ivanka.
Vyzval poslancov k pripomienkovaniu resp. k pozmeňujúcim návrhom k bodom programu
rokovania. Nakoľko zo strany poslancov neboli predložené žiadne pozmeňujúce návrhy
k bodom programu rokovania OZ. p. starosta predložil pozmeňujúci návrh k programu
rokovania. Za bodom programu č.2 by nasledoval bod programu č. 3 nasledovného znenia:
Slávnostné zloženie sľubu náhradníka na poslanca OZ p. Jozefa Krčmárika“.
a následne by boli body programu prečíslované.
p. starosta dal o pozmeňujúcom návrhu hlasovať. Pozmeňujúci návrh bol prijatý jednohlasne
počtom prítomných 10 poslancov. Následne dal hlasovať o celom programe rokovania OZ.
Program OZ bol jednohlasne schválený (počtom prítomných 10 poslancov).
Na rokovanie sa dostavil p. Mgr. Capek Roman, poslanec OZ, o 8,13 hod..
2.

Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie.

p. starosta zápisom poveril Bulavovú K., za overovateľov zápisnice navrhol p. Mgr. Romana
Capka, Bazgerovú Ivetu a do návrhovej komisie p. Mgr. Zdenku Révayovú a p. Mgr. Michala
Časnochu.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.171 /2019 – OZ schvaľuje: návrhovú
komisiu, overovateľov zápisnice, zapisovateľku, program rokovania. Berie na vedomie správu
o kontrole plnenia uznesení , správu o činnosti od posledného OZ, ktoré bolo schválené počtom
11 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr.Révayová, Mgr.Capek R., Rovňan O., Lašová Ľ.,Petrák M.,
Mgr.Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M.,Bury Ján, JUDr.Krčmárik M.,Mgr.JUDr.Gonščák J. proti: nikto,
zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

3.

Slávnostné zloženie sľubu náhradníka na poslanca OZ p. Jozefa Krčmárika.

p. starosta požiadal p. Lašovú Ľubicu o prečítanie sľubu poslanca OZ: „Sľubujem na svoju česť
a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať
Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecné záväzné právne
predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať
podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“- poslanec po zložení sľubu poslanca si prevzal
z rúk pána starostu Osvedčenie o zvolení a podpísal sľub poslanca.
Diskusia nebola- nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 172/2019 – OZ berie na vedomie: a) Zánik
poslaneckého mandátu p. Jozef Vojčiniaka podľa § 25 ods. 2 písm,g) zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, b) Vzdanie sa prvého náhradníka na post
poslanca OZ v Skalitom za volebný obvod č. 1 p. Ing.Petra Ivanka k 11.12.2019, c) Oznámenie
starostu obce o nastúpení p. Jozefa Krčmárika za poslanca OZ Skalité a odovzdanie osvedčenia
o tom, že sa stal poslancom OZ Skalité, c) konštatuje, že p.Jozef Krčmárik zložil zákonom
predpísaný sľub poslanca v súlade s § 26 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, ktoré bolo schválené počtom 11 prítomných poslancov.(
Hlasovanie: za: Mgr.Révayová, Mgr.Capek R., Rovňan O., Lašová Ľ.,Petrák M., Mgr.Časnocha M., Bazgerová I.,

2

Ramšák M.,Bury Ján, JUDr.Krčmárik M.,Mgr.JUDr.Gonščák J. proti: nikto, zdržali sa: Krčmárik Jozef,
neprítomný na hlasovaní:).

p. starosta informoval poslancov, že sa uvoľnila funkcia člena Obecnej rady pri OZ Skalité
a navrhol za člena obecnej rady p. Mgr. Zdenku Révayovú. Zo strany poslancov neboli podané iné
návrhy.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.173 /2016 – OZ volí: za člena Obecnej rady
pri Obecnom zastupiteľstve v Skalitom p. Mgr. Zdenku Révayovú, ktoré bolo schválené
počtom 11 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr.Capek R., Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M.,
Mgr.Časnocha M.,Krčmárik Jozef, Bazgerová I., Ramšák M.,Bury Ján, JUDr.Krčmárik M.,Mgr.JUDr.Gonščák J.
proti: nikto, zdržali sa: Mgr. Zdenka Révayová, neprítomný na hlasovaní:).

Ďalej p. starosta predložil návrh poslancom o tom, že p. Jozef Vojčiak, ktorému zanikol mandát
poslanca, by mal naďalej pokračovať ako člen v komisiách sociálnej, bytovej, zdravotnej ale taktiež
v komisii kultúrnej.
Diskusia nebola -nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 174/2019 – OZ schvaľuje, ponechanie p.
Vojčiniaka Jozefa ako člena v komisiách pri Obecnom zastupiteľstve v Skalitom, ktoré bolo
schválené počtom 12 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr.Révayová, Mgr.Capek R., Rovňan O.,
Lašová Ľ., Petrák M., Mgr.Časnocha M., Jozef Krčmárik, Bazgerová I., Ramšák M.,Bury Ján, JUDr.Krčmárik
M.,Mgr.JUDr.Gonščák J. proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

