Zápisnica z Riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Skalité
konaného dňa 9.decembra 2020 v Skalitom
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny.
Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

r o k o v a n i a:

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Správa o činnosti od posledného OZ, Kontrola Uznesení OZ
Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Skalité č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Skalité
Návrh na zrušenie uznesenia OZ č.21/2012
Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Skalité č. 3/2020 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materských škôl a školských zariadení so sídlom na území
obce Skalité
Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Skalité č. 4/2020 o poskytovaní príspevkov na
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Skalité č. 5/2020, ktorým sa mení a dopĺňa
všeobecne záväzné nariadenie obce Skalité č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Posúdenie žiadostí o sociálnu výpomoc
Informatívna správa o 2.zmene rozpočtu starostu obce Skalité č.2/2020
4. zmena rozpočtu obce pre rok 2020
Návrh rozpočtu obce na roky 2021 – 2023 , stanovisko HKO k návrhu rozpočtu obce na roky
2021 – 2023
Správa nezávislého audítora z auditu Konsolidovanej účtovnej závierky Obce Skalité za rok
2019 a Konsolidovanej výročnej správy k 31.12.2019
Informatívna správa o hospodárení Obce Skalité – prevádzkareň k 30.9.2020
Harmonogram zimnej údržby miestnych komunikácií 2020/2021
Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl za šk. rok 2019/2020
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Skalité 2021-2026
Nakladanie s majetkom obce
Návrh plánu zasadnutí OZ na rok 2021
Plán kultúrnych, športových a spoločenských podujatí pre rok 2021
Rôzne, Interpelácie poslancov
Správy o činnosti komisii OZ za rok 2020
Záver
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1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie otvoril a viedol PaedDr. Jozef Cech starosta obce. Privítal prítomných poslancov na 11.
zasadnutí Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ). Rokovanie bolo zvolané pozvánkou v zmysle
Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorá bola zaslaná poštou. Skonštatoval, že OZ je
uznášania schopné. Počet prítomných poslancov 12. O ospravedlnenie požiadal p. Capek Roman,
poslanec OZ, na rokovanie sa dostaví neskôr.
P. starosta predložil poslancom návrh programu rokovania OZ. Doplňujúci návrh k programu
rokovania nebol vznesený. Dal hlasovať o programe rokovania OZ. Následne dal hlasovať
o celom programe rokovania OZ. Program OZ bol jednohlasne schválený (počtom prítomných 12
poslancov).
2. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie.
P. starosta zápisom poveril Bulavovú K., za overovateľov zápisnice navrhol p. Mudríkovú
Vlastu, p. Rovňana Ondreja, do návrhovej komisie p. Zdenku Révayovú a p. Lašovú Ľubicu.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.121 /2020 – OZ schvaľuje a) Návrhovú
komisiu v zložení: Mgr. Zdenka Révayová, Ľubica Lašová
b)Overovateľov zápisnice: Mgr.art. Mudríková Vlasta, Ondrej Rovňan
c)Zapisovateľa zápisnice: p. Katarína Bulavová
d)Program rokovania OZ tak, ako bol navrhnutý, ktoré bolo schválené počtom 12 prítomných
poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z. Mgr. art. Mudríková V., Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., Mgr.
Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef,
proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

3.

Správa o činnosti od posledného OZ, kontrola uznesení OZ

P. starosta informoval poslancov, že uznesenia, ktoré boli prijaté na predchádzajúcom rokovaní
OZ sú skoro všetky splnené. Uznesenia, ktoré vykonáva obecná prevádzka sú v plnení.
- P. starosta informoval poslancov o tom, že dňa 12.9.2020 sa konal XIV. ročník hokejbalového
turnaja o Putovný pohár starostu obce. Víťazom sa stal HBK Čadca.
- Dňa 13.9.2020 sa konala v kaplnke na Kudlove hodová svätá omša.
- 14.9.2020 sa konala členská schôdza Jednoty dôchodcov Slovenska v Skalitom.
- 15.9.2020 na sviatok Sedembolestnej Panny Márie patrónky Slovenska sa konal v kostole 16.
ročník Mariánskej piesne. Poďakoval miestnym interpretom a ich hosťom.
- Dňa 19.9.2020 sa otvorila prvá unikátna cezhraničná krížová cesta Zwardoň – Skalité, ktorá má
celkovú dĺžku 14 km v rámci projektu Spoločenstvo bezhraničnej viery. Prvé štyri zastavenia
krížovej cesty sú na Slovensku a ďalšie v Poľsku.
- Dňa 20.9.2020 sa na námestí konali Jesenné trhy.
- Ďalej informoval, že sa koncom mesiaca september v Českej republike (Mosty u Jablunkova)
konalo odprezentovanie spoločného projektu Odkrývanie kultúrneho dedičstva alebo Betlehem.
Zúčastnili sa ho aj naše FS Goroľ Muzička a ĽH Capkovci.
- Dňa 27. 09. 2020 sa na slávnostnej svätej omši v kostole sv. Jána Krstiteľa konalo poďakonie
za úrodu.
- Dňa 6.10.2020 sa konalo stretnutie s koordinátorkou ministerstva práce p. Plačkovou na tému
zriadenia resp. preklasifikovania nášho podniku na sociálny podnik. V súčasnosti sa táto
možnosť vyhodnocuje.
- 7.10.2020 sa konalo stretnutie Regionálnych rád partnerstva Žilinského samosprávneho kraja.
- V mesiaci september bola vypísaná voľba riaditeľa školy ZŠ s MŠ Skalité -Kudlov
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a školských rád MŠ ústredie a CVČ. Následne boli zrušené z dôvodu pandémie a p.
riaditeľka bola dočasne delegovaná do čašu výberového konania a taktiež bola predĺžená
platnosť školských rád.
- 11.11.2020 sa konal pietny akt pri príležitosti 102. výročia ukončenia 1. sv. vojny.
- V obci sa uskutočnili tri kolá celoplošného testovania na COVID-19. V prvom kole sa
zúčastnilo 3136 osôb, z toho pozitívnych osôb bolo 106, čo predstavuje 3,4% . V druhom
kole sa zúčastnilo 2945 osôb, z toho počet pozitívnych bolo 33 osôb, čo predstavuje 1,12%. Na
základe tohto výsledku sa konalo 3. kolo dobrovoľného testovania v našej obci. Zúčastnilo sa
673 osôb ( z toho 78 osôb z okolitých obcí. Počet pozitívnych osôb bolo 7, z toho 2 osoby
z inej obce.
- Ďalej informoval o tom, že sa v týchto mesiacoch spracováva Komunitný plán rozvoja
sociálnych služieb.
- 19.11.2020 daroval krv v Kysuckej nemocnici v Čadci. Požiadal poslancov darovanie krvi.
- 25.11.2020 bol v centre obce umiestnený tradičný adventný veniec. Poďakoval za jeho
prípravu.
- Ďalej informoval, že od 25.11.2020 do 11.12.2020 prebieha v našej obci vianočná zbierka
s názvom „Vianočná láska v krabici“. Balíčky budú následne distribuované sociálne
odkázaným rodinám s deťmi, seniorom.
- Informoval poslancov o tom, že dňa 26.11.2020 adresoval otvorený list ministrovi dopravy
a výstavby SR ohľadom sľubovaného navýšenia posilnenia železničnej dopravy na trati Skalité
– Čadca, resp. až Žilina. Tento list adresoval z dôvodu, že nedôjde k navýšeniu vlakových
spojov tak, ako bolo navrhované od aktuálnych decembrových zmien grafikonu železničnej
dopravy.
- Do 27.11.2020 prebiehal zber šatstva. Počas jedného týždňa sa ho vyzbieralo 6 tis. kg.
- Súťaž o najlepší skalitský recept je predĺžená do konca augusta 2021.
- Kalendár pre rok 2021 spracováva náš rodák p. Pavol Laš na tému významné jubileá.
- P. starosta ďalej informoval poslancov o tom, čo sa v týchto mesiacoch v obci vybudovalo.
Išlo o detské ihrisko a multifunkčné ihrisko na Serafínove z dotácie Úradu vlády SR pre rok
2019. Opravili sa multifunkčné ihriská v ústredí obce a na Kudlove. Dobudovala sa športová
hala a spevnené plochy pri športovej hale. V týchto dňoch prebieha kolaudácia športovej haly
a v novom roku prebehne kolaudácia spevnených plôch okolo športovej haly (ďalej len „ŠH“).
Prebieha verejné obstarávanie na vybavenie šatní ŠH. Dorába sa na ŠH kamerový systém
vonkajších a vnútorných priestorov ŠH. Po povodniach sa zrealizovali opravy spevnenia toku
pri miestnej komunikácií a priepustov u Šimurdov. Zrealizovalo sa spevnenie mostnej podpery
u Filipa a spevnenie pri moste smer Kavaly. V obci sa vo veľkej časti vyspravili výtlky na MK
z dôvodu počasia sa bude v asfaltácií pokračovať v jarných mesiacoch. Vyspravila a odvodnila
sa miestna komunikácia po výstavbe multifunkčného ihriska a altánku na Serafínove. Ďalej sa
zrealizovalo oplotenie novej časti cintorína za Riekami.
- Ďalej informoval o tom, že sa v rámci cezhraničnej spolupráce Intereg V.A s Mostami
u Jablukova vybudoval altánok Serafínov, ktorého súčasťou je aj obnova bunkra z 2. svetovej
vojny. Z dôvodu pandémie sa slávnostné ukončenie projektu posunulo do mája 2021.
- V týchto dňoch obstarávame spoločne pre všetky subjekty v zriaďovacej pôsobnosti obce
dodávku plynu a elektrickej energie. Nakoľko by sme spadli od nového roku do cenníkových
cien a došlo by k nemalému nárastu cien komodít až o 30%.
- Obec prevzala, prenajala na základe uznesenia OZ pozemky okolo železničnej stanice a
amfiteátra a budovu železníc. Mala by slúžiť pre urbariát, záhradkárov, holubárov, biatlonistov
a arm wrestlingový team Skalité, pre chlapcov, ktorí majú posilňovňu pod javiskom v kultúrnom
dome.
- P. starosta ďalej informoval o prípravách verejného obstarávania na výstavbu 19 nájomných
bytov tak, aby sa na januárovom zasadnutí OZ mohlo prijať uznesenie o podaní žiadosti na
ŠFRB.
3