4. Správa o činnosti od posledného OZ, kontrola uznesení OZ (predkladá starosta)
p. starosta informoval poslancov o plnení uznesení, ktoré boli prijaté na poslednom OZ. Tieto
sú skoro všetky splnené, niektoré sú v plnení a niektoré budeme musieť na dnešnom rokovaní
pozmeniť.
- V obci sme si dňa 11.11.2019 o 11. hodine a 11. minúte pietnou spomienkou pripomenuli
výročie ukončenia 1. svetovej vojny pri Pamätníku padlých v 1. svetovej vojne. Pietnej
spomienky sa zúčastnilo vedenie obce spoločne s obyvateľmi a členmi JDS, SZPB, SČK
Skalité. Všetkým zúčastneným ďakujeme.
- Obec Skalité organizovala v od 11. do 15. novembra 2019 opakovanú zbierku obnoseného a
nepotrebného šatstva. Podarilo sa vyzbierať viac ako 6 500 kg šatstva, posteľných obliečok,
uterákov, perín, obuvi a hračiek. Ďakujeme všetkým občanom, ktorí podporili a zapojili sa do
zberu šatstva. Následný zber šatstva bude v roku 2020,
-19.11.2019 Projekt kino, zástavky, Irop učebne, ŠH – Ivaška,
-22.11.2019 Sme odovzdali projekt na rekonštrukciu autobusových zastávok na Ministerstvo
pôdohospodárstva cez integr. regionálny operačný program,
-24.11.2019 sa konalo stretnutie súkromných vlastníkov lesov a zväzu individuálnych
vlastníkov lesov, ktorého sa za obec zúčastnila zástupkyňa starostu p.Ľ. Lašová,
-25.11.2019 som v rámci zasadnutia ŽSK interpeloval v rámci návrhu rozpočtu na rok 2020
limit na dofinancovanie výkonov vo verejnom záujme v železničnej osobnej doprave na trati
129 Čadca - Svrčinovec – Čierne - Skalité – Serafínov a späť, ktoré vedenie župy prisľúbilo
a dokonca aj prezentuje na bilbordoch. Žiaľ tento návrh uznesenia neprešiel a mňa osobne
mrzí, že ho nepodporili ani niektorí kysucký poslanci.
-26.11. 2019 zasadala finančná komisia, ktorá odobrila rozpočet obce na r.2020 a taktiež
spolupracovala na príprave VZN obce,
- 26.11. 2019 sa konal kontrolný deň na športovej hale. Nasledujúci sa bude konať 17.12.2019
o 9,00 hod.,
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- 26.11. 2019 sme v zmysle zákona uverejnili na úradnej tabuli Oznámenie výsledku
vybavenia petície občanov obce Skalité Za zákaz prevádzkovania hracích a výherných
hracích automatoch v obci Skalité,
- 28.11.2019 podpísal zmluvu na úrade vlády pre investície Turistická infraštruktúra v obci
prvá etapa Trojak- altánok na Trojaku,
- 29.11.2019 sme odovzdali všetky potrebné doklady k vyúčtovaniu projektu Výmena strešnej
krytiny kultúrny dom a hasičská zbrojnica na ENVIRO FOND,
- 30.11.2019 sa konali Adventné trhy.
V rámci kultúrneho programu sa predstavili deti zo SZUŠ v spolupráci s Veronikou
Časnochovou. Ďalej vystúpila folklórna skupina Gorole z Mostov u Jablunkova a Czymuni
z ČR.
- Vďaka projektu z európskeho fondu regionálneho rozvoja „Odkrývanie a ochrana spoločného
dedičstva“ sme dostali finančné prostriedky na realizáciu krásneho dreveného Betlehema,
ktorý nám bližšie priblížili pár slovami autori; akademický sochár Jozef Mundier s dcérou
Veronikou a rezbár Filip Lysek spolu s otcom, ktorí sa podieľali na jeho tvorbe.
Po príhovore mojom a p. farára Jozefa Možiešika, p. farár požehnal Betlehem a nový
adventný veniec,
- 03.12.2019 sa konalo na Obecnom úrade v Skalitom stretnutie starostov Čierne, Svrčinovec,
Skalité, kde sme prerokovali ďalší postup pre navýšenie vlakových spojov na trati Čadca –
Skalite – Serafinov a späť a ďalšie spoločné témy. Taktiež im bola odprezentovaná cyklotrasa,
ktorú pripravujeme so ŽSK,
- 05.12.2019 sa zúčastnil rokovania spolu s p. starostkou Svrčinovca na úrade ŽSK ohľadne
navýšenia vlakových spojov s p. predsedníčkou ŽSK, pánom riaditeľom ŽSK p. Cingelom,
riaditeľom IDŽSK,
- 11.12.2019 sa zúčastnil za obec valného zhromaždenie OCR Kysuce,
- poprosil poslancov o zaslanie pripomienok k štúdii Centra obce budovy Pekárne na základe –
prezentácie na prechádzajúcom OZ p. Jarinu. Vaše pripomienky môžete ešte poslať do
17.12.2019,
- 11.12. 2019 som v zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, podľa §25, odst.2, písm. g) ak počas poslanec počas jedného roka nezúčastní ani
raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva, zverejnil na úradnej tabuli OZNÁMENIE o zániku
mandátu poslanca Jozefa Vojčiniaka a nastúpení náhradníka na uvoľnený mandát poslanca Obecného
zastupiteľstva v Skalitom. Oznámenie bolo vydané v zákonnej lehote v zmysle §192, ods. 2, Zákona č.
180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na základe §192, Zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na uvoľnený mandát poslanca
Obecného zastupiteľstva v Skalitom nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší
počet hlasov vo volebnom obvode č.1. Po písomnom vzdaní sa prvého náhradníka Ing. Petra
Ivanka s počtom hlasov 366 nastupuje na uvoľnený mandát s počtom hlasov 333 p. Jozef
Krčmárik,
Osobne a aj listom som sa p. Jozefovi Vojčiniakovi poďakoval za dlhoročné pôsobenie v
zastupiteľstve a pomoc pri spravovaní obce Skalité,
- 17.12. budú v obci osadené nové nádoby na zber šatstva pri všetkých autobusových
zastávkach od spoločnosti EKO CHARITA.
V rámci interpelácii z posledného OZ dostal niekoľko otázok, na ktoré odpovedal:
-p. posl. Révayová pripomenula, že nie sú doposiaľ miestnej časti u Kučapaci
osadené zvodidlá, ktoré boli schválené – momentálne sú už osadené, je ešte potrebné dozvárať
nábehy na začiatok a koniec zvodidiel. Zvodidlá sú už osadené aj v Čaneckom potoku,
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-k otázke svietidlám, všetky sú už vymenené a momentálne aj prevzaté s porealizačným
zameraním. Na základe požiadavky riaditeľa DP p. Petráka sa celá obec odpojila a je napojená
na dva rozvádzače, čím by malo dôjsť k menším výpadkom na VO,
-Gonščák Jozef-poslanec OZ – výška nákladov na rekonštrukciu verejného osvetlenia.
V máji bol vykonaný firmou Energokom audit verejného osvetlenia (ďalej len ,,VO“). Majiteľ
prezentoval, že investičný náklad na rekonštrukciu VO bude cca 155 tis. € s DPH. P. prednosta
zároveň vizuálne odprezentoval návrh od spoločnosti Energokom, ktorá audit VO prezentovala
poslancom na zasadnutí OZ v mesiaci máj.
Výsledná suma od firmy Energokom v rámci ponuky, ktorá bola prezentovaná je 185 576,03 €
s DPH. Je to suma, z ktorej sa vychádzalo aj pri verejnom obstarávaní.
Vo verejnom obstarávaní bola ako predpokladaná hodnota zákazky uvedená hodnota 170 tis.€orientačne, bez DPH. V rámci verejného obstarávania vzišla firma, ktorá dala najnižšiu cenu.
V prípade firmy Energokom bola 5-ročná záruka, v rámci vysúťaženej firmy je 10-ročná
záruka, nie 50 tis. hodín životnosti, ale 100 tis. hodín a ďalšie práce naviac, čo sa týka
drobných kabeláži, ktoré neboli v prvotnej ponuke zapracované.
Pre porovnanie: v minulom roku sa realizovala rekonštrukcia VO - súbežná cesta, kde
vyobstaraná suma bola niekde na úrovni 136 tis. €, ktoré sme ešte v tomto roku museli splácať
v niekoľkých splátkach. Taktiež na úseku cca 600-700 m došlo zo strany zhotoviteľa
k porušeniu viacerých noriem. Zhotoviteľ musel opraviť tieto nedostatky. Taktiež došlo aj
k zníženiu celkovej ceny o 7 tis. €. A jedná sa len o cenu za 51 ks svietidiel za 137 tis. €.
-k otázke, ktorá nebola zodpovedaná na minulom zasadnutí OZ – osvetlenia popod most k žel.
zastávke. Pokiaľ bude možné zabezpečíme plošinu aj prostredníctvom firmy, ktorá realizovania
VO v obci, bude potrebné unížiť svetlo ale aj predĺžiť káble a zabezpečiť výrez stromov,
- k interpelácií p. Goščáka Jozefa-posl., ohľadom vypovedania zmluvy so spoločnosťou JOKO
a syn a následne uzatvorenie zmluvy s touto spoločnosťou. Požiadal o odprezentovanie p.
Časnochovú A., prac. DP čo sa podarilo vyobstarať a aktuálneho stavu ohľadom odvozu TKO
a aká je zmena oproti pôvodnej zmluve so spoločnosťou JOKO a syn.
p. Časnochová, prac. DP – poplatky za odvoz TKO tvoria jednu z najväčších položiek
z rozpočtu obce. Vizuálne poslancom prezentovala tabuľky, kde boli vyčíslené náklady na
odvoz TKO za r. 2009- 2018. Bola schválená nová koncepcia na vývoz TKO. V ďalšej tabuľke
bol odprezentovaný prehľad nákladov za zmesový odpad za obdobie k 30.9.2019. Na základe
týchto skutoční Obec ako verejný obstarávateľ vyhlásila verejné obstaranie na dodávku služieb
na zvoz a likvidáciu odpadu. Do 30.9.2019 túto službu zabezpečovala spol. JOKO a syn.
Z verejného obstarávania vzišiel staronový dodávateľ JOKO a syn, kde sa zmluva upravila a je
platná do r. 2021. Sumy sú takmer rovnaké ako v pôvodnej zmluve len pribudla položka za
1100 l nádobu a znížila sa položka za uloženie odpadu na skládke. Súvisí to s tým, že sa v obci
zrušili veľkoobjemové kontajnery a občania si zakúpili popolnice. V zmluve došlo k zmene,
nakoľko doposiaľ sme spoločnosti JOKO a syn približovali popolnice k zvozovej trase a tieto
náklady doposiaľ znášala DP Skalité, podľa novej zmluvy nám za tieto služby bude platiť
JOKO a syn. Ďalej odprezentovala tabuľku skládkovania TKO v roku 2019. Od schválenia
novej koncepcie idú platby smerom nadol. Ďalej poslancom odprezentovala tabuľku, v ktorej
bola vyčíslená prognóza na r. 2020-2021 platenia poplatku do enviromenrálneho fondu: r. 2019
- 12 €/t, 2020 - 24€/t, r. 2021 – 30,-€/t pri rovnakom triedení odpadu ako v r. 2019. V ďalšej
tabuľke poslancom odprezentovala výber poplatku za odvoz TKO k 30.9.2019 od občanov a od
právnických osôb. Podnikatelia majú určený maximálny poplatkoch na jeden liter- množstvový
zber. Občania môžu platiť maximálne do výšky 39,96 €/os./rok. Ide o sumy, ktoré určuje
zákon. V návrhu VZN je navýšenie poplatku za odvoz TKO, nakoľko obec v značnej miere
dotuje vývoz TKO. V r. 2018 obec vynaložila na odvoz TKO čiastku 231 733,-€, na poplatku
za TKO sa vybrala čiastka 88 454,-€, teda z rozpočtu obce bol vývoz TKO dotovaný čiastkou
143 278,-€. Výška poplatku bude musieť byť každoročne prehodnotená podľa úrovne triedenia
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odpadu. Taktiež informovala poslancov o tom, že plánujú zriadiť malú obecnú kompostáreň
v obci, čím sa môže zvýšiť úroveň triedenia.
Ďalej p. starosta informoval poslancov, že pred zasadnutím OZ zasadali komisie
- Komisia sociálna, zdravotná a bytová
- Komisie finančnej a správy obecného majetku
- Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu a Komisia cestovného ruchu, podnikania,
obchodu a služieb
- 9. decembra zasadala obecná rada.
Otvoril diskusiu – do diskusie sa prihlásil p. Gonščák Jozef, poslanec OZ.
p. Gonščák Jozef, posl. OZ- mal otázku na p. Časnochovú A., prac. DP ohľadom upozornenia
pre občanov obce na stránke obce, kde sa uvádza, že nádoby ktoré budú preťažené nebudú
vyvezené. Čo znamená preťažená nádoba?
p. Časnochová, prac. DP– každá nádoba má svoju nosnosť, je to norma tej popolnice. Pri kúpe
popolníc občanov informujeme akú nosnosť má daná popolnica. V priebehu zasadnutia OZ
budete informovaní o nosnosti popolníc. Preťažená môže vzniknúť horúcim popolom a občan
si ju následne zaleje vodou. Každá popolnica, ktorá nie je vyvezená je opatrená štítkom
s uvedením dôvodu, prečo sa nevysypala. Občania nie sú limitovaný množstvom popolníc.
Informácie o nosnosti popolníc boli uverejnené aj v Obecnom spravodaji, na stránke obce.
Do diskusie sa ďalej prihlásil p. Miloš Petrák, poslanec OZ.
p. Miloš Petrák, posl. OZ- bolo nám prezentované, že poplatky každý rok stúpajú. Bolo by
vhodné urobiť ešte väčšiu osvetu, aby občania viac separovali odpad.
p. starosta uviedol, že túto osvetu robíme prostredníctvom spravodaja, web stránky obce. Určili
sa nové stojiská na vyseparovaný odpad pri autobus. zastávkach, otvoril sa zberný dvor 6x
v týždni pre občanov.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 175/2019 – OZ berie na vedomie: a)Správu
o kontrole plnenia uznesení od predchádzajúceho zasadnutia OZ, b) Správu o činnosti od
posledného zasadnutia OZ, ktorú predložil starosta obce, ktoré bolo schválené počtom 12
prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr.Révayová, Mgr.Capek R., Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M.,
Mgr.Časnocha M., Jozef Krčmárik, Bazgerová I., Ramšák M.,Bury Ján, JUDr.Krčmárik M.,Mgr.JUDr.Gonščák J.
proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

5.

5. zmena rozpočtu obce Skalité na rok 2019.

p. starosta uviedol, že 5. zmena rozpočtu bola prerokovaná na zasadnutí finančnej komisie
a zasadnutí OR, ktorá doporučila OZ schváliť túto zmenu. Materiály poslanci obdržali.
Požiadal p. Ruckovú o predloženie 5. zmeny rozpočtu obce.
p. Rucková A., prac. OcU- informovala poslancov o posledných zmenách, ktoré sa vykonali od
zasadnutia OR. Výdavky na cestnú dopravu- záchranné práce, kalamita, ktoré tam boli
napočítané. Z položky 635 bolo odpočítaná čiastka 67 967,-€ a táto čiastka bola daná na
položku 637 a je tam navýšenie na dohody pre pracovníkov, ktorí robili orez stromov vo výške
3348,-€ na dohody. Ďalšia zmena bola na položke náboženské a spoločenské služby vo výške o
300,-€. Položka dávky soc. pomoci 642026 bola presunutá na položku 637006-náhrady,
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nakoľko nebola poskytnutá fin. výpomoc, ale dávky (drevo,uhlie). Rozpočet je vyrovnaný
v celkovej výške 4 509 752,-€.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
p. starosta požiadal p. Stašovú, HKO o vyjadrenie sa k 5.zmene rozpočtu.
p. Stašová, HKO - do 5.zmeny rozpočtu boli zahrnuté skutočnosti, ktoré boli známe. Do konca
roka môžu nastať nové skutočnosti, OZ by malo poveriť starostu obce konečnými zmenami
rozpočtu obce k 31.12.2019 podľa skutočného čerpania príjmov a výdavkov.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 176/2019 – OZ a)schvaľuje: 5.zmenu
rozpočtu obce pre rok 2019, ako bola predložená vrátane rozpočtov ROPO v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Skalité (tvorí prílohu uznesenia),b) poveruje: Starostu obce konečnými
zmenami rozpočtu obce 31.12.2019 podľa skutočného čerpania príjmov a výdavkov, ktoré bolo
schválené počtom 12 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr.Révayová, Mgr.Capek R., Rovňan O.,
Lašová Ľ., Petrák M., Mgr.Časnocha M., Jozef Krčmárik, Bazgerová I., Ramšák M.,Bury Ján, JUDr.Krčmárik
M.,Mgr.JUDr.Gonščák J. proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

6.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Skalité č.3/2019 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materských škôl a školských
zariadení so sídlom na území obce Skalité.

p. starosta informoval, že tento návrh bo prerokovaný na zasadnutí fin. komisie a OR, ktorá
doporučila OZ schváliť tento návrh VZN. Poslanci návrh VZN obržali. Požiadal p. Kožákovú
o predloženie návrhu VZN.
p. Kožáková Ľ., prac. OcU- obec má povinnosť určiť výšku dotácie na dieťa MŠ a školských
zariadení. Jednotlivé školy si predložili svoje rozpočty podľa jednotlivých položiek. Tieto
požiadavky boli zapracované do návrhu VZN. Jednou zo zmien je od 1.1.2020 navýšenie
platov pedagogických zamestnancov, s týmto súvisia aj napočítané príplatky týchto
pracovníkov, ktoré sa automaticky zvyšujú, pretože sa odvíjajú od základného platu. Taktiež aj
10% navýšenie platov nepedagogických zamestnancov. S týmto navýšením súvisia aj zvýšené
odvody do poisťovní. Nakoľko pri tvorbe tohto návrhu VZN nebola známa ešte výška
podielových daní, pri SZUŠ sme ponechali výšku dotácie na žiaka tak ako bola v minulom roku
len bola prepočítaná zvýšeným počtom detí. Nakoľko je už známa výška podielových daní tak
sme vypočítali, koľko obec dostane na SZUŠ podľa zvýšeného koeficientu, ktorý je 95,288.
Obec na SZUŠ do rozpočtu obce dostane 411 195,- €. V návrhu VZN pre SZUŠ je 67,77%
z toho, čo obec dostane.
p. starosta otvoril diskusiu- prihlásil sa p. Capek Roman, poslanec.
p. Capek Roman, posl. OZ- požiadal poslancov o to, aby nenastala situácia ako v minulom
kalendárnom roku, čo sa týka školstva. Došlo k navýšeniu žiakov v SZUŠ. My máme na holé
platy, nemáme na chod a zabezpečenie činnosti (zakúpenie nových nástrojov a pod.). Obec
dostala ešte viac fin. prostriedkov ako minulý rok. Navrhol výšku pre SZUŠ aspoň vo výške
80%.
p. Krčmárik Milan, posl. OZ- uviedol, že rozpočet je už postavený tak, že pre SZUŠ pôjde
67,77 %. Ak by sa táto výška zmenila, museli by sme zmeniť aj rozpočet. Ak by sa príspevok
zvýšil na 80%, čo predstavuje približne 50 tis. € nevie, komu by sa o 50 tis. znížil rozpočet. Pri
tvorbe rozpočtu pre r.2020 na fin. komisii sa jednalo o 100,-€ a nie že 50 tis.€.
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p. Capek Roman, posl. OZ- stiahol svoj predložený návrh.
p. Révayová Zdenka, posl. OZ – predložila ďalší návrh, aby sa zvýšil príspevok pre SZUŠ na
70%, to znamená zvýšiť o 10 tis. €.
p. Kožáková, prac. OcÚ- oboznámila poslancov, ako by sa zmenila výška dotácie po
zapracovaní návrhu p. Révayovej-navýšenie dotácie pre SZUŠ o 10 tis. €. ZŠ Skalité Kudlov2910,12€/žiak- nemení sa, MŠ Skalité Ústredie-3054,52€/žiak, ŠJ Kudlov – 286,73 €/žiak, ŠJ
Ústredie – 406,10 €/žiak, Školský klub – 782,44 €/žiak na Kudlove aj v cirkevnej škole
v rovnakej výške, dotácia na dieťa v CVČ vo výške 116,36 €/žiak, iné centrá 116,36 €/žiak.
V SZUŠ bol návrh 949,35 €/žiak v individuálnej forme vyučovania, po prepočítaní návrhu na
zvýšenie o 10 tis. € by išlo o výšku príspevku 983,47 €/žiak a v skupinovej forme by išlo
o výšku príspevku 321,10 €/žiak.
p. starosta dal hlasovať o návrhu poslankyne Révayovej, ktorý bol jednohlasne schválený.
Požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 177/2019 – OZ: a)berie na vedomie:
Dôvodovú správu k VZN obce Skalité č. 3/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka a dieťa materských a školských zariadení so sídlom na území obce Skalité,
b)schvaľuje: VZN obce Skalité č.3/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa
materských a školských zariadení so sídlom na území obce Skalité tak, ako bolo predložené
so zapracovaním zmeny:
· §3 bod 5.: Výška dotácie na žiaka v súkromnej Základnej umeleckej škole Skalité
Kudlov (ďalej len SZUŠ)
a)
žiak SZUŠ v individuálnej forme vyučovania – 983,47 €
b)
žiak SZUŠ v skupinovej forme vyučovania – 321,10 € (tvorí prílohu uznesenia),
ktoré bolo schválené počtom 12 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr.Révayová, Mgr.Capek
R., Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., Mgr.Časnocha M., Jozef Krčmárik, Bazgerová I., Ramšák M.,Bury Ján,
JUDr.Krčmárik M.,Mgr.JUDr.Gonščák J. proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

7.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Skalité č.4/2019 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.

p. starosta požiadal p. Padyšákovú, prac. OcÚ o predloženie návrhu VZN č.4/2019. Návrh bol
prejednaný na zasadnutí kom. finančnej, OR, ktorá doropučila návrh VZN schváliť. Poslancom
bol materiál zaslaný. Poveril vedením rokovania OZ p. Lašovú Ľubicu.
p. Padyšáková, prac. OcU- informovala poslancov, že sadzba dane u ornej pôdy a TTP zostáva
nezmenená vo výške 1,25%, u záhrad bola sadzba dane 1 %, došlo k navýšeniu o 10% na
1,10% zo základu dane, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy bola sadzba 0,25% došlo
k navýšeniu na 0,28%, lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy bola sadzba dane 0,75%
došlo k navýšeniu na 0,83%, stavebné pozemky zostávajú vo výške 1,25%. Do návrhu VZN sa
vsunuli pozemky na ktorých sa nachádzajú transformačná stanica alebo predajný stánok, kde
sadzba dane je vo výške 1,25% z hodnoty, ktorá je ako u stavebných pozemkov 5,64€/m2.
Pri dani zo stavieb došlo k zmene pri stavbách na bývanie a drobné stavby bola sadzba dane vo
výške 0,077€/m2, došlo k navýšeniu na 0,133 €/m2. Upozornila poslancov, že v návrhu VZN
došlo k preklepu pri sadzbe dane za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby
pre vodné hospodárstvo je uvedené 0,085 €/m2 má byť uvedená sadzba 0,133€/m2. Ďalšie
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stavby boli zvýšené o 10%.Chaty a stavby určené na individuálnu rekreáciu je 0,492 €/m2,
samostatne stojace garáže je sadzba 0,438 €/m2, priemyselné stavby je sadzba 1,095€/m2,
stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu
s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou ostáva sadzba vo výške 1,327€/m2. Sadzba
dane za ostatné stavby sa zvyšuje o 10% na 0,657€/m2. Príplatok za podlažie je sadzba
0,022€/m2 bola 0,020€/m2. Ročná sadzba z bytov na upravila o 10% na 0,109€/m2.
Oslobodenie, zníženie dane zostáva tak ako bolo v predchádzajúcom VZN. Sadzba dane za psa
sa nezmenila. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva sa nezmenila. Sadzba dane za
ubytovanie sa zmenila na výšku 0,60€/os/prenocovanie. Sadzba dane za predajné automaty a za
nevýherné hracie prístroje zostáva nezmenená.
p. Klušáková, prac. OcÚ- informovala poslancov o zmene výšky poplatku za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad z 16,24€/os/rok na 23,03€/os/rok. Pri poplatku za odpad pre
právnické osoby nedošlo k zmene sadzby, nakoľko je maximálna, ktorú určuje zákon. Mení sa
sadzba za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín, ktorý je stanovený na 0,044 €/kg
odpadu.
Ďalej viedol rokovanie OZ starosta obce.
Otvoril diskusiu. Do diskusie sa prihlásili p. Zdenka Révayová a p. Capek Roman.
p. Révayová, posl. OZ mala otázku, či je pri miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
zapracované oslobodenie od tejto dane, ktoré bolo schválené v minulosti.
p. Klušáková, prac. OcU – je zapracované v paragraf. 7a.
p. Capek Roman, posl. OZ poďakoval pracovníčkam za prípravu VZN. Predložil návrh na
zmenu VZN v § 5 bode 1.2. s tým, že bude uvedená sadzba dane 0,133€/m2 pre celú Obec
Skalité jednotne.
Koniec diskusie.
p. starosta dal o návrhu p. Capka Romana hlasovať, návrh bo jednohlasne schválený.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 178/2019 – OZ: a)berie na vedomie: Dôvodovú
správu k VZN obce Skalité č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady, b) schvaľuje VZN obce Skalité č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 1.1.2020, tak ako bolo
predložené, so zapracovaním zmeny: §5 bod 1.2 za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky,
stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu 0,133 €/m2 pre celú Obec Skalité jednotne (zosúladenie
rozdielov dane medzi najvyššou a najnižšou sadzbou dane na 10-násobok (tvorí prílohu uznesenia),
ktoré bolo schválené počtom 12 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr.Révayová, Mgr.Capek R., Rovňan
O., Lašová Ľ.,Petrák M., Mgr.Časnocha M., Jozef Krčmárik, Bazgerová I., Ramšák M.,Bury Ján, JUDr.Krčmárik
M.,Mgr.JUDr.Gonščák J. proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

8.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Skalité č. 5/2019
o hazardných hrách.

p. starosta požiadal p. prednostu OcÚ o predloženie návrhu VZN, ktoré bolo poslancom
doručené v materiáloch na rokovanie.
p. prednosta informoval poslancov, že tento návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce
a taktiež na web stránke obce. Týka sa zákazu prevádzkovania niektorých druhov hazardných
hier počas 12 dní v kalendárnom roku a taktiež zákazu umiestnenia herne vo vzdialenosti menej
9

ako 200 m školského zariadenia, zariadenia sociálnych služieb pre deti a mládež a iných
zariadení, ktoré sú uvedené v tomto návrhu VZN.
p. starosta informoval, že v zmysle platnej legislatívy sme informovali úrad na dohľad nad
hazardnými hrami o zverejnení návrhu tohto VZN a v prípade schválenia tohto VZN ho taktiež
budeme informovať o schválení tohto VZN.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 179/2019 – OZ: a)berie na vedomie: Dôvodovú
správu k VZN obce Skalité č. 5/2019 o hazardných hrách, b) schvaľuje VZN obce Skalité č. 5/2019
o hazardných hrách tak ako bolo predložené (tvorí prílohu uznesenia), ktoré bolo schválené počtom 12
prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr.Révayová, Mgr.Capek R., Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M.,
Mgr.Časnocha M., Jozef Krčmárik, Bazgerová I., Ramšák M.,Bury Ján, JUDr.Krčmárik M.,Mgr.JUDr.Gonščák J. proti:
nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

9.

Návrh rozpočtu obce na roky 2020-2022, Stanovisko HKO k Návrhu
rozpočtu obce na roky 2020-2022.