- Dobudovali sa zastávky U Tomasa a U Kožáka.
- Vo veľkej časti obce ŽSR na základe žiadosti obce mulčujú náletové dreviny a obnovili
nátermi ďalšie mostné objekty.
- Osadili sa nové prvky vianočnej výzdoby v centre obce a po prvý krát sa osadil aj adventný
veniec pri kaplnke na Kudlove.
- V týchto dňoch prebieha inštalácia úplne nového obecného rozhlasu v celej obci. Realizácia by
sa mala ukončiť do konca tohto týždňa a následne bude obecná prevádzkareň v roku 2021 starý
rozhlas demontovať.
- Naši remeselníci počas adventného obdobia ponúkajú svoje produkty na námestí obce Skalité.
Každý piatok až nedeľu v čase od 08:00 do 15:00 hod. za dodržania všetkých hygienických
opatrení ÚVZ SR.
- Dňa 3.12.2020 sa zúčastnil online zasadnutia Sekcie medzinárodných vzťahov ZMOS.
- Ďalej sa p. starosta vyjadril k interpeláciám, ktoré odzneli na poslednom zasadnutí OZ. So
zberovou spoločnosťou bolo odkomunikované spôsob zberu a nakladania so smetnými
nádobami. O prípadných podnetoch od občanov treba informovať obecnú prevádzkáreň p.
Časnochovú. Odčlenenie workout ihriska od areálu MŠ Skalité Ústredie bude realizované
v jarných mesiacoch. Návrh na možné zmysluplné umiestnenie dopravných značiek na
označenie pľacov bude spracované na nasledujúcom zasadnutí stavebnej komisie. Následne sa
bude obec uchádzať v rámci dostupných výziev o finančné prostriedky z fondov Európskej
únie.
- Dňa 5.12.2020 sa uskutočnil po prvý krát v obci Mikulášsky sprievod obcou Skalité
a rozsvietenie Vianočného stromčeka.
- Dňa 8.12.2020 sa zúčastnil zasadnutia ZMOK a zasadnutia OCR v Čadci.
- P. starosta ďalej informoval poslancov o tom, že od pondelka bude v našej obci zriadené odberné
testovacie miesto na COVID-19 na trhovom mieste, nakoľko nebola iná možnosť zriadenia tohto
odberného miesta. Prevádzkovať ho bude DZS Čadca. Uviedol, že by bolo potrebné taktiež
v takýchto výnimočných situáciách umožniť starostovi obce dočasne prenajať majetok obce bez
schválenia prenájmu OZ, nakoľko prenájom majetku v zmysle zásad je v právomoci OZ.
- Ďalej informoval poslancov, že po spoločnom stretnutí s riaditeľkami základných škôl v obci, sa
8.12.2020 spustil cez edupage dotazník pre rodičov žiakov druhého stupňa týkajúci sa prípadného
záujmu resp. nezáujmu o prezenčné vzdelávanie na druhom stupni za stanovených podmienok.
Informoval o tom, že v tejto chvíli nebudú otvorené ZŠ od budúceho týždňa aj z dôvodu sprísnenia
opatrení v rámci COVID-19.
- Od 9.12.2020 do konca mesiaca január 2021 je vyhlásená fotografická súťaž „Skalité mojimi
očami“.
- P. starosta ďalej informoval poslancov o tom, že sa pripravuje spoločne s viacerými poslancami OZ
VZN obce o úplnom zákaze hazardu v našej obci na základe zmeny zákona.
- Od 14.12.2020 do 19.12.2020 sa uskutoční individuálne uvítanie detí do života. Rodičom
narodených detí, od posledného uvítania detí do života, sa bude odovzdávať pamätný list pri
narodení, fotoalbum a príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 100,-€. Ide celkom o 77 detí.
P. starosta požiadal prednostu OcÚ o podanie správy o pripravovaných projektoch, ktoré chce obec
podať v rámci výziev.
P. prednosta informoval poslancov o tom, že bola schválená dotácia 2 tis. € na nové knihy do
obecnej knižnice. Ďalej bol schválený projekt na opravu pamätníka padlým v II. sv. vojne v sume 14
tis. €. Ďalej informoval o tom, že projekt na rozhľadňu, ktorý bol podaný na Úrad vlády SR resp. na
ministerstve investícií bol zamietnutý. Ďalej sa hľadajú možnosti o financovanie tohto projektu aj
4

v rámci medzinárodnej spolupráce. Vizuálne poslancom odprezentoval novú variantu rozhľadne.
Ďalej informoval poslancov o tom, že bolo požiadané o refundovanie nákladov, ktoré vznikli obci
pri prvej vlne pandémie COVID-19, ktoré boli aj obci uhradené vo výške 4 699,-€. Taktiež už boli
preplatené zo strany štátu náklady obce súvisiace so celoštátnym testovaní I. a II. kolo vo výške
15 265,-€.
P. starosta informoval, že čiastka ktorá bola uhradená zo strany štátu počas prvej vlny pandémie nie
je 100%, nakoľko až podľa podaného usmernenia bola uhradená len časť týchto nákladov. Tieto
usmernenia boli vydané až následne.
P. prednosta ďalej informoval o tom, že sa obec zapojila do projektu „ Pracuj a zmeň svoj život“, cez
Úrad práce, kde obec získala 95% preplatenie nákladov na zamestnanca. Jedná sa o výšku 37,5 tis. €.
Taktiež informoval, že sa pripravuje opätovné podanie projektu na zametacie vozidlo. Ďalej podanie
projektu na rozvoj odpadového hospodárstva na biologicky rozložiteľný odpad. Taktiež podanie
projektu na Goralské slávnosti a podanie v rámci Interegu spoločne ČR podať projekt na altánky
v Riekach a pri TJ Slovan Skalité.
P. starosta ďalej informoval poslancov, že pred rokovaním OZ zasadali komisie: finančná, sociálna
a zasadala OR.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.122/2020 - OZ berie na vedomie:
a) Správu o kontrole plnenia uznesení od predchádzajúceho OZ.
b) Správu o činnosti od posledného OZ, ktorú predložil starosta obce, ktoré bolo schválené
počtom 12 prítomných poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z. Mgr. art. Mudríková V., Rovňan O.,
Lašová Ľ., Petrák M., Mgr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr.
Gonščák J., Krčmárik Jozef, proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Skalité č. 2/2020 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Skalité