p. starosta konštatoval, že návrh rozpočtu poslanci obdržali v materiáloch, bol prerokovaný
v komisií finančnej a taktiež na zasadnutí OR, ktorá doporučuje návrh rozpočtu schváliť.
Nakoľko došlo k zmene vo VZN o výške dotácie na žiaka, je potrebné túto zmenu dať do
návrhu rozpočtu obce. Rozpočet je vyrovnaný, ale nie je rozvojový, nakoľko došlo na
zasadnutí komisií k úprave podľa finančných možností obce. Rozpočet je navrhnutý ako
vyrovnaný.
p. Rucková, prac. OcÚ- oboznámila poslancov k zmenám, ktoré nastali od zasadnutia
OR.V príjmovej časti sa zvýši položka na výnose dane z príjmov na sumu 2 302 tis. €, daň zo
stavieb je upravená na čiastku 48 638,-€. Spolu daňové príjmy by boli vo výške 2 514 978,-€.
V nedaňových príjmoch nedošlo k zmene. Do rozpočtu bol zapracovaný ešte bežný transfer,, Odkrývanie kultúrneho dedičstva“ vo výške 12 417,-€. Ďalej bol zapracovaný kapitálový
transfer „Odkrývanie kultúrneho dedičstva“ vo výške 9 tis. € (,,Betlehem“). Ďalej bol do
rozpočtu zapracovaný nevyčerpaný kapitálový transfer ,,Multifunkčné ihrisko“ z tohto roka,
presun medzi finančné príjmy vo výške 38 tis. €. Finančné príjmy by boli vo výške 409 957,- €.
V príjmoch v školstve nebola žiadna zmena. Celkom príjmy by boli vo výške 4 082 507,-€.
O 10 tis. € viac.
Vo výdavkovej časti rozpočtu bola ponížená položka zo 4 tis. € na 3 tis. € na školenia vo
verejnej správe. Na položke Goralské slávnosti bola znížená čiastka z 13 tis. € na čiastku
12 551,-€, zapracovali sme tam bežné výdavky z projektu ,,Odkrývanie kultúrneho dedičstva“
vo výške 4 845,-€ z toho spolufinancovanie je 1 700,-€. Ďalšia zmena je na položke Posedenie
s dôchodcami, uvítanie detí 1 649,-€ a je tam zapracovaný aj príspevok Mestu Prešov vo výške
2 500,-€.
p. starosta- samosprávy po celom území SR pomáhajú Mestu Prešov po katastrofe, ktorá sa
stala (výbuch plynu na Murgašovej ulici) ako sa dá. Aj naša obec sa chce taktiež v malej miere
spolupodieľať na odstránení následkov tohto výbuchu. V rámci návrhu tohto rozpočtu sme
vyčlenili sumu vo výške 2 500,-€. Vždy bolo zvykom, že na ukončení roka na námestí obce
býva ohňostroj. Ak budete súhlasiť, ohňostroj zrušíme a z týchto ušetrených finančných
prostriedkov poskytneme Mestu Prešov príspevok. Táto čiastka sa pohybuje na úrovni 500,-€600,-€, za ktorú sa zabezpečoval ohňostroj. Ďalšie finančné prostriedky by sme chceli ušetriť
na položke kultúrnych a športových podujatí. Jedná sa o kultúrne podujatie ,,Pochovávanie
basy“, ktoré po finančnej stránke nie je najlacnejšie. Tu by sme chceli ušetriť práve tých
2 000,-€. Pochovávanie basy by sme chceli urobiť inou formou, v súčinnosti s CVČ, seniormi
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a ostatnými účinkujúcimi, ktorí by sa podieľali na kultúrnom programe. A to pochovávaním
basy na námestí obce, kde by sme sa spoločne zabavili, ale v menšom rozsahu ako to bolo po
minulé roky. Touto formou by sme chceli vyjadriť našu solidaritu všetkým ľuďom, ktorých sa
táto tragédia dotýka. Toto je návrh z našej strany – vedenia obce.
p. Rucková, prac. OcÚ - vo výdavkovej časti rozpočtu je zapracovaná zmena pre SZUŠ boli
rozpočtované 278 686,- €, takže výdavky pre SZUŠ by boli 288 686,-€. Celkové bežné
výdavky spolu by činili 1 711 790,-€. Sú predložené žiadosti jednotlivých rozpočtových
organizácií, prevádzkárne. Na základe týchto žiadostí bolo ponížené MŠ na Kudlove mínus 10
tis. € (na opravu elektroinštalácie), taktiež MŠ-Ústredie bolo ponížených 10 tis. € ( na opravu
kúpeľne), taktiež CVČ bolo ponížených 10 tis. €. Celkom transfery v rámci verejnej správy by
boli vo výške 1 561 172,-€.Týmto rozpočtom sa aj schvaľujú rozpočty pre tieto organizácie, aj
na položky 610,620,630,640, tieto rozpočty sú predložené. Je to prílohou tohto rozpočtu.
V kapitálových výdavkoch je rozpočtované spolufinancovanie projektov vo výške 27 399,- €
a PD vo výške 10 tis. €. Ďalej bol rozpočtovaný transfer na rekonštrukciu mostu u Filipa vo
výške 30 tis. € a na projekt ,,Autobusové zastávky“- spolufinancovanie vo výške 10 tis. €. Do
rozpočtu boli zapracované záväzky, ktoré vyplývajú z minulých období – na Modernizáciu VO
pre rok 2020 je to vo výške 26 424,-€. Multifunkčné ihrisko- dopracované- fin. prostriedky
nebudú čerpané v tomto roku presúvajú sa do r. 2020 vo výške 38 tis. €+ spolufinancovanie
19 694,-€. Športová hala z rezervného fondu, nakoľko tento rok finančné prostriedky, ktoré boli
schválené neboli čerpané, presúvajú sa do roku 2020. Športová hala z úveru - je daná čiastka
300 tis. € (nevieme do konca roka v akej výške budú faktúry). Je to na dočerpanie jestvujúceho
úveru. Na položke Náboženské a spoločenské služby- rozšírenie cintorína- nákup pozemku vo
výške 5 tis. € (záväzok z kúpnej zmluvy). Modernizácia učební na ZŠ-K je rozpočtovaných
z projektu 112 867,-€ a spolufinancovanie vo výške 5 896,-€. Zateplenie pož. zbrojnice- 30 tis.
€. Jedná sa o nevyčerpané fin. prostriedky z roku 2018, ktoré sa môžu použiť do roku 2021.
Spolu kap. výdavky činia 667 783,-€.
Vo finančných operáciách sú rozpočtované splátky istín už z prijatých úverov a tie činia
151 144,-€. Celkom výdavky spolu činia 4 082 507,-€.
Súčasťou rozpočtu je aj programový rozpočet obce. V obci máme schválených 10 programov:
plánovanie, služby občanom, komunikácie, vzdelávanie (celé školstvo), rekreačné a športové
služby, kultúra, prostredie pre život (verejné priestranstvá, verejné osvetlenie, verejné WC),
zásobovanie obce vodou, bývanie (správa nájomných bytov, výstavba nájomných bytov.), soc.
služby (opatrovateľská služba, dávky v hmot. pomoci, aktiv. práce a dotácie žiakov). Tento
rozpočet je preklopený do týchto jednotlivých programov.
p. starosta požiadal HKO p. Stašovú o vyjadrenie sa k návrhu rozpočtu obce.
p. Stašová, HKO – predložila poslancom stanovisko k predloženému rozpočtu, v ktorom
vychádza z hľadísk či je rozpočet predložený zákonne, v súlade so všeobecne záväznými
predpismi, metodiky správne, či bola dodržaná informačná povinnosť. Rozpočet bol zverejnený
podľa zákona o obecnom zriadení. Predložený rozpočet bol spracovaný metodiky správne, bol
prerokovaný vo finančnej komisii, OR. Navrhovaný rozpočet je podľa zák. 583/2004 Z.z.
v znení neskorších predpisov, členený na bežné príjmy a výdavky, kapitálové príjmy a výdavky
a príjmové a výdavkové finančné operácie. Konštatovala, že návrh rozpočtu je v súlade so
zákonom o obecnom zriadení zverejnený v obci spôsobom obvyklým. Návrh rozpočtu na r.
2020-2022 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými predpismi, metodicky správne. Je
navrhnutý ako vyrovnaný.
Ďalej informovala poslancov o čerpaní úverov: zo starého úveru vo výške 600 tis. € zostáva
nedočerpaných 127 199,88 € a nový úver vo výške 350 tis. € nie je čerpaný. Percento úverové
zaťaženia obce predstavuje 20,84 %. V prípade dočerpania úverov, by zaťaženie obce
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predstavovalo výšku 38,78%. Percento splátok by bolo 8,03. Údaje nie sú ešte celkom správne,
sú tam úroky, ktoré sa tam musia ešte dopočítať. Stanovisko HKO tvorí prílohu zápisnice.
p. starosta otvoril diskusiu- do diskusie sa prihlásili p. Roman Capek a p. Miloš Petrák.
p. Capek Roman, posl. OZ – poďakoval členom fin. komisie, ale taktiež p. Ruckovej, nakoľko
príprava tohto rozpočtu bola náročná. Mal otázku ohľadom doby splácania úverov na bytové
domy – do akého obdobia sa budú splácať.
p. Rucková – každý jeden úver je zobratý na 30 r.. Posledná splátka je v r. 2046.
p. Petrák Miloš, posl. OZ - mal otázku na položku – výdavky na rozvoz stravy – v r. 2019 sú
výdavky vo výške 11 666,-€ a v r. 2020 sú plánované vo výške 7 000,- €. Prečo?
p. starosta- dochádza k miernemu navýšeniu stravníkov, ktorí požadujú túto služby. Táto služba
je mierne nadštandardná. Je tam už aj nejaké šetrenie, ktoré prebiehalo v r.2019. V prípade, že
by došlo k nejakej zmene, tak by sa rozpočet musel zmeniť v ďalších úpravách v r. 2020.
p. Rucková, prac. OcÚ k tomuto uviedla, že k zníženiu rozpočtu došlo z dôvodu, že p.
Majchráková, ktorá rozváža obedy a súčasne vykonáva opatrovateľskú službu – celá jej mzda
je rozpočtovaná na položke opatrovateľská služba, nie je to rozdelené ako v minulom roku – na
rozvoz stravy a opatrovateľskú službu.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 180/2019 – OZ: a)berie na vedomie:
a) Stanovisko HKO Obce Skalité k návrhu rozpočtu obce na roky 2020-2022 vrátane
rozpočtov ROPO v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Skalité. b) Rozpočet obce Skalité na roky
2021-2022, s ch v a ľ u j e : a) Rozpočet obce Skalité na rok 2020, vrátane rozpočtov ROPO
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Skalité, tak ako bol predložený a bežných výdavkov
v členení na položky 610,620,630,640,650, tvorí prílohu uznesenia, b) Programový rozpočet
obce Skalité na rok 2020 – tvorí prílohu uznesenia, c) Použitie finančných prostriedkov
z rezervného fondu vo výške 36 957,-€ na dofinancovanie výstavby Športovej haly v obci
Skalité. d) Príspevok pre TJ Slovan Skalité vo výške 22 000,-€ od 1.1.2020 takto:
·
18 550,- €
futbalový oddiel
·
2 500,- €
biatlonový oddiel
·
600,- €
hokejbalový oddiel
·
350,- €
futsalový oddiel, ktoré bolo schválené počtom 12 prítomných
poslancov.(Hlasovanie: za: Mgr. Révayová, Mgr. Capek R., Rovňan O., Lašová Ľ.,Petrák M., Mgr.Časnocha
M., Jozef Krčmárik, Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M.,Mgr. JUDr. Gonščák J. proti: nikto,
zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

Návrhová komisia predložila ďalší návrh na Uznesenie č. 181/2019 – OZ schvaľuje:
poskytnutie jednorázového príspevku vo výške 2 500,-€ Mestu Prešov v rámci mimoriadnej
situácie na bežné výdavky v súvislosti s odstraňovaním následkov výbuchu plynu v bytovom
dome č. 7 na Mukačevskej ulici v Prešove a na nefinančnú pomoc osobám postihnutým
vplyvom uvedenej udalosti, ktoré bolo schválené počtom 12 prítomných poslancov.(Hlasovanie:
za: Mgr.Révayová, Mgr.Capek R., Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., Mgr.Časnocha M., Jozef Krčmárik,
Bazgerová I., Ramšák M.,Bury Ján, JUDr.Krčmárik M.,Mgr.JUDr.Gonščák J. proti: nikto, zdržali sa: nikto,
neprítomný na hlasovaní:).

10.

Správa z kontroly CVČ Skalité

p. starosta požiadal HKO p. Stašovú o predloženie výsledkov z kontroly CVČ Skalité.
p. Stašová, HKO – v informovala poslancov o vykonanej kontrole v CVČ Skalité. Správa
z vykonanej kontroly tvorí prílohu zápisnice OZ.
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Diskusia nebola -nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 182/2019 OZ berie na vedomie: Správu
o vykonanej kontrole HKO Skalité v CVČ Skalité za rok 2018, ktorú predložila HKO
Skalité (tvorí prílohu uznesenia), ktoré bolo schválené počtom 12 prítomných poslancov.(Hlasovanie: za:
Mgr.Révayová, Mgr.Capek R., Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., Mgr.Časnocha M., Jozef Krčmárik, Bazgerová I.,
Ramšák M.,Bury Ján, JUDr.Krčmárik M.,Mgr.JUDr.Gonščák J. proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

11.

Návrh Plánu kontrolnej činnosti HKO na prvý polrok 2020

p. starosta informoval poslancov, že Plán kontrolnej činnosti poslanci obdržali a požiadal p.
Stašovú o jeho prezentovanie.
p. Stašovú, HKO uviedla, že návrh plánu bol zverejnený na úradnej tabuli obce a web-stránke
obce od 26.11.2019 k pripomienkovaniu.
Diskusia nebola -nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 183/2019 OZ : a)schvaľuje: Plán kontrolnej
činnosti HKO Skalité na I. polrok 2020, b)poveruje: HKO Skalité vykonaním kontrol podľa
schváleného Plánu kontrol na I. polrok 2020, ktoré bolo schválené počtom 12 prítomných
poslancov.(Hlasovanie: za: Mgr.Révayová, Mgr.Capek R., Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., Mgr.Časnocha M., Jozef
Krčmárik, Bazgerová I., Ramšák M.,Bury Ján, JUDr.Krčmárik M.,Mgr.JUDr.Gonščák J. proti: nikto, zdržali sa: nikto,
neprítomný na hlasovaní:).

12.
·

Nakladanie s majetkom obce

Vyjadrenie k zámeru odpredaja pozemku – p. Gerátová Viera, Skalité č. 1325.

p. starosta informoval poslancov, že zo strany riaditeľa DP Skalité prišla žiadosť o prerokovanie
vyjadrenia k zámeru odpredaja pozemku p. Gerátovej Viery, Skalité č. 1325. Žiadosť prišla
11.12.2019. Prečítal poslancom vyjadrenie k zámeru odpredaja pozemku, tvorí prílohu zápisnice.
Jedná sa o zverejnený zámer odpredaja pozemku, ktorý bol schválený na predchádzajúcom OZ.
p. starosta požiadal riaditeľa DP Skalité k vyjadreniu sa.
p. riaditeľ DP Skalité p. Petrák Alojz – svoje vyjadrenie už predložil členom stavebnej komisie.
Svoje vyjadrenie predložil aj poslancom OZ. Je potrebné dokončiť zatrúbnenie rigolu, ktoré sa
začalo pred 12 rokmi. K zatrúbneniu došlo z dôvodu, že medzi MŠ a súkromnými pozemkami
bol otvorený rigol, ktorý odvádza dažďovú vodu a odpadovú vodu zo septikov, ktorá
zapáchala. Zatrúbnenie bola prvá časť a druhá časť- odvedenie vody suchým prípadne
regulovaným rigolom sa doposiaľ nezrealizovala. Ak sa tieto práce doriešia – dokončia, môže
sa uvedený pozemok odpredať. V prípade, že sa uvedený pozemok odpredá a nedošlo by
k vyriešeniu zatrúbnenia pozemku, nevie ako by sa ďalej táto otázka riešila s novým
vlastníkom pozemku. Dažďová voda ešte pribudne, nakoľko dochádza k ďalšej výstavbe rod.
domov v lokalite Cupeľ a rod. domy zatiaľ neriešia záchyt tejto vody. Táto rýchla voda ide len
do obecných rigolov a následne do tokov. Tieto toky sú ďaleko a táto voda sa niekde vybreží.
Voda z Cupľa nemá kadiaľ vytiecť. Vytečie len na multifunkčné ihrisko pri škôlke, alebo na
MK medzi MŠ a cintorínom. Naposledy v tejto časti bola prietrž mračien v r. 1997, kedy sa
zvýšil prietok v tomto povodí až 10 krát. Priestor medzi MŠ a rod. domami bol vlastne
otvorený rigol- priehlbina, ktorá odvádzala túto vodu priamo do Rajského potoka. Ak by sa
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v tomto úseku urobilo niečo, čo by nebolo vhodné pre odvedenie tejto vody, nevie kde by táto
voda vytiekla. V prípade, že sa tento problém vyrieši, môže sa uvažovať o odpredaji tohto
pozemku.
p. starosta otvoril diskusiu. Do diskusie sa prihlásili p. Časnocha Michal, p. Krčmárik Milan,
poslanci OZ.
p. Časnocha Michal, posl. OZ – požiadal o predloženie návrhu riešenia, ktoré by bolo
zapracované do návrhu na uznesenie.
p. Krčmárik Milan, posl. OZ – požiadal o informáciu, v akom znení bol zámer odpredaja
schválený.
p. Časnocha Michal, posl, OZ oboznámil poslancov so znením schváleného zámeru na
odpredaj pozemku.
p. Gonščák Jozef, posl. OZ, ktorý uviedol, že komisia výstavby si na svojom zasadnutí najprv
preberie písomné žiadosti a následne ide do terénu. Riaditeľ DP nás informoval, že musí odísť,
takže z pozície komisie neboli žiadne schválnosti. Či bola na zasadnutie prizvaná žiadateľka
alebo nie, na celej veci sa nič nezmenilo. Bol tam pracovník stavebného úradu, ktorý vysvetlil
danú problematiku s pohľadu stavebného úradu a preto sme nesúhlasili s odpredajom v takom
rozsahu, aký si dala žiadateľka, ale s uvedenými výhradami. Taký bol názor komisie. Riešime
problémy z ktorými sa treba vysporiadať. Nevidí dôvod, aby sa to riešilo na každej stavebnej
komisii.
p. starosta navrhol, aby sa pozemok odpredal až po vybudovaní vodozádržných opatrení.
p. riaditeľ DP uviedol, že daný problém treba riešiť. Treba rozhodnúť, aké práce sa vykonajú,
inak sa tento problém bude ďalej odsúvať. Z tohto dôvodu bolo dané aj uvedené vyjadrenie
k odpredaju.
p. Bury Ján, posl. OZ navrhol vybudovať na časti pozemku, ktorú chce žiadateľka odkúpiť
kanalizáciu a pozemok odpredať až po vybudovaní tejto kanalizácie. Ďalej pokračovať
s budovaním kanalizácie podľa finančných možností obce.
p. Gonščák Jozef, posl. OZ uviedol, že bol zverejnený zámer odpredaja pozemku za určitých
podmienok a pokiaľ nebudú zapracované vecné bremená, aby sme sa tam bez problémov
dostali, tak obec to ani nemôže odpredať a taktiež nebude súhlasiť ani so zámerom aký bol
zverejnený.
p. starosta uviedol, že prišla námietka k zverejneniu zámeru odpredaja tohto pozemku. Z tohto
dôvodu sa aj zámery zverejňujú, aby bola možnosť ich pripomienkovať.
p. Časnocha Michal, posl. OZ navrhol, v prípade, že k zverejneným zámerom na odpredaj resp.
prenájom prídu pripomienky, tieto pripomienky doručiť aj žiadateľovi prostredníctvom
komisie. Následne by sa tieto pripomienky vysporiadali, vydiskutovali pred zasadnutím OZ
a potom sa prijme záver.
p. Révayová Zdenka, posl. OZ navrhla, aby sa opätovne zišla stavebná komisia spoločne so
žiadateľom a riaditeľom DP na prerokovanie týchto pripomienok.
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p. Petrák Alojz, riad. DP uviedol, že sa pýtal aké sú vypracované podmienky k odpredaju
pozemku. Bolo mu povedané, že žiadne, z tohto dôvodu podal pripomienku k zámeru
odpredaja. Nakoľko po prvej búrke bude ihrisko pri MŠ nefunkčné. Dnes sa nemusí schváliť
odpredaj, môže sa schváliť na ďalších zasadnutiach OZ.
p. starosta uviedol, že na dnešnom zasadnutí sa nebude schvaľovať odpredaj pozemku, nakoľko
nemáme ešte doložené doklady od žiadateľky.
p. Gonščák Jozef, posl. OZ uviedol, že taktiež nevieme či žiadateľka za uvedených podmienok
bude chcieť odkúpiť daný pozemok. Taktiež konkrétne podmienky nevie, nevie obmedzenia
z vecného bremena z našej strany.
p. Krčmárik Milan, posl. OZ navrhol, aby na základe zásadnej pripomienky k zverejnenému
zámeru bola táto pripomienka opätovne prerokovaná na zasadnutí komisie výstavby, spoločne
so žiadateľkou a právnym zástupcom obce.
p. starosta uviedol, že pripomienka je zo strany riaditeľa DP zásadná a treba tieto pripomienky,
resp. podmienky uvedené vo zverejnenom zámere prerokovať so žiadateľkou.
p. starosta predložil návrh, aby diskusia k danej problematike bola mimo záznam z rokovania
OZ. S návrhom poslanci jednohlasne súhlasili.
O 11,30 hod. p. starosta prerušil rokovanie OZ – prestávka do 12,00 hod.. Prerušenie rokovania
schválené počtom 12 prítomných poslancov. Rokovanie OZ pokračovalo od 12,00 hod..
p. starosta informoval poslancov, že pred prestávkou prebehla diskusia mimo záznam z rokovania OZ,
kde bola prerokovaná pripomienka riaditeľa DP Skalité k zverejnenému zámeru odpredaja pozemku p.
Gerátovej Viere, Skalité č. 1325 – uz. OZ č. 148/2019.
p. starosta k tomuto bodu programu otvoril oficiálnu diskusiu – diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 184/2019 OZ berie na vedomie pripomienku
Obec Skalité-Prevádzkáreň zo dňa 10.12.2019 k Uzneseniu Obecného zastupiteľstva v Skalitom č.
148/2019 zo dňa 18.11.2019 a presúva žiadosť p. Gerátovej Viery, Skalité č. 1325 o odkúpenie časti
pozemku č. CKN 3624/1 v k.ú. obce Skalité, na ďalšie rokovanie obecného zastupiteľstva s tým, že
uvedené pripomienky budú doručené žiadateľke a prerokované na najbližšom zasadnutí komisie
výstavby, územného plánovania a životného prostredia pri OZ Skalité za účasti právneho zástupcu
obce, žiadateľky a štatutárneho zástupcu Obec Skalité-Prevádzkáreň, ktoré bolo schválené počtom 10
prítomných poslancov.(Hlasovanie: za: Mgr.Révayová, Mgr.Capek R., Rovňan O., Lašová Ľ., M., Mgr.Časnocha M.,
Jozef Krčmárik, Bazgerová I.,Bury Ján, JUDr.Krčmárik M.,Mgr.JUDr.Gonščák J. proti: nikto, zdržali sa: Petrák M.,
neprítomný na hlasovaní: Ramšák M.).

·

Pridelenie uvoľneného 3-izbového bytu v BD č. 1450/1.

p. starosta požiadal predsedníčku sociálnej komisie, aby oboznámila poslancov s odporúčaním
sociálnej komisie.
p. Bazgerová Iveta, posl. OZ – informovala poslancov o tom, že na uvoľnený nájomný byt boli
podané 4 žiadosti o byt. Z toho traja žiadatelia nespĺňali podmienky na pridelenie bytu. Jeden
žiadateľ spĺňal podmienky - p. Michal Jurga, Oščadnica 1342. P. Jurga súhlasil s pridelením
nájomného bytu. Komisia doporučuje OZ byt prideliť priamo žiadateľovi p. Jurgovi na dobu
troch rokov.
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Diskusia nebola- nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 185/2019 OZ schvaľuje: a) spôsob pridelenia
uvoľneného nájomného bytu priamo, b)pridelenie nájomného bytu v BD 1450/1 p Michalovi Jurgovi,
bytom Oščadnica 1342 na dobu od 1.1.2020 do 31.12.2022, ktoré bolo schválené počtom 11
prítomných poslancov.(Hlasovanie: za: Mgr.Révayová, Mgr.Capek R., Rovňan O., Lašová Ľ., M., Mgr.Časnocha M.,
Jozef Krčmárik, Bazgerová I.,Bury Ján, JUDr.Krčmárik M.,Mgr.JUDr.Gonščák J.,Petrák M., proti: nikto, zdržali sa: nikto,
neprítomný na hlasovaní: Ramšák M.).

·

Žiadosť p. Serafínovej Barbory o ukončenie nájomnej zmluvy na byt v BD č. 1459.

p. starosta informoval poslancov, že sa so žiadosťou zaoberala na svojom zasadnutí sociálna
komisia. Požiadal p. Révayovú o predloženie stanoviska komisie.
p. Révayová, posl. OZ- p. Serafinová predložila žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy na byt
v BD 1459. Komisia odporúča OZ zobrať na vedomie uvedenú žiadosť, nakoľko sa nejedná
o ukončenie nájomného vzťahu dohodou k určitému dátumu.
Diskusia nebola- nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 186/2019 OZ berie na vedomie: žiadosť o
ukončenie nájomnej zmluvy na byt vBD č. 1459 p. Serafínovej Barbory, Skalité č. 1459, ktoré
bolo schválené počtom 11 prítomných poslancov.(Hlasovanie: za: Mgr.Révayová, Mgr.Capek R.,
Rovňan O., Lašová Ľ., M., Mgr.Časnocha M., Jozef Krčmárik, Bazgerová I.,Bury Ján, JUDr.Krčmárik
M.,Mgr.JUDr.Gonščák J.,Petrák M., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní: Ramšák M.).