P. starosta informoval poslancov o tom, že dôvodovú správu poslanci obdržali vopred na rokovanie
obecného zastupiteľstva. Návrh VZN obce č. 2/2020 bol vyvesený na úradnej tabuli obce a webstránke obce v dostatočnom predstihu, t.j. 23.11.2020. Neboli doručené žiadne pripomienky.
P. starosta požiadal o predloženie návrhu VZN p. Časnochovú A., prac. Obecnej prevádzkárne
Skalité.
P. Časnochová A. uviedla, že dôvodovú správu k návrhu VZN poslanci obdržali. Návrh VZN bol
vypracovaný podľa potrieb obce a bol daný do súladu s legislatívou. Podrobne informovala poslancov
o zmenách v povinnostiach, ktoré vyplývajú pre obec a ktoré nastali s prijatým zmien v zákone
o odpadoch.
P. starosta otvoril diskusiu.
P. Lašová Ľ. poslankyňa OZ predložila pozmeňujúci návrh k VZN. Na základe pripomienky
v obecnej rade vykonal p. prednosta obecného úradu kontrolu VZN obce a požiadala na konci vety
Článku V, § 32 bod 4. doplniť: a VZN obce Skalité č. 2/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými na území obce Skalité.
P. Časnocha M., poslanec OZ poďakoval za doplnenie § 32.
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P. Petrák M., poslanec OZ uviedol, že je potrebné venovať sa viac zo strany obce nákladom, ktoré sa
vynakladajú na odpad, nakoľko pri preštudovaní návrhu rozpočtu, ide o nemalé finančné prostriedky,
ktoré obec vynakladá a tieto sa len navyšujú. Ide o dosť veľké finančné prostriedky.
P. starosta uviedol, že ceny za uskladnenie resp. likvidáciu odpadu sa veľmi zvyšujú. Obec nezvyšuje
ceny za TKO, zostáva na pôvodnej výške, ktoré boli schválené na predchádzajúci kalendárny rok.
Obec sa intenzívne zaoberá touto otázkou. Požiadal p. Časnochovú o podanie informácie, čo v blízkej
budúcnosti môžeme obec očakávať v rámci nakladania s odpadmi.
P. Časnochová uviedla, že je najviac potrebné znížiť množstvo odpadu skládkovaním a zvýšiť úroveň
triedenia zložkami, ktoré nám robia dobré čísla. V tomto roku platíme 12,-€/t. pri rovnakom množstve
triedenia ako v tomto roku, bude obec v nasledujúcom roku platiť už 18,-€/t. Uviedla, že je potrebné
aby občania správne separovali odpad. Obec zo zákona nemôže dotovať likvidáciu odpadu. Na
poplatku za TKO obec vyberá menej ako má náklady.
O 9,30 hod. sa na zasadnutie OZ dostavil p. Capek Roman poslanec OZ.
P. Révayová Z., poslankyňa OZ mala otázku na p. Časnochovú ohľadom používania zberných nádob,
ktoré sú rozmiestnené v obci na separovaný zver.
P. Časnochová informovala o nákladoch a využívaní uvedených nádob, ktoré má obec rozmiestnené
v rámci obce.
P. Časnocha M., poslanec OZ mal otázku ohľadom nájdenia nových možností triedenia odpadu
v rámci obce v budúcom roku, ako by sa mohlo v tomto pokračovať v rámci osvety medzi občanmi.
P. Časnochová A., uviedla, že sa pokračuje v tom čo je, realizovala sa aj osveta formou prednášok.
Na budúci rok by sa malo pokračovať v našej informačnej kampani aj formou spravodaja.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.123/2020 - OZ berie na vedomie: Dôvodovú
správu k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Skalité č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Skalité, ktoré bolo schválené počtom
13 prítomných poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z. Mgr. art. Mudríková V., Rovňan O., Lašová Ľ.,
Petrák M., Mgr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J.,
Krčmárik Jozef, Mgr. Capek R. proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

P. starosta dal hlasovať o pozmeňujúcom návrhu poslankyne Lašovej Ľ. o doplnení časti vety do
Článku V., § 32 bod 4., t.j. a VZN obce Skalité č. 2/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi na území obce Skalité. Poslanci pozmeňujúci návrh p. Lašovej Ľ.
jednohlasne schválili počtom 13 prítomných poslancov.
Následne dal hlasovať o schválení Všeobecne záväzného nariadenia obce Skalité č. 2/2020
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Skalité
vrátane prijatého pozmeňujúceho návrhu. Poslanci VZN č. 2/2020 s pozmeňujúcim návrhom
jednohlasne schválili počtom prítomných 13 poslancov.
Obecné zastupiteľstvo obce Skalité sa uznáša na Všeobecne záväznom nariadení obce Skalité
č.2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Skalité. Text schváleného VZN tvorí prílohu tejto zápisnice.
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5. Návrh na zrušenie uznesenia OZ č. 21/2012

P. starosta požiadal p. Časnochovú A., pracovníčku obecnej prevádzkárne, aby odprezentovala
tento bod programu OZ.
P. Časnochová uviedla, že sa jedná o uznesenie OZ, ktorým bolo schválené pre občanov obce
Skalité, úhrada 30 % nákladov pri likvidácií stavebného odpadu. Nakoľko stavebný odpad
vypadol zo skupiny odpadov za ktorú zodpovedá obec, z titulu vyššej moci. Toto uznesenie je
potrebné zrušiť, nakoľko obec sa stará o drobný stavebný odpad, ktorý vyberáme na zbernom
dvore po tom čo si občan zaplatí poplatok za drobný stavebný odpad. Stavebné odpady sú
uvedené v katalógu odpadov pod kódom 17, kde sú presne rozpísané. Tento odpad si musí občan
odovzdať na skládke odpadov a zaplatiť v plnej výške.
Diskusia nebola, nikto sa prihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.124/2020- OZ ruší: Uznesenie Obecného
zastupiteľstva Skalitom č. 21/2012 zo dňa 13.3.2012 v plnom rozsahu, ktoré bolo schválené
počtom 13 prítomných poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z. Mgr. art. Mudríková V., Rovňan O.,
Lašová Ľ., Petrák M., Mgr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr.
Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. Capek R. proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Skalité č. 3/2020 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 uviedol, že dôvodovú správu poslanci obdržali vopred na rokovanie obecného
zastupiteľstva. Návrh VZN obce č. 3/2020 bol vyvesený na úradnej tabuli obce a web-stránke obce
v dostatočnom predstihu, t.j. 23.11.2020. Neboli doručené žiadne pripomienky. Požiadal p. Kožákovú
Ľ., prac. OcU o podanie informácie k bodu programu.
P. Kožáková uviedla, že finančné prostriedky na mzdy a prevádzku škôl sú obci poskytované
z výnosu z dane príjmov a následne sú rozpisované na jednotlivé školy a školské zariadenia
prostredníctvom rozpočtu obce a konkrétnym určením vo VZN. Každá zmena výšky dotácie na dieťa
a žiaka sa uskutočňuje zmenou VZN obce. Výška je uvedená v tomto návrhu a vychádza
z predpokladaných výnosov z daní z príjmov pre obec Skalité na r. 2021. Ďalej podrobne informovala
poslancov o výške dotácie pre jednotlivé školy a školské zariadenia.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.125/2020 - OZ berie na vedomie: Dôvodovú
správu k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Skalité č. 3/2020 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materských škôl a školských zariadení so sídlom na území
obce Skalité, ktoré bolo schválené počtom 13 prítomných poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr.
Révayová Z. Mgr. art. Mudríková V., Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., Mgr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák
M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. Capek R. proti: nikto, zdržali sa:
nikto, neprítomný na hlasovaní:).