·

Krupec Pavol – EXTREM, 023 14 Skalité č.803-výpoveď nájomnej zmluvy.

p. starosta informoval poslancov OZ so žiadosťou p. Krupca Pavla, Skalité č. 803 o ukončenie
nájomnej zmluvy na prenájom nebyt. priestorov v budove č.p. 602 dohodu k 31.1.2020. Bola
prerokovaná na zasadnutí OR, ktorá odporúča OZ ukončenie nájomného vzťahu dohodou
a následne zverejniť zámer na prenájom uvoľnených priestorov.
Diskusia nebola- nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 187/2019 OZ a)berie na vedomie: Vypovedanie
Nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 1.12.2006 na prenájom nebytových priestorov v časti budovy č. 602
zo strany p. Krupca Pavla-EXTREM, 023 14 Skalité 803, OZ b) schvaľuje: Ukončenie Nájomnej
zmluvy zo dňa 1.12.2019 uzatvorenej s p. Krupcom Pavol-EXTREM, 023 14 Skalité dohodou
k 31.1.2020, ktoré bolo schválené počtom 11 prítomných poslancov.(Hlasovanie: za: Mgr.Révayová,
Mgr.Capek R., Rovňan O., Lašová Ľ., M., Mgr.Časnocha M., Jozef Krčmárik, Bazgerová I.,Bury Ján, JUDr.Krčmárik
M.,Mgr.JUDr.Gonščák J.,Petrák M., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní: Ramšák M.).

Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 188/2019 OZ schvaľuje: Trvalú
prebytočnosť majetku Obce Skalité a zámer prenájmu prebytočného majetku obce Skalité z
dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe § 9a, ods.9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o majetku obcí“) a Zásad hospodárenia
s majetkom obce Skalité za účelom prenájmu toho majetku a to : - Nebytové priestory, ktoré sa
nachádzajú v časti poschodia budovy č.p. 602 v kú. obce Skalité s obvyklou výškou nájmu.
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Odôvodnenie :Obci Skalité bola doručená od p. Krupca Pavla-EXTREM, Skalité č. 803
výpoveď nájomnej zmluvy na základe ktorej mal uvedené priestory prenajaté. Nájomný vzťah
končí 31.1.2020. Obec pristúpila k zverejneniu zámeru prenájmu uvedených nebytových
priestorov z dôvodu ďalšieho prenájmu, ktoré bolo schválené počtom 11 prítomných
poslancov.(Hlasovanie: za: Mgr.Révayová, Mgr.Capek R., Rovňan O., Lašová Ľ., M., Mgr.Časnocha M., Jozef
Krčmárik, Bazgerová I.,Bury Ján, JUDr.Krčmárik M.,Mgr.JUDr.Gonščák J.,Petrák M., proti: nikto, zdržali sa:
nikto, neprítomný na hlasovaní: Ramšák M.).

Na zasadnutie sa dostavil p. Ramšák Marián, posl. OZ o 12,15 hod..
·

Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v časti prízemia budovy č.731 – VYTO GASTRO
s.r.o., A.hlinku2653,Čadca.

p. starosta informoval o žiadosti spoločnosti VYTO GASTRO, Čadca. Zámer prenájmu uvoľnených
nebyt. priestorov v časti budovy č.731 bol schválený na predchádzajúcom zasadnutí OZ. OR
odporúča schváliť prenájom uvedenej spoločnosti.
p. starosta otvoril diskusiu. Prihlásil sa p. Bury Ján, posl. OZ.
Bury Ján, posl. OZ – informoval poslancov, že p. Šmatlava ponúkol na odpredaj uvedenej firme aj
zariadenie reštaurácie – nedohodli sa. Ďalej informoval, že táto spoločnosť nepotrebuje altánok, ktorý
je tam postavený. P. Šmatlava ho chce ponúknuť na odpredaj obci vo výške 3 tis. € (celkové náklady
na stavbu predstavovali 6 500,-€).
Zo zasadnutia odišiel p. Bury Ján, posl. OZ o 12,21 hod..
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 189/2019 OZ schvaľuje: Trvalú
prebytočnosť majetku Obce Skalité a prenájom prebytočného majetku obce Skalité z dôvodu
hodného osobitného zreteľa na základe § 9a, ods.9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o majetku obcí“) a Zásad hospodárenia s majetkom
obce Skalité za účelom prenájmu toho majetku a to spoločnosti VYTO GASTRO s.r.o.,
A.Hlinku 2653, 022 01 Čadca, IČO:50395921 : - Nebytové priestory, ktoré sa nachádzajú
v časti prízemia budovy č.p.731 v kú. obce Skalité, vedené na LV č. 1566 s obvyklou výškou
nájmu od 1.1.2020 na dobu neurčitú, na obchodné účely. Odôvodnenie: Spoločnosť VYTO
GASTRO s.r.o., Čadca požiadala o prenájom uvoľnený nebytových priestorov v časti budovy
č. 731 za účelom obchodnej činnosti, ktoré bolo schválené počtom 11 prítomných
poslancov.(Hlasovanie: za: Mgr.Révayová, Mgr.Capek R., Rovňan O., Lašová Ľ., M., Mgr.Časnocha M., Jozef
Krčmárik, Bazgerová I.,Ramšák M., JUDr.Krčmárik M.,Mgr.JUDr.Gonščák J.,Petrák M., proti: nikto, zdržali sa:
nikto, neprítomný na hlasovaní: Bury J.).

Na zasadnutie sa dostavil p. Bury Ján, posl. OZ o 12,25 hod..
·

Zmena Uznesenia OZ č. 157/2019 zo dňa 18.11.2019.

p. starosta informoval poslancov, že sa jedná o uznesenie, ktorým bolo schválené odkúpenie
pozemku č. KNC 4854 o výmere 1426 m2 od p. Laššákovej. V uvedenom uznesení bola zle
uvedená adresa p. Laššákovej. Správna adresa p. MUDr. Anny Laššákovej, rod. Jašurkovej je
Vedryně 331, 739 94 okr. Frýdek Místek.
Diskusia nebola – nikto sa neprihlásil.
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Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 190/2019 OZ schvaľuje: Zmenu
Uznesenia OZ č. 157/2019 zo dňa 18.11.2019 z dôvodu zmeny adresy trvalého pobytu
v nasledovnom znení:Odkúpenie pozemku KNC 4854 v kú. obce Skalité, zapísaný na LV č.
1898 o výmere 1426 m2 ta cenu 7,-€/m2 od p. MUDr. Anny Laššákovej, Vendryně 331, 739
94 okr. Frýdek Místek. Uvedený pozemok bude slúžiť ako prepoj medzi obcami SkalitéČierne, ktoré bolo schválené počtom 12 prítomných poslancov.(Hlasovanie: za: Mgr.Révayová,
Mgr.Capek R., Rovňan O., Lašová Ľ., M., Mgr.Časnocha M., Jozef Krčmárik, Bazgerová I.,Ramšák M.,
JUDr.Krčmárik M.,Mgr.JUDr.Gonščák J.,Petrák M.,Bury J., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na
hlasovaní:).

·

Žiadosť spoločnosti Nanokon s.r.o., Staškov č. 310.

p. starosta informoval poslancov o tom, že na zasadnutí OR bola opätovne prerokovaná žiadosť
spoločnosti Nanokon s.r.o. Staškov s tým, že na zasadnutí OZ, pokiaľ bude všeobecný súhlas,
by sme schválili, že sa vypracuje znalecký posudok na nehnuteľnosti o ktoré má daná
spoločnosť záujem, aby sme mohli spoločnosti odprezentovať, či máme alebo nemáme záujem
nehnuteľnosť odpredať. Následne bude potrebné vypracovať s právnym zástupcom obce
zmluvu, aby obec neprišla o tento majetok.
Otvoril diskusiu. Do diskusie sa prihlásil p. Petrák M., posl. OZ.
p. Petrák Miloš- mal otázku, či sa jedná o celý areál aj s budovami.
p. starosta – jedná sa o celý areál aj s budovami.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 191/2019 OZ poveruje: Starostu obce
Skalité zabezpečením vypracovania znaleckého posudku na nehnuteľnosti v areáli bývalých
kasární v obci Skalité, ktoré bolo schválené počtom 12 prítomných poslancov.(Hlasovanie: za:
Mgr.Révayová, Mgr.Capek R., Rovňan O., Lašová Ľ., M., Mgr.Časnocha M., Jozef Krčmárik, Bazgerová
I.,Ramšák M., JUDr.Krčmárik M.,Mgr.JUDr.Gonščák J.,Petrák M.,Bury J., proti: nikto, zdržali sa: nikto,
neprítomný na hlasovaní:).

·

Žiadosť spoločnosti HMZ Rádiokomunikácie, spol.s.r.o, Rajecká cesta 17/2806, 010 01
Žilina- prenájom stĺpa VO.

p. starosta informoval poslancov so žiadosťou spoločnosti, ktorá v rámci rozšírenia pokrytia
územia obce vysokorýchlostným internetovým pripojením, požiadala o napojenie na verejné
osvetlenie na stĺp VO umiestneného na parcele p. Tomicovej ( v lokalite u Rucka). Je
potrebné zverejniť zámer prenájmu.
Diskusia nebola- nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 192/2019 OZ schvaľuje: Trvalú
prebytočnosť majetku Obce Skalité a zámer prenájmu prebytočného majetku obce Skalité z
dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe § 9a, ods.9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o majetku obcí“) a Zásad hospodárenia
s majetkom obce Skalité za účelom prenájmu tohto majetku žiadateľovi : HMZ
RÁDIOKOMUNIKÁCIE, s.r.o., Rajecká cesta 17/2806, 010 01 Žilina, a to:- Stožiar verejného
osvetlenia umiestnený na pozemku, parcela registra ,,C“ 3248 v kú. obce Skalité.
Odôvodnenie: HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE požiadal Obec Skalité o prenájom uvedeného
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majetku za účelom pokrytia obce Skalité vysokorýchlostným internetovým pripojením. Zámer
prenájmu je z dôvodu vylepšenia poskytovaných služieb občanom obce Skalité, ktoré bolo
schválené počtom 12 prítomných poslancov.(Hlasovanie: za: Mgr.Révayová, Mgr.Capek R., Rovňan O.,
Lašová Ľ., M., Mgr.Časnocha M., Jozef Krčmárik, Bazgerová I.,Ramšák M., JUDr.Krčmárik
M.,Mgr.JUDr.Gonščák J.,Petrák M.,Bury J., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

· Železnice SR – prenájom pozemkov- zmena Uznesenia č.117/19 zo dňa 28.8.2019.
p. starosta ďalej poslancov informoval o zmene uznesenia č. 117/2019 zo dňa 28.8.2019,
ktorým bol schválený dlhodobí prenájom pozemkov od Železníc SR. Pri napĺňaní tohto
uznesenia požiadala Správa majetku Žilina, že je potrebné uzatvoriť dve zmluvy, nakoľko
parcela je delená na dva trakčné úseky a taktiež došlo k zmene výmer pozemkov.
Diskusia nebola- nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 193/2019 OZ schvaľuje: Nové znenie Uznesenia
OZ Skalité č. 117/2019 zo dňa 28.8.2019 v časti b) nasledovne:
b) Dlhodobý prenájom pozemkov:
·
CKN č. 5913/1 –zast.plocha v kú. obce Skalité zapísaná na LV č. 1493 o výmere
1890 m2 za cenu 6 €/rok na udržiavaciu činnosť,
·
CKN č. 5922 – ttp. v kú. obce Skalité, zapísaná na LV č. 1493 o výmere
2438 m2 za cenu 6,-€/rok na udržiavaciu činnosť.
Celková suma prenájmu pozemkov od Železnice SR, Klementova 8, 813 61
Bratislava (Odštepný závod-Železnice Slovenskej republiky – Správa majetku ŽSR Bratislava,
Holekova 6, 811 04 Bratislava) v rozlohe celkom 4328 m2 v hodnote 127,50 €/rok bez DPH.
Prenájom pozemkov je potrebný pre uchádzanie sa projektov na obnovu autobusových zastávok,
ďalších projektov a ďalší strategický rozvoj obce. Prenajaté pozemky budú vytýčené
geodetom/náčrtom, ktoré bolo schválené počtom 12 prítomných poslancov.(Hlasovanie: za: Mgr.Révayová,
Mgr.Capek R., Rovňan O., Lašová Ľ., M., Mgr.Časnocha M., Jozef Krčmárik, Bazgerová I.,Ramšák M., JUDr.Krčmárik
M.,Mgr.JUDr.Gonščák J.,Petrák M.,Bury J., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

·

Informatívna správa o použití finančných prostriedkov z ubytovne TJ Slovan Skalité.

p. starosta informoval poslancov so správou TJ Slovan Skalité o použití fin. prostriedkov
z ubytovne za obdobie od 1.1.2019 do 31.7.2019 vo výške 420,-€, ktoré boli použité na údržbu
objektu a areálu TJ Slovan Skalité.
Diskusia nebola- nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 194/2019 OZ berie na vedomie:Informatívnu
správu o použití finančných prostriedkov z ubytovne TJ Slovan Skalité za obdobie od 1.1.2019 do
31.7.2019 v predloženom znení,ktoré bolo schválené počtom 12 prítomných poslancov.(Hlasovanie: za:
Mgr.Révayová, Mgr.Capek R., Rovňan O., Lašová Ľ., M., Mgr.Časnocha M., Jozef Krčmárik, Bazgerová I.,Ramšák M.,
JUDr.Krčmárik M.,Mgr.JUDr.Gonščák J.,Petrák M.,Bury J., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

·

Zmena Uznesenia OZ č. 143/2019 zo dňa 18.11.2019.

p. starosta informoval poslancov, že sa jedná o uznesenie, v ktorom bola schválená zmena
metalhalogénového osvetlenia šport. haly na LED-technológiu. Po prerokovaní so zhotoviteľom
stavby a s dodávateľskou firmou došlo k tomu, že z technických dôvodov nie je možné zrealizovať
tento návrh. Nakoľko sa jedná o svietidlá, ktoré nie sú nerozbitné a tak isto technológia uchytenia nie
je vhodná pre takýto typ šport. haly. Z tohto dôvodu nám firma SportServise s.r.o. dala cenovú
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ponuku. Cenová ponuka bola vizuálne prezentovaná poslancom, ktorú zhotoviteľ stavby vie
zabezpečiť. Cenová ponuka od spoločnosti SportService predstavuje čiastku 4846,80 € s DPH a na
predchádzajúcom zasadnutí OZ bola schválená čiastka na úrovni cca 2500,-€.
Diskusia nebola- nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 195/2019 OZ schvaľuje: Zmenu Unesenia
Obecného zastupiteľstva č. 143/2019 zo dňa 18.11.2019 v bode c) nasledovne:
a) výmenu metalhalogénového osvetlenia v Novostavbe športovej haly – Skalité na LEDtechnológiu,b)navýšenie rozpočtu na LED technológiu cca do výšky 4 846,80 € Novostavby športovej
haly, ktoré bolo schválené počtom 12 prítomných poslancov.(Hlasovanie: za: Mgr.Révayová, Mgr.Capek R.,
Rovňan O., Lašová Ľ., M., Mgr.Časnocha M., Jozef Krčmárik, Bazgerová I.,Ramšák M., JUDr.Krčmárik
M.,Mgr.JUDr.Gonščák J.,Petrák M.,Bury J., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

13.

Návrh plánu zasadnutí OZ na rok 2020.

p. starosta predložil poslancom návrh plánu zasadnutí OZ na rok 2020 (marec, jún, september,
december) s tým, že zasadnutia by sa konali vždy v prvej polovici mesiaca. O presnom dátume
budú poslanci v čas informovaní.
Diskusia nebola- nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 196/2019 OZ schvaľuje: Plán zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v Skalitom pre rok 2020 (tvorí prílohu uznesenia), ktoré bolo
schválené počtom 12 prítomných poslancov.(Hlasovanie: za: Mgr.Révayová, Mgr.Capek R., Rovňan O.,
Lašová Ľ., M., Mgr.Časnocha M., Jozef Krčmárik, Bazgerová I.,Ramšák M., JUDr.Krčmárik
M.,Mgr.JUDr.Gonščák J.,Petrák M.,Bury J., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

14.

Plán kultúrnych, športových a spoločenských podujatí pre rok 2020.

p. starosta informoval poslancov, že návrh Plánu kultúrnych a športových podujatí im bol
zaslaný, bol prerokovaní na zasadnutí komisie kultúrnej.
Otvoril diskusiu. Do diskusie sa prihlásil p. Michal Časnocha, posl. OZ.
Časnocha M., posl. OZ- poďakoval, že do plánu bola zapracovaná Hodina Zeme a Deň Zeme.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 197/2019 OZ schvaľuje: Plán kultúrnych,
športových a spoločenských podujatí pre rok 2020 (tvorí prílohu uznesenia), ktoré bolo
schválené počtom 12 prítomných poslancov.(Hlasovanie: za: Mgr.Révayová, Mgr.Capek R., Rovňan O.,
Lašová Ľ., M., Mgr.Časnocha M., Jozef Krčmárik, Bazgerová I.,Ramšák M., JUDr.Krčmárik
M.,Mgr.JUDr.Gonščák J.,Petrák M.,Bury J., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

15.

Rôzne, interpelácie – I. časť.

p. starosta požiadal p. Lašovú Ľ., posl.OZ o predloženie návrhu OR.
p. Lašová Ľ., posl. OZ prečítala návrh OR.
Diskusia nebola- nikto sa neprihlásil.
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Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 198/2019 OZ schvaľuje: a)V súlade s §
18c) ods. 5 Zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov vyplatenie odmeny
Hlavnej kontrolórke Obce Skalité za rok 2019 vo výške 25% ročnej časovej mzdy.
b)V súlade s ods.4, Čl. 3 Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Skalité
a Zákona č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov vyplatenie odmien poslancom Obecného
zastupiteľstva Skalité v závislosti od dosiahnutých výsledkov za aktívnu celoročnú prácu
počas roka 2019 vo výške disponibilných finančných prostriedkov z príslušnej kapitoly
rozpočtu obce a to 230,- € v hrubom/poslanec, ktoré bolo schválené počtom 12 prítomných
poslancov.(Hlasovanie: za: Mgr.Révayová, Mgr.Capek R., Rovňan O., Lašová Ľ., M., Mgr.Časnocha M., Jozef
Krčmárik, Bazgerová I.,Ramšák M., JUDr.Krčmárik M.,Mgr.JUDr.Gonščák J.,Petrák M.,Bury J., proti: nikto,
zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

O 12,50 hod. p. starosta prerušil zasadnutie OZ – obedňajšia prestávka do 13,30 hod.. Prerušenie
zasadnutia OZ schválené počtom 12 prítomných poslancov.
Zasadnutie pokračovalo o 13,30 hod..
15.
·

Rôzne, interpelácie – II. časť.

Rôzne.

p. starosta informoval poslancov o tom, že bola vznesená požiadavka zo strany obce na
Ministerstvo vnútra SR o poskytnutie osobného motorového vozidla VOLKSWAGEN
TRANSPORTER. Je podpísaná darovacia zmluva s min. financií aj s min. vnútra. K uvedenej
zmluve je potrebné prijať uznesenie OZ.
Diskusia nebola- nikto sa prihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 199/2019 OZ schvaľuje: uzatvorenie darovacej
zmluvy medzi Slovenskou republikou zastúpená Ministerstvom vnútra SR Pribilinova 2, 812 72
Bratislava na bezodplatný prevod hnuteľného majetku
do výlučného vlastníctva Obce Skalité a to:
Osobné vozidlo VOLKSWAGEN TRANSPORTER 70X0C/AJT/KR/2/SG
VIN podvozku: WV2ZZZ70Z3H080003
Obstarávacia cena: 31 491,48 €
Zostatková cena: 0,00 €, ktoré bolo schválené počtom 12 prítomných poslancov.(Hlasovanie: za:
Mgr.Révayová, Mgr.Capek R., Rovňan O., Lašová Ľ., M., Mgr.Časnocha M., Jozef Krčmárik, Bazgerová
I.,Ramšák M., JUDr.Krčmárik M.,Mgr.JUDr.Gonščák J.,Petrák M.,Bury J., proti: nikto, zdržali sa: nikto,
neprítomný na hlasovaní:).

p. starosta ďalej informoval poslancov, že do konca kalendárneho roka môžeme podať žiadosť
o poskytnutie dotácie na kúpu osobného motor. vozidla pre opatrovateľskú činnosť. Je to
dotácia na úrovni do 10 tis. €, ktorú poskytuje Min. práce, soc. vecí a rodiny SR.
p. starosta ďalej informoval poslancov, že počas decembra prišla výzva cez Envirofond
ohľadom zatepľovania. Táto výzva je platná do konca roka 2019. Ak takáto výzva je, mi
musíme do 30 dní pripraviť projekt t.z. PD dokumentáciu, stavebné povolenie príp. ohlásenie
drobnej stavby a splniť všetky náležitosti, čo sa týka výzvy. Ak sú niekedy aj výhrady zo
strany poslancov, mi musíme rýchlo reagovať na výzvy k daným projektom. Čo sa týka
zatepľovania, je vhodné sa o tento projekt uchádzať. Tým, že sa podarila výmena strešnej
krytiny na hasičskej zbrojnici a na kine, v rámci tohto nám bo schválený polovičný projekt bez
zateplenia stropu. Ak by sme sa chceli uchádzať o tento projekt z Envirofondu, tak to musí byť
v rámci tepelných certifikátov. To znamená, ak by sme chceli zatepliť aj steny, musíme sa
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baviť o celom energetickom certifikáte stavby. Projekt musí zahŕňať vykurovací systém,
výmenu okenných, dverných otvorov, zateplenie stropov, stien a iných technických riešení. Ak
by nám bola schválená výška dotácie 200 tis.€, za tú čiastku by sme to mali zrealizovať tak,
aby sme počas piatich rokov vedeli deklarovať úsporu. Nie vždy sú finančné prostriedky
schválené, ale projekt musí byť takto pripravený.
p. starosta informoval poslancov o tom, že do konca kalendárneho roka by mala byť
zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory
regionálneho rozvoja. Jedná sa o vec, kde musia byť majetko-právne vysporiadané veci t.z.
pripravená PD a pod.. Na základe toho, že sa buduje turistická infraštruktúra I. etapa v lokalite
,,Troják“ a v druhej etape, by sme chceli pokračovať s tým, že výzva je do 50 tis. €, ani tu sme
neboli úspešný na 100%. Bolo schválených len časť finančných prostriedkov, tak zvažujeme
rozhľadňu, ktorú chcelo vybudovať aj predchádzajúce vedenie obce, vybudovať. Chceme túto
výstavbu rozdeliť na etapy. V I. etape by sa zrealizovala spodná stavba a následne v rámci
ďalších výziev dofinancovať celú výstavbu rozhľadne.
p. starosta ďalej informoval poslancov o ďalšej otvorenej výzve cez Ministerstvo ŽP SR –
vodozádržné opatrenia. Je to výzva, ktorá sa týka, ak by bola vhodná lokalita, vybudovania
vodnej plochy v obci a pod..
Diskusia nebola- nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 200/2019 OZ schvaľuje: a) Predloženie
žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb z Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR– Nákup osobného motorového vozidla pre opatrovateľskú službu,
b)Zaistenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutej pomoci.
c)Zaistenie finančných prostriedkov na financovanie projektu.
d)Zaistenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutej dotácie v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci, t.j. vo výške 10%, ktoré bolo schválené počtom 12 prítomných
poslancov.(Hlasovanie: za: Mgr.Révayová, Mgr.Capek R., Rovňan O., Lašová Ľ., M., Mgr.Časnocha M., Jozef
Krčmárik, Bazgerová I.,Ramšák M., JUDr.Krčmárik M.,Mgr.JUDr.Gonščák J.,Petrák M.,Bury J., proti: nikto,
zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 201/2019 OZ schvaľuje: a) predloženie
projektu z dotácie na zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane
zatepľovania. Projekt s názvom: „Zateplenie objektu kultúrny dom a požiarna zbrojnica v obci
Skalité“. Poskytovateľ dotácie - Environmentálny fond. Spolufinancovanie 5%. Maximálna
výška dotácie 200 000 EUR,
b) predloženie projektu z dotácie z Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre
investície a informatizáciu – Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti
podpory regionálneho rozvoja. Projekt s názvom: „Turistická infraštruktúra v obci Skalité – II.
etapa“ - Rozhľadňa na „Trojaku“. Spolufinancovanie 10%. Maximálna výška dotácie 50 000
EUR, ktoré bolo schválené počtom 12 prítomných poslancov.(Hlasovanie: za: Mgr.Révayová,
Mgr.Capek R., Rovňan O., Lašová Ľ., M., Mgr.Časnocha M., Jozef Krčmárik, Bazgerová I.,Ramšák M.,
JUDr.Krčmárik M.,Mgr.JUDr.Gonščák J.,Petrák M.,Bury J., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na
hlasovaní:).