Následne p. starosta dal hlasovať o schválení Všeobecne záväzného nariadenia obce Skalité č.
3/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materských a školských
zariadení so sídlom na území obce Skalité. Poslanci VZN č. 3/2020 jednohlasne schválili počtom
prítomných 13 poslancov.
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Obecné zastupiteľstvo obce Skalité sa uznáša na Všeobecne záväznom nariadení obce Skalité č.
3/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materských škôl
a školských zariadení so sídlom na území obce Skalité. Text schváleného VZN tvorí prílohu tejto
zápisnice.
7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Skalité č. 4/2020 o poskytovaní
príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately

P. starosta skonštatoval, že dôvodovú správu poslanci obdržali vopred na rokovanie obecného
zastupiteľstva. Návrh VZN obce Skalité č. 4/2020 bol vyvesený na úradnej tabuli obce a webstránke obce v dostatočnom predstihu, t.j. 23.11.2020. Neboli doručené žiadne pripomienky.
Požiadal p. Špilákovú M., pracovníčku OcÚ o podanie informácií k tomuto bodu programu.
P. starosta o 10,10 hod. poveril vedením rokovania p. Lašovú Ľubicu, zástupkyňu starostu obce.
P. Špiláková podrobne informovala poslancov o zmenách na základe ktorých je potrebné prijať
toto VZN obce Skalité.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.126/2020 - OZ berie na vedomie: Dôvodovú
správu k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Skalité č. 4/2020 o poskytovaní príspevkov na
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré bolo schválené
počtom 13 prítomných poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z. Mgr. art. Mudríková V., Rovňan O.,
Lašová Ľ., Petrák M., Mgr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr.
Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. Capek R. proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

Od 10,15 hod. rokovanie viedol starosta obce.
P. starosta dal hlasovať o schválení Všeobecne záväzného nariadenia obce Skalité č. 4/2020
o poskytovaní príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately. Poslanci VZN č. 4/2020 jednohlasne schválili počtom 13 prítomných poslancov.
Obecné zastupiteľstvo obce Skalité sa uznáša na Všeobecne záväznom nariadení obce Skalité č.
4/2020 o poskytovaní príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately. Text schváleného VZN tvorí prílohu tejto zápisnice.
8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Skalité č. 5/2020, ktorým sa mení a
dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Skalité č. 4/2019 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

P. starosta skonštatoval, že dôvodovú správu poslanci obdržali vopred na rokovanie obecného
zastupiteľstva. Návrh VZN obce Skalité č. 5/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné
nariadenie obce Skalité č.4/2019 bol vyvesený na úradnej tabuli obce a web-stránke obce
v dostatočnom predstihu, t.j. 23.11.2020. Neboli doručené žiadne pripomienky.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.127/2020 - OZ berie na vedomie: Dôvodovú
správu k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Skalité č. 5/2020, ktorým sa mení a dopĺňa
všeobecne záväzné nariadenie obce Skalité č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku
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za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré bolo schválené počtom 13 prítomných
poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z. Mgr. art. Mudríková V., Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., Mgr.
Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef,
Mgr. Capek R. proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

Následne dal p. starosta dal hlasovať o schválení Všeobecne záväzného nariadenia obce Skalité
č. 5/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Skalité č. 4/2019
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Poslanci VZN č. 5/2020 jednohlasne schválili počtom 13 prítomných poslancov.
Obecné zastupiteľstvo obce Skalité sa uznáša na Všeobecne záväznom nariadení obce Skalité č.
5/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Skalité č. 4/2019
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Text
schváleného VZN tvorí prílohu tejto zápisnice.
Z rokovania OZ odišiel o 10,15 hod. p. Bury J., poslanec OZ.
9. Posúdenie žiadostí o sociálnu výpomoc

P. starosta požiadal p. Špilákovú prac. OcÚ, aby bližšie informovala poslancov o žiadostiach občanov
o poskytnutie sociálnej výpomoci na nákup paliva.
P. Špiláková informovala poslancov o jednotlivých žiadateľoch, ktorí si podali žiadosť o poskytnutie
výpomoci na nákup paliva. Žiadosti boli taktiež prerokované na zasadnutí komisie sociálnej, ktorá
predložila návrh na poskytnutie výpomoci vo výške po 300,- € na nákup paliva.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.128/2020 - OZ schvaľuje: Poskytnutie
jednorázovej nenávratnej sociálnej výpomoci – finančnej na základe žiadostí a v súlade s VZN
obce Skalité č. 8/2008 v planom znení, ktorým sa určuje postup a podmienky pri poskytovaní
jednorázovej dávky sociálnej pomoci obce Skalité žiadateľom:1.Jozefovi Majchrákovi, bytom
Skalité č. 223 do výšky 300,-€ na nákup paliva,2.Terézií Rástočnej, bytom Skalité č. 183 do
výšky 300,- € na nákup paliva,3.Ľubomírovi Čarneckému, bytom Skalité č. 1037 do výšky 300,€ na nákup paliva, ktoré bolo schválené počtom 12 prítomných poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr.
Révayová Z. Mgr. art. Mudríková V., Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., Mgr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák
M., JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. Capek R. proti: nikto, zdržali sa: nikto,
neprítomný na hlasovaní: Bury Ján).

O 10,20 sa na rokovanie OZ dostavil p. Bury Ján., poslanec OZ.
P. Bazgerová Iveta, poslankyňa OZ predložila návrh, aby body rokovania č. 10 a č.11 boli
prerokované spoločne.
P. starosta dal o poslaneckom návrhu hlasovať. Návrh poslankyne bol schválený počtom 12
prítomných poslancov (zdržal sa p. Časnocha M.).

10.
11.

Informatívna správa o 2.zmene rozpočtu starostu obce Skalité č.2/2020
4. zmena rozpočtu obce pre rok 2020

P. starosta požiadal p. Mudríkovú, prac. OcÚ o podanie správy k 2. zmene rozpočtu starostu obce
č.2/2020 a k 4. zmene rozpočtu obce pre rok 2020.
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P. Mudríková informovala poslancov o 2. zmene rozpočtu obce starostom obce. Jedná sa o finančné
prostriedky, ktoré prišli zo štátneho rozpočtu a ktoré boli navýšené do príjmovej a taktiež do
výdavkovej časti rozpočtu obce. Bližšie informovala poslancov o jednotlivých položkách, ktoré boli
upravené starostom obce.
Ďalej informovala poslancov o 4. zmene rozpočtu obce pre rok 2020.
P. starosta požiadal HKO o vyjadrenie sa k 4. zmene rozpočtu obce.
HKO doporučila schváliť OZ uvedené úpravy rozpočtu obce, nakoľko sú zohľadnené naposledy
známe skutočnosti. Do konca roka nastanú ešte ďalšie skutočnosti. Konečnými úpravami je
potrebné poveriť starostu obce.
P. starosta otvoril diskusiu.
P. Capek R., poslanec OZ uviedol, že rozpočet a taktiež jeho úprava bola prerokovaná na
zasadnutí komisie finančnej a taktiež na zasadnutí OR. Je potrebné poveriť starostu obce
konečnými úpravami rozpočtu obce.
P. Časnocha M., poslanec OZ mal otázku na dovisvetlenie, čo sú to všeobecné a špeciálne
služby.
P. prednosta informoval, že vyšiel nový zákon o kybernetickej bezpečnosti, kde obec musí
vypracovať dokumenty. V prvej etape sa vypracuje analýza rizík a následne v r. 2021 bude
ďalšia analýza ohľadom kybernetickej bezpečnosti (smernice, predpisy a pod.) to znamená
zabezpečenie úniku osobných údajov.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.129/2020 - OZ berie na vedomie:2. zmenu
starostu obce Skalité č.2/2020, ako bola predložená vrátane rozpočtov ROPO
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Skalité (tvorí prílohu uznesenia), ktoré bolo schválené
počtom 13 prítomných poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z. Mgr. art. Mudríková V., Rovňan O.,
Lašová Ľ., Petrák M., Mgr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr.
Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. Capek R. proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.130/2020 – OZ schvaľuje: a)4. zmenu
rozpočtu obce Skalité č. 4/2020 pre rok 2020 tak, ako bola predložená vrátane rozpočtov ROPO
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Skalité(tvorí prílohu uznesenia), b)poveruje:
Starostu obce konečnými zmenami rozpočtu obce k 31.12.2020 podľa skutočného čerpania
príjmov a výdavkov, ktoré bolo schválené počtom 13 prítomných poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr.
Révayová Z. Mgr. art. Mudríková V., Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., Mgr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák
M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. Capek R. proti: nikto, zdržali sa:
nikto, neprítomný na hlasovaní:).

12.

Návrh rozpočtu obce na roky 2021 – 2023 , stanovisko HKO k návrhu
rozpočtu obce na roky 2021 – 2023

P. starosta uviedol, že návrh rozpočtu bol prerokovaný na zasadnutí komisie finančnej a taktiež na
zasadnutí OR. Požiadal o odprezentovanie návrhu rozpočtu p. Mudríkovú.
P. Mudríková informovala poslancov, že v predloženom návrhu ktorý poslanci obdržali došlo len k
zmene v položke na úver, kde sa ponížila predložená suma o čiastku 79 108,- € a táto suma bude
taktiež aj vo výdavkovej časti. Ďalej informovala poslancov o výške použitia rezervného fondu.
P. starosta požiadal o vyjadrenie sa HKO k predloženému rozpočtu.
P. Stašová, HKO skonštatovala, že návrh rozpočtu pre rok 2021-2023 bol zverejnený na úradnej
tabuli a web-stránke obce. Návrh na rozpočtové roky bol spracovaný v súlade so všeobecnými
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právnymi predpismi a je spracovaný metodicky správne. Ďalej informovala poslancov, že
v podkladoch ktoré obdržali je aj stanovisko HKO k úveru. Percento po vyčerpaní celého úveru by
bolo vo výške 27,09%.
P. starosta otvoril diskusiu.
P. Časnocha M., poslanec OZ k predloženému návrhu rozpočtu poukázal na to, že sa v dostatočnej
miere nevyčleňujú z rozpočtu peniaze na nové knihy a spolieha sa len na podané projekty, ktoré
nemusia byť schválené. Knižný fond je potrebné dopĺňať pravidelne. Obec Čierne vyčleňuje každý
rok na nákup kníh 2 tis. € z rozpočtu obce, bez ohľadu na to či je podaný projekt. Požiadal
o vyčlenenie finančných prostriedkov na nákup nových kníh.
P. starosta poďakoval za príspevok. Pokiaľ bude predložená požiadavka s doložením aký knižný fond
by sa mal doplniť, vieme rozpočet upraviť na januárom zasadnutí OZ.
P. Časnocha M. poslanec OZ uviedol, že v prípade ak tento jeho návrh bude prerokovaný na
januárovom zasadnutí OZ, svoj poslanecký návrh berie späť.
P. Révayová, poslankyňa OZ vyjadrila svoj súhlas o doplnenie knižného fondu v knižnici pokiaľ
bude upresnené o aký knižný fond sa jedná (beletria, náučná literatúra a pod.), s uvedením hodnoty
výšky nákupu na jednotlivé knihy.
P. Petrák M., poslanec OZ mal pripomienku k návrhu rozpočtu čo sa týka miestnych komunikácii,
nakoľko v predloženom návrhu nie je v ďalších troch rokoch vyčlenená čiastka na opravu mosta
u Filipov. Požiadal o predloženie návrhu, čo sa do budúcna plánuje s daným mostným objektom
robiť.
P. starosta k tomuto uviedol, že v návrhu rozpočtu nie sú narozpočtované finančné prostriedky na
investície. V prípade, že príjem rozpočtu obce v budúcom roku bude vyšší ako je rozpočtovaný, bude
táto otázka riešená ako prvá. Mostný objekt je v zlom stave.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.131/2020 – OZ 1. berie na vedomie:
a)Stanovisko HKO Obce Skalité k návrhu rozpočtu obce na roky 2021-2023 vrátane rozpočtov
ROPO v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Skalité, b)Rozpočet obce Skalité na roky 2022-2023,
2. schvaľuje:a)Rozpočet obce Skalité na rok 2021, 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 na rok 2021, tvorí prílohu
uznesenia, c)Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 106 679,– EUR a to
na: splátka úveru 2018 vo výške 40 679,– EUR, cyklotrasa 6 000,– EUR, spolufinancovanie
projektov 10 000,– EUR, na projektové dokumentácie 30 000,–EUR a 20 000,-€ na športové
vybavenie športovej haly, d)Príspevok pre TJ Slovan Skalité vo výške 24 000,– EUR
nasledovne:
· Futbalový oddiel – 20 550,– EUR
· Biatlonový oddiel – 2 500,– EUR
· Hokejbalový oddiel – 600,– EUR
· Futsalový oddiel – 350,– EUR, ktoré bolo schválené počtom 13 prítomných poslancov. (
Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z. Mgr. art. Mudríková V., Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., Mgr.
Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik
Jozef, Mgr. Capek R. proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).
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13.

Správa nezávislého audítora z auditu Konsolidovanej účtovnej závierky
Obce Skalité za rok 2019 a Konsolidovanej výročnej správy k 31.12.2019

P. starosta požiadal o predloženie správy k bodu programu rokovania p. Mudríkovú.
P. Mudríková prečítala poslancom vyjadrenie nezávislej audítorky p. Kasmanovej z auditu účtovnej
závierky.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.132/2020 – OZ berie na vedomie: Správu
nezávislého audítora z auditu Konsolidovanej účtovnej závierky Obce Skalité za rok 2019
a Konsolidovanej výročnej správy k 31.12.2019 (tvoria prílohu uznesenia), ktoré bolo schválené
počtom 13 prítomných poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z. Mgr. art. Mudríková V., Rovňan O.,
Lašová Ľ., Petrák M., Mgr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák
J., Krčmárik Jozef, Mgr. Capek R. proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

14.

Informatívna správa o hospodárení Obce Skalité – prevádzkareň k 30.9.2020

P. starosta požiadal p. Majchrákovú Ž., prac. obecnej prevádzkárne o podanie správy k bodu
programu rokovania.
P. Majchráková Ž. uviedla, že správa sa podáva v súlade so zákonom. V tomto roku bolo dané
usmernenie, že sa nebude striktne dodržiavať podmienka, že hospodárenie v oblasti podnikateľskej
činnosti príspevkovej organizácie musí byť v kladných číslach, v opačnom prípadne by hrozilo jej
zrušenie. Správa je predložená s tým, že k 30.11. sú čísla, ktoré sú uvedené v správe už iné. Bližšie
informovala poslancov o hospodárení obecnej prevádzkárne. Informovala poslancov o tom, že
výsledok hospodárenia v podnikateľskej činnosti ku konci roka je ohrozený.
Diskusia nebola nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.133/2020 – OZ berie na vedomie:
Informatívnu správu o hospodárení príspevkovej organizácie Obec Skalité-Prevádzkáreň
v podnikateľskej činnosti k 30.9.2020 (tvorí prílohu uznesenia), ktoré bolo schválené počtom 13
prítomných poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z. Mgr. art. Mudríková V., Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák
M., Mgr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik
Jozef, Mgr. Capek R. proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

15.

Harmonogram zimnej údržby miestnych komunikácií 2020/2021

P. starosta uviedol, že harmonogram zimnej údržby je totožný s harmonogramom z predchádzajúceho
obdobia. Je potrebné sa zaoberať nadštandardným udržiavaním miestnej komunikácie (ďalej len
„MK“) smer Oščadnica. Rieši sa otázka ako zimnú údržbu v danej lokalite skvalitniť, hlavne pri
namŕzaní MK pri vodnom toku. Chceme skvalitniť zimnú údržbu hlavne čo sa týka posypu danej
MK( posypávanie soľ s kamenivom alebo kremičitý piesok). Bude to mať vplyv na finančné
prostriedky na zimnú údržbu. O podanie ďalších informácií k bodu programu rokovania požiadal p.
Petráka A., riaditeľa prevádzkárne.
P. Petrák uviedol, že v prípade ak sa bude požadovať udržiavanie danej MK nadštardartným
spôsobom je to potrebné schváliť, nakoľko sme limitovaný tým čo je schválené a na čo máme.
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P. starosta uviedol, že v priebehu zimy budeme vyhodnocovať možnosti použitia iných posypových
materiálov v danej lokalite. Následne budú výsledky predložené poslancom, ktorá z alternatív je
výhodná pre danú lokalitu. Nedá sa to vykonať v tejto chvíli, nakoľko nie sú dostatočné zimné
podmienky na vyhodnotenie daných možností. Ďalej uviedol, že harmonogram zohľadňuje jednotlivé
lokality. V prípade požiadania zo strany občana, že je potrebné odhrnúť MK, aby mu bola
zabezpečená lekárska starostlivosť, toto sa samozrejme vykonáva.
P. starosta otvoril diskusiu.
P. Bury J., posl. OZ mal otázku na to, že v zimnom období často stretáva na MK u Kavaly vozidlo na
zimnú údržbu z obce Oščadnica. Z akého dôvodu?
P. starosta k tomuto uviedol, že komunikoval s p. starostom z obce Oščadnica o možnosti
prepluhovania časti MK v prípade, ak majú cestu a majú možnosť toto vykonať v rámci vzájomnej
spolupráce.
P. Časnocha M., posl. OZ upozornil na lepšie udržiavanie chodníkov, nakoľko ani teraz neboli
v dobrom stave, čo sa týka údržby. V prípade úrazu na chodníku, zodpovednosť bude na strane obce.
P. starosta k tomuto uviedol, že ako aj zimná údržba aj údržba chodníkov je v závislosti od
finančných prostriedkov. Do akej hranice vieme všetko zabezpečiť. V prípade, že chodník je úplne
neschodný resp. schodný s obmedzeniami zabezpečujeme jeho údržbu.
P. starosta ďalej informoval poslancov o tom, že so spoločnosťou Galileo, ktorá zabezpečuje GPS pre
vozidlá zimnej údržby prevádzkarne, hľadajú možnosť informovania občanov formou máp, v akom
čase sa vykonala zimná údržba MK v danej lokalite. Taktiež do mapy budú zapracované všetky
miesta, kde je umiestnený posypový materiál na MK.
P. Petrák A., riaditeľ prevádzkárne uviedol, že v tomto roku sa zimná údržba nezačala klasickým
pluhovaním MK, nakoľko snežilo na teplú podložku MK t.j. podloženie bolo teplé a následne mal
prísť mráz. V prípade prepluhovania MK by nastalo, že MK by boli neschodné. To isté by nastalo aj
v prípade údržby chodníkov, zostal by čistý ľad. Údržba MK sa robí len posypom, nie je strojné
vybavenie na možnosť iného posypu.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.134/2020 – OZ schvaľuje: Harmonogram
zimnej údržby miestnych komunikácií Obce Skalité na sezónu 2020/2021 v predloženom
znení (tvorí prílohu uznesenia), ktoré bolo schválené počtom 13 prítomných poslancov. ( Hlasovanie:
za: Mgr. Révayová Z. Mgr. art. Mudríková V., Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., Mgr. Časnocha M., Bazgerová I.,
Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. Capek R. proti: nikto, zdržali
sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

16.

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl za šk. rok 2019/2020

P. starosta skonštatoval, že materiály k tomuto bodu programu poslanci obdržali a v prípade
pripomienok zo strany poslancov, budú telefonicky kontaktované riaditeľky školských zariadení.
Otvoril diskusiu.
P. Révayová Z., posl. OZ uviedla, že so správami sa taktiež poslanci oboznámia na zasadnutiach rady
školy. Nie sú potrebné ďalšie informácie.
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Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.135/2020 OZ berie na vedomie: a) Správu o
výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Skalité Kudlov za školský rok 2019-2020, (tvorí prílohu
zápisnice),b) Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Skalité Ústredie za školský rok
2019/2020, (tvorí prílohu zápisnice),c) Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ Skalité za
školský rok 2019/2020 (tvorí prílohu zápisnice, ktoré bolo schválené počtom 13 prítomných
poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z. Mgr. art. Mudríková V., Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., Mgr.
Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr.
Capek R. proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

17.

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Skalité 2021-2026

P. starosta informoval poslancov o tom, že HKO p. Stašovej končí funkčné obdobie a poďakoval jej
za dobre vykonanú prácu. Požiadal prednostu OcÚ o podanie informácie k voľbe HKO.
P. prednosta podal informáciu o postupe voľby HKO. Je potrebné schváliť členov komisie na
otváranie obálok voľby HKO. Na zasadnutí obecnej rady (ďalej len „OR“) bol predložený návrh, aby
členovia tejto komisie boli určený z členov OR.
P. starosta otvoril diskusiu.
O 11,35 hod. z rokovania OZ odišiel p. Petrák M., posl. OZ.
P. Rovňan O., poslanec OZ predložil návrh, aby za členov komisie boli schválení členovia OR.
P. starosta dal hlasovať o poslaneckom návrhu p. Rovňana Ondreja. Hlasovanie: za 11 poslancov,
proti: nikto, zdržal sa: Krčmárik M., neprítomný na hlasovaní: Petrák M.. Skonštatoval, že
poslanecký návrh bol schválený.
Koniec diskusie.
O 11,40 hod. sa na rokovanie OZ dostavil p. Petrák M. posl.OZ.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.136/2020 OZ berie na vedomie: Dôvodovú správu
k vyhláseniu voľby HKO Skalité, ktoré bolo schválené počtom 13 prítomných poslancov. ( Hlasovanie:
za: Mgr. Révayová Z. Mgr. art. Mudríková V., Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., Mgr. Časnocha M., Bazgerová I.,
Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. Capek R. proti: nikto, zdržali
sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.137/2020 OZ: 1.v y h l a s u j e:
v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov, utorok 26.januára 2021 za deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Skalité, ktoré sa
uskutoční v zasadačke obecného úradu Skalité na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Skalité,
2. u r č u j e:
a) nasledovné požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Skalité:
- kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
- občianska a morálna bezúhonnosť
ďalšie predpoklady:
- prax minimálne 10 rokov, z toho v územnej samospráve minimálne 5 rokov
- prax v kontrolnej činnosti verejnej správy minimálne 4 roky
požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:
- zodpovednosť, presnosť, dôslednosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilita
počítačové znalosti:
- Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet
odborné znalosti:
- znalosť právnych predpisov z oblastí hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových
organizácií a znalosť všeobecne právnych predpisov týkajúcich sa činnosti územnej samosprávy
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minimálne v rozsahu znalosti legislatívy najmä:
Zákon SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č.
357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v z. n. p., zákon NR SR č. 523/2004 Z. Z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, zákon 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, zákon NR SR č.552/2003 Z. z o výkone práce vo verejnom záujme v z. n. p., zákon
283/2002 o cestovných náhradách v z. n. p., zákon 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p., zákon NR SR č.
563/2009 o správe daní /daňový poriadok/ v z .n. p.
b) náležitosti písomnej prihlášky na funkciu hlavného kontrolóra obce Skalité v súlade § 18a ods. 3
zákona SNR č. 369/1190 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., ktorá obsahuje najmä:
- osobné údaje kandidáta: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné
údaje (e-mail, telefón)
- písomný súhlas kandidáta so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona NR SR
č.18/2018 Z .z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /EU/
č.2016/679 na účely voľby hlavného kontrolóra Obce Skalité.
Ďalšie doklady, ktoré je kandidát povinný pripojiť k prihláške:
1. overená fotokópia dokladu o dosiahnutom najvyššom vzdelaní
2. údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov:
a) meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena
alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka,
b) dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby
narodenej v cudzine aj štát narodenia,
c)štátne občianstvo,
d) pohlavie,
e) meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov,
3. profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní, funkčného zaradenia a odbornej
praxe,
4. čestné prehlásenie kandidáta, že nevykonáva funkciu uvedenú v § 18 odst.2 zákona 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z .n. p.
5. informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú
činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb,
ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,
6. čestné prehlásenie kandidáta o pravdivosti všetkých údajov uvedených v požadovaných
dokladoch,
7. čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
Termín, miesto, a spôsob podania prihlášky:
Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné v zalepenej obálke s označením „VOĽBA HK NEOTVÁRAŤ „ doručiť doporučeným listom na adresu: Obecný úrad Skalité, 023 14 Skalité 598 alebo
osobne do podateľne Obecného úradu v Skalitom, najneskôr do 11.1.2021 do 15:00 hod. (rozhodujúci je
dátum doručenia do podateľne Obecného úradu v Skalitom osobne alebo prostredníctvom pošty).
3.s ch v a ľ u j e:
1. spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Skalité verejným hlasovaním,
2. dĺžku osobnej prezentácie kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra obce Skalité pred hlasovaním o
voľbe hlavného kontrolóra v trvaní najviac 5 minút, ktorej cieľom je dokumentovať odbornú a
komunikačnú pripravenosť kandidáta na výkon funkcie hlavného kontrolóra. Poslanci obecného
zastupiteľstva môžu uchádzačovi po jeho prezentácií položiť otázky. Jednotliví kandidáti sa budú
prezentovať v abecednom poradí (podľa priezviska).
3. členov komisie na otváranie obálok voľby hlavného kontrolóra Obce Skalité z členov obecnej rady
v Skalitom: p. Milan Krčmárik, p. Michal Časnocha, p. Zdenka Revayová, p. Vlasta Mudríková, p.
Ľubica Lašová
4.u r č u j e:
výkon funkcie hlavného kontrolóra s úväzkom 0,33 s nástupom do práce dňom 1.2.202,. ktoré bolo schválené počtom 13 prítomných
poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z. Mgr. art. Mudríková V., Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., Mgr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák
M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. Capek R. proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

P. starosta predložil návrh, aby bol bod rokovania č.18 Nakladanie s majetkom obce presunutý za bod
rokovania č. 21. a následne dôjde k prečíslovaniu bodov rokovania OZ. Návrh starostu bol
jednohlasne schválený počtom 13 prítomných poslancov OZ.
18.

Návrh plánu zasadnutí OZ na rok 2021

P. starosta požiadal prednostu OcÚ o predloženie správy k bodu rokovania OZ.
P. prednosta vizuálne odprezentoval návrh plánu zasadnutí OZ. Informoval poslancov o tom, že
oproti návrhu ktorý obdržali došlo zmene, nakoľko Správy o činnosti školských zariadení budú
prerokované až na rokovaní OZ v decembrovom termíne.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
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Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.138/2020 OZ schvaľuje: Plán zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Skalitom pre rok 2021 (tvorí prílohu uznesenia), ktoré bolo schválené počtom 13
prítomných poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z. Mgr. art. Mudríková V., Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák
M., Mgr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik
Jozef, Mgr. Capek R. proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

19.

Plán kultúrnych, športových a spoločenských podujatí pre rok 2021

P. starosta požiadal o odprezentovanie bodu programu rokovania p. prednostu OcÚ.
P. prednosta skonštatoval, že uvedený návrh bol doručený poslancom. Vzhľadom na pandemickú
situáciu sa predpokladá, že prvé väčšie kultúrne podujatie sa možno uskutoční na Veľkú noc. Tento
návrh plánu je možné dopĺňať aj v priebehu roka.
Otvoril diskusiu.
P. Bazgerová I., posl. OZ požiadala o doplnenie plánu o Hodinu zeme.
P. Časnocha M., posl. OZ navrhol, aby sa zosúladili resp. skontrolovali ročníky jednotlivých akcií,
nakoľko v tomto roku sa mnohé neuskutočnili. V takom poradí v akom je správne číslovanie
v prípade neuskutočnenia akcie.
P. starosta informoval poslancov o možnostiach číslovania jednotlivých väčších a menších kultúrnych
akcií, ktoré sa taktiež konajú v rámci okresu. Toto bude zosúladené.
O 11,45 hod. z rokovania OZ odišiel p. Gonščák J., posl. OZ.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.139/2020 OZ schvaľuje: Plán kultúrnych,
športových a spoločenských podujatí pre rok 2021 (tvorí prílohu uznesenia), ktoré bolo schválené
počtom 12 prítomných poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z. Mgr. art. Mudríková V., Rovňan O.,
Lašová Ľ., Petrák M., Mgr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Krčmárik Jozef, Mgr.
Capek R. proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní: Mgr.JUDr.Gonščák J.).

O 11,50 hod. sa na rokovanie OZ dostavil p. Gonščák J.,posl.OZ.
P. starosta predložil návrh, aby bod rokovania č.20 Rôzne, Interpelácia poslancov bol presunutý za
bod rokovania č. 21 a následne dôjde k prečíslovaniu bodov rokovania OZ. Návrh starostu bol
schválený počtom 12 prítomných poslancov OZ.
O 11,50 hod. sa na rokovanie OZ dostavil p. Gonščák J.,posl.OZ.
20.

Správy o činnosti komisii OZ za rok 2020

P. starosta požiadal jednotlivých predsedov komisii o predloženie informatívnych správ o činnosti
komisií počas roka 2020.
P. Rovňan Ondrej, predseda kultúrnej komisie informoval, že vzhľadom na pandemickú situáciu v r.
2020 kultúrna komisia nezasadala.
P. Ramšák M, predseda komisie cestovného ruchu taktiež informoval, že komisia počas roka 2020
nezasadala.
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P. Bazgerová I, predsedníčka sociálnej komisie informovala, že počas r. 2020 komisia zasadala
celkom dva krát. Na zasadnutiach sa prejednávali žiadosti o pridelenie bytov, resp. ich predĺženie
a taktiež žiadosti o poskytnutie sociálnych výpomocí.
P. Gonščák J. predseda komisie výstavby informoval o tom, že táto komisia zasadala počas roka
celkom tri krát. Činnosť komisie bola veľmi ovplyvnená nedostatkom finančných prostriedkov
v rozpočte obce. Komisia sa vyjadrovala len k žiadostiam občanov. Poďakoval všetkým členom za
prácu v komisii.
P. Capek R., predseda komisie finančnej informoval, že komisia počas roka zasadala celkom štyri
krát. Na zasadnutiach komisie sa prerokovávali úpravy rozpočtu, žiadosti. V dôsledku nedostatku
finančných prostriedkov nemohli byť uspokojené všetky potreby či už organizácií alebo aj občanov.
Poďakoval všetkých členom komisie za prácu v komisii.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.140/2020 OZ berie na vedomie: Správy o činnosti
komisií OZ Skalité za rok 2020, ktoré predložili predsedovia komisií, ktoré bolo schválené počtom 13
prítomných poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z. Mgr. art. Mudríková V., Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák
M., Mgr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik
Jozef, Mgr. Capek R. proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

P. starosta o 12,00 hod. prerušil rokovanie OZ. Obedňajšia prestávka do 13,30 hod..
Zasadnutie OZ pokračovalo od 13,35 hod..
21.

Nakladanie s majetkom obce

· Opakované uzatvorenie nájomných zmlúv na byty a pridelenie nájomných bytov.
P. starosta požiadal p. Klušákovú, prac. OcÚ o podanie informácie poslancom k bodu programu
rokovania OZ. Informoval prítomných žiadateľov, že rokovanie OZ sa nahráva a následne bude
spracovaná zápisnica z dnešného rokovania.
P. Klušáková informovala poslancov o žiadateľoch, ktorí požiadali o predĺženie nájomných zmlúv na
byty a taktiež o žiadateľoch, ktorí požiadali o pridelenie voľných nájomných bytov v BD č.1460/4
a č.1459/4 a spĺňajú podmienky pridelenia bytu. Jedná sa o jednoizbové nájomné byty.
Žiadateľka p. Belešová požiadala OZ o hlasovanie v jej mene a p. Tomová sa doposiaľ nedostavila
na zasadnutie OZ, ostatní žiadatelia sú prítomní na rokovaní OZ.
Diskusia nebola nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.141/2020 OZ schvaľuje: Opakované uzatvorenie
nájomných zmlúv na byty žiadateľom :Michaela Krištofíková Skalité č. 1440/5 od 16.12.2020 do
15.12.2021, Jozef Grochál Skalité č. 1449/3 od 01.02.2021 do 31.01.2022, ktoré bolo schválené
počtom 13 prítomných poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z. Mgr. art. Mudríková V., Rovňan O.,
Lašová Ľ., Petrák M., Mgr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák
J., Krčmárik Jozef, Mgr. Capek R. proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

Ďalej p. starosta uviedol, že je potrebné v zmysle VZN rozhodnúť, akým spôsobom budú
pridelené voľné nájomné byty.
P. Révayová predložila poslanecký návrh v ktorom uviedla, že komisia sociálna a taktiež OR
odporúča pridelenie bytov formou losovania.
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P. starosta dal o tomto návrhu hlasovať. Poslanecký návrh bol jednohlasne schválený počtom
prítomných 13 poslancov OZ.
P. starosta otvoril diskusiu.
P. Gonščák J., posl. OZ uviedol, že ak p. Tomová nie je prítomná na losovaní o pridelenie bytu,
malo by sa taktiež losovať v jej mene, nakoľko spĺňa podmienky.
P. Bazgerová I., posl. OZ predložila návrh, aby v neprítomnosti p. Belešovej losovala p.
Révayová Z. a za p. Tomovú p. Gonščák J..
P. starosta dal hlasovať o poslaneckom návrhu p. Bazderovej. Poslanecký návrh bol jednohlasne
schválený počtom prítomných 13 poslancov OZ.
Následne prebehlo losovanie žiadateľov resp. ich zástupcov o pridelenie nájomných bytov. Byt č.
1459/4 si vylosovala sestra p. Tarabášovej a byt č. 1460/4 bol vylosovaný v zastúpení p. Révayovou
p. Belešovej.
P. starosta predložil návrh, aby boli vylosovaný náhradníci na uvoľnené byty v prípade, že žiadatelia,
ktorí si vylosovali byt by odmietli podpísať nájomnú zmluvu. Za neprítomnú p. Tomovú navrhol
losovať p. Gonščáka J. . Návrh bol jednohlasne schválený počtom 13 prítomných poslancov.
Následne prebehlo losovanie náhradníkov za žiadateľov, ktorí si vylosovali byt. Náhradník č. 1 p.
Jozef Serafín, Skalité č. 105, náhradník č. 2 Tomová Antonia, Skalité č. 105, náhradník č. 3. Petrák
Martin, Čierne č.323.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.142/2020 OZ schvaľuje: a)pridelenie
nájomných bytov v BD č.1459/4 v BD č.1460/4 formou losovania,
b)pridelenie nájomného bytu v BD č. 1459/4 p. Jana Tarabášová, bytom Raková č. 561
ihneď po vykonaní rekonštrukcie bytu na dobu 3 rokov,
c) pridelenie nájomného bytu v BD č. 1460/4 p. Belešová Žofia, bytom Čadca, J. Kollára 2456
ihneď po vykonaní rekonštrukcie bytu na dobu 3rokov.
d) náhradníkov v prípade, nepodpísania nájomnej zmluvy na pridelený byt v poradí:
1. p. Serafín Jozef, bytom Skalité č.105, na dobu 3 rokov
2. p. Tomová Antónia, bytom Skalité č. 105, na dobu 3 rokov
3. p. Petrák Martin, bytom Čierne č.323, na dobu 3 rokov, ktoré bolo schválené počtom 13
prítomných poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z. Mgr. art. Mudríková V., Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák
M., Mgr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik
Jozef, Mgr. Capek R. proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

· Žiadosť č. 3 spoločnosti Sportservice s.r.o., Diaková o vyjadrenie sa k spôsobu dofinacovania
stavby diela: Novostavba športovej haly- Skalité.
P. starosta oboznámil poslancov o predloženej žiadosti. Spoločnosť odovzdala obci vykonané dielo
s tým, že v priebehu zajtrajšieho dňa bude prebiehať kolaudácia stavby. Zhotoviteľ stavby
nezrealizoval jednu položku a tou je nadstrešený chodník medzi ŠH a budovu školy, nakoľko sa nedal
zrealizovať z dôvodu zmeny rozsahu diela, tak ako to bolo odsúhlasené v roku 2018. Čiastka, ktorá
nebola spoločnosti vyplatená je vo výške 10 891,81 € s DPH. Spoločnosť navrhuje túto nevyčerpanú
položku použiť na čiastočné dofinancovanie prác naviac, ktoré realizovali na stavbe. Je to tá istá
žiadosť, ktorá bola predložená aj v roku 2019 s tým, že na zasadnutí OZ bolo vyjadrenie, že v prípade
dokončenia prác v uvedenom rozsahu zhotoviteľ diela môže požiadať o prípadné dofinacovanie.
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Zo strany vedenia obce sa pristupovalo k výstavbe diela zodpovedne. Každá jedna položka bola so
stavebným dozorom riešená tak, aby sa celková cena diela neúmerne nenavyšovala. Zhotoviteľ mal
veľa požiadaviek na navýšenie ceny diela, čo sa však nepotvrdilo, nenaplnilo. V rámci rozpočtu obce
boli schválené len určité veci, ktoré boli včas predložené na schválenie na zasadnutiach OZ.
Zhotoviteľ požiadal o dofinancovanie štyroch položiek prác na viac. Jedná sa o dofinancovanie 1.
štrkového podložia v celkovej výške 4 864,15 € s DPH, po 2. zemné práce v celkovej výške 7 259,-€
s DPH, po 3. búracie práce a príjazdová komunikácia v celkovej výške 1 800,-€ s DPH a po 4.
betónová mazanina s plastifikátorom UNAFORM SF 70 mm v celkovej výške 3 600,- € s DPH. Túto
požiadavku zhotoviteľa starosta prerokoval aj so stavebným dozorom, ktorý ho informoval že práce
boli v danom rozsahu zrealizované. Aj na predchádzajúcom zasadnutí OZ v roku 2019 stavebný
dozor skonštatoval, že práce bolo potrebné vykonať, v opačnom prípade by funkčnosť diela nebola
možná. Informoval poslancov, že pri prerokovaní žiadosti zhotoviteľa v roku 2019 neboli tieto práce
zo strany obce ako objednávateľa diela uznané z dôvodu, že práce neboli dostatočne zdokumntované.
Ďalej informoval, že nie je možné preukázať položku č.3 za búracie práce a príjazdovú komunikáciu,
nakoľko riaditeľ prevádzkárne potvrdil, že tieto práce išla realizovať obecná prevádzkáreň a v ten
deň, keď sa mali práce zrealizovať, zhotoviteľ diela informoval, že tieto práce urobí na vlastné
náklady. Podľa názoru starostu na základe informácií, ktoré mu boli podané čiastka v položke č. 3
žiadosti je neopodstatnená.
P. starosta otvoril diskusiu.
P. Gonščák J., posl. OZ mal otázku, či sa búracie práce mali realizovať v rámci diela alebo nie.
V prípade, že uvedené práce mala zrealizovať prevádzkáreň a zhotoviteľ diela tieto práce vykonal
naviac bez udania dôvodu, uviedol, že práce zrealizuje bezplatne, nevidí dôvod, aby sa tieto práce
zhotoviteľovi uhradili. Ďalej mal otázku ohľadom položky č.1, či je to niečo nové alebo ide o tú istú
žiadosť, ktorá im bola zamietnutá. Ďalej uviedol, že sa v tom čase riešilo, či je to zahrnuté
v stavebnom denníku alebo nie.
P. starosta k tomuto uviedol, že čo sa týka stavebného denníka aj s vydokladovaním toto všetko je
zdokladované. Taktiež aj stavebný dozor sa v tom čase vyjadril, že tieto práce sa naozaj zrealizovali
a boli vydokladované a potrebné, aby ďalej prebiehali práce na diele. Tieto práce sa ale vykonali nie
štandardným spôsobom. Podľa jeho informácií chce zhotoviteľ v prípade nevyplatenia týchto prác
z r. 2018 začať vymáhanie