·

Interpelácia poslancov.

p.Časnocha M., posl. OZ – mal otázku ohľadom likvidácie starých áut ,, vrakov“v obci.
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p. starosta k tomuto uviedol, že požiadal p. Gonščáka M., prac. OcU o spracovanie monitoringu
takýchto vozidiel v obci. V lokalite ,,kolónia“ dôjde k odstráneniu týchto ,,vrakov“ po podpísaní
zmluvy o prenájme pozemkov medzi obcou a Železnicami SR na náklady majiteľa, ak sa nám ho
podarí identifikovať. V jarných mesiacoch zasadne komisia a určíme postup, ako s tým budeme
nakladať.
p. Lašová Ľ.,posl. OZ – poďakovala p. Časnochovej A., prac. DP Skalité za vybavenie
kontajnerov na obnosené šatstvo z ekoprojektu. Ďalej občania z miestnej časti U Labasa sa
pýtajú, či im tam bude umiestnený kontajner v zimnom období.
p. starosta k tomuto uviedol, že do lokalít, ktoré sú v zimnom období nedostupné, budú rozmiestnené
kontajnery. V prípade miestnej časti U Labasa bola informácia od zvoznej firmy, že táto lokalita by
mala byť zabezpečená bez problémov. V prípade, že sa tak nestane, bude sa to riešiť.
p. starosta ďalej poslancov informoval o tom, že sa obecný úrad dostavila p. Chovaniaková, ktorá sa
počas tohto zimného obdobia pošmykla a mala úraz. V minulosti, keď sa budovala MK na Poľanu
bolo odstránené verej. osvetlenie ( 3-4 svetelné body) a v danej lokalite nie je zabezpečené VO. Pokiaľ
to fin. možnosti obce budú dovoľovať, tak v budúcom roku by sme chceli v danej časti vybudovať
aspoň časť osvetlenia. K demontáži VO nedošlo počas rekonštrukcie VO v tomto kalendárnom roku.
K demontáži došlo počas výstavby prístupovej cesty k tunelu Poľana.
16.

Správy o činnosti komisií OZ za rok 2019.

p. starosta požiadal predsedov jednotlivých komisií, aby v krátkosti informovali o práci komisií počas
roka 2019.
p. Bazgerová Iveta, posl. OZ, predseda Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej pri OZ
v Skalitom informovala poslancov o tom, že komisia počas roka zasadala päť krát. Na svojich
zasadnutiach sa zaoberala žiadosťami o poskytnutie soc. výpomoci, prerokovávala žiadosti na
predĺženie nájomných zmlúv na byty, žiadosti o ukončenie nájomných zmlúv na byty a taktiež
žiadosťami o pridelenie bytov. Ďalej sa členovia 18.12.2019 zúčastnia na odovzdávaní
darčekov v Domovoch sociálnych služieb a balíčkov deťom zo soc. slabších rodín.
p. Ramšák Marián, posl. OZ, predseda Komisie cestovného ruchu, podnikania, obchodu
a služieb pri OZ v Skalitom informoval poslancov o tom, že komisia zasadala v roku 2019 tri
krát. Komisia úzko spolupracuje s komisiu kultúry, kde sa spoločne zúčastňuje na prípravách
všetkých kultúrnych podujatí, ktoré organizuje obec. Taktiež poďakoval aj zamestnancom DP
Skalité, dobrovoľníkom, ktorí sa taktiež podieľajú na prípravách týchto podujatí.
p. Gonščák Jozef, posl. OZ, predseda Komisie výstavby, územného plánovania a životného
prostredia pri OZ v Skalitom informoval o tom, že komisia sa v r. 2019 zišla štyri krát. Na
väčšine zasadnutí sa zúčastnil aj p. starosta, ktorý komisiu informoval o aktuálnom dianí v
obci, zámeroch obce pre nadchádzajúce obdobia. Na zasadnutiach sa zaoberali žiadosťami
občanov, z ktorých najviac žiadostí bolo na opravu MK, VO, odkúpenie pozemkov vo
vlastníctve obce ako aj prenájom nehnuteľností. Opravy výtlkov boli riešené v rámci bežnej
údržby miestnou prevádzkou, žiadosti o opravy, rozšírenia a vybudovania MK boli zaradené do
zoznamu žiadostí o opravu MK. Žiadosti o opravu, vybudovanie VO a miestneho rozhlasu boli
zaradené do zoznamu žiadostí o VO, z dôvodu kompletnej rekonštrukcie VO. Poďakoval
starostovi, prednostovi OcÚ ako aj členom komisie za aktívnu prácu, osobitne tajomníkovi
komisie, ktorý pripravoval podklady k zasadnutiam.
p. Rovňan Ondrej, posl. OZ, predseda komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri OZ
v Skalitom informoval poslancov, že komisia počas roka zasadala sedem krát. Na svojich
zasadnutiach pripravila Plán kultúrnych a spoločenských podujatí pre roky 2019,2020. Komisia
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sa podieľala na príprave a realizácií všetkých kultúrnych podujatí, ktoré sa v obci konali.
Poďakoval všetkým členom kultúrnej komisie, riaditeľovi DP Skalité p. Alojzovi Petrákovi
a pracovníkom, ktorí boli nápomocní pri organizovaní podujatí. Ide často o náročnú prácu.
Poďakoval aj členom komisie obchodu a podnikania, ktorí sa výrazne podieľali na prípravách
Skalitskej varešky, Goralských slávností, Vianočných trov a iné. Taktiež poďakoval
pedagógom, deťom zo SZUŠ a CVČ v Skalitom, ktorí pripravovali kultúrne programy na
uvedené podujatia.
p. Capek Roman, posl. OZ, predseda Komisie finančnej a správy obecného majetku pri OZ
v Skalitom, informoval poslancov o tom, že komisia zasadala päť krát. Poďakoval p. Ruckovej,
prac. OcÚ a p. Stašovej, HKO sa prípravu materiálov na zasadnutia. Taktiež poďakoval p.
starostovi, ktorý sa aktívne zapájal a zúčastňoval na zasadnutiach komisie. Hlavnou náplňou
komisie bola príprava rozpočtu, zmeny rozpočtu obce a nakladanie s majetkom obce.
Poďakoval všetkým členom za prácu v komisii.
p. starosta predložil návrh, aby body programu rokovania OZ č. 16 a č. 17 boli prerokované
spoločne. Návrh bol jednohlasne schválený.
17.

Správy o činnosti spoločenských organizácií za rok 2019.

p. starosta požiadal predsedov spoločenských organizácií pôsobiacich v obci, aby predložili
svoje správy o činnosti za rok 2019.
p. Šmatlava Jozef – predložil správu o činnosti ZO SZZ v Skalitom. Správa tvorí prílohu
zápisnice OZ..
p. Milan Zoň – predložil správu o činnosti MO protifašistických bojovníkov v Skalitom. Správa
tvorí prílohu zápisnice OZ.
p. Zoňová Viera - dňa 6.12.2019 sme mali v zasadačke obecného úradu schôdzu, kde nás
navštívil p. plk. Drotár, ktorý mal otázku a poprosil ma, aby som sa opýtala p. starostu aj
poslancov, ktorí pôsobili ako poslanci počas volebného obdobia p. starostky:,, Prečo nebola
tabuľka partizánky zrealizovaná? Mala byť v minulom roku uskutočnená.“. Ďalej veľmi chválil
obec Svrčinovec. Obec Svrčinovec je už v popredí. V obci Svrčinovec neboli partizáni ani
odbojári, ale budú mať so súhlasom kraja pamätnú tabuľu. Ďalej požiadala p. starostu, aby ju
informoval o realizácií osadenia tabuľky. Uviedla, že to mal na starosti p. Peter Gonščák
a poslanci, ktorí boli poslancami vedia, že on to organizoval. Bola tu návšteva z Ruska a mi
sme k nej neboli, ako organizácia, pozvaná. Dozvedeli sme sa o tejto návšteve z tretej ruky.
p. Zoňová Viera – predložila správu o činnosti MS SČK v Skalitom. Správa tvorí prílohu
zápisnice OZ.
p. Jozefa Gonščáková, tajomníčka DHZ Skalité, predložila správu o činnosti DHZ Skalité.
Správa tvorí prílohu zápisnice OZ.
p. Mária Papíková, predsedníčka ZO – Jednota dôchodcov Skalité, predložila správu o činnosti.
Správa tvorí prílohu zápisnice OZ.
p. JUDr. Krčmárik Milan – predseda Poľovníckeho združenia Skaľanka – informoval
poslancov o činnosti združenia, ktoré sa zúčastňuje všetkých akcií, ktoré obec poriada ako je
Skalitská vareška, Farský deň, Vianočné trhy, Hubertovská sv. omša a pod.. V rámci svojej
činnosti zabezpečujeme v prvom rade prikrmovanie zveri, ochranu zveri – pred chorobami
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a osvetu medzi občanmi, aby boli informovaní o tom, čo všetko musí ich organizácia
vykonávať.
p. Ján Bury – TJ Slovan Skalité – informoval poslancov, že TJ zastrešuje futbalový oddiel,
ktorý má 110 členov, hokejbalový oddiel-25 členov, biatlonový oddiel- cca 20 členov,
futsallový oddiel-15 členov. Futbalový oddiel – muži skončili v tomto roku na treťom mieste,
žiaci skončili tretí, starší žiaci skončili na druhom mieste, najslabší je dorast, ktorý skončil na
10 mieste. Hokejbalový oddiel dosahuje pravidelne dobré výsledky. V biatlonovom oddieli
bolo nedostatok detí, ale v súčasnom období opäť chcú deti športovať. TJ má od obce vo
výpožičke areál ihriska (časť budovy+ihrisko). Náklady na prevádzkovanie budovy sú vysoké.
Finančné prostriedky, ktoré nám poskytuje obec nepokryjú ani tretinu prevádzkových
nákladov na budovu.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 202/2019 OZ berie na vedomie:
a)Správy o činnosti komisií OZ Skalité za rok 2019, ktoré predložili predsedovia
komisií (tvoria prílohu zápisnice), b)Správy o činnosti spoločenských organizácií pôsobiacich
v obci Skalité za rok 2019, (tvoria prílohu zápisnice), ktoré bolo schválené počtom 12
prítomných poslancov.(Hlasovanie: za: Mgr.Révayová, Mgr.Capek R., Rovňan O., Lašová Ľ., M.,
Mgr.Časnocha M., Jozef Krčmárik, Bazgerová I.,Ramšák M., JUDr.Krčmárik M.,Mgr.JUDr.Gonščák J.,Petrák
M.,Bury J., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

18.

Záver.

p. starosta v tomto bode informoval poslancov o tom, že naša obec sa chce uchádzať o projekt
výstavby nájomných bytov v obci. V prípade, že sa budeme o takéto fin. prostriedky uchádzať
tak chceme, aby všetky tieto práce realizoval náš obecný podnik- obecná prevádzkáreň. V obci
sú dve vhodné miesta na výstavbu nájomných bytov. Ide o časť Cupeľ (škvarové ihrisko)
a v časti Kudlov (pri bytových domoch). Poslancom boli vizuálne odprezentované vhodné
lokality na výstavbu nájomných bytov.
p. starosta po vyčerpaní všetkých bodov rokovania poďakoval všetkým za účasť a ukončil
zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené 12.12.2019 o 15,15 hod..
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva boli prijaté Uznesenia od č. 171/2019 do č.202/2019.

Ing.Peter Ivanek
prednosta OcÚ

PaedDr. Cech Jozef
starosta obce

I. overovateľ: p. Mgr. Capek Roman

II. overovateľ: p. Bazgerová Iveta

Zapisovateľka: Katarína Bulavová
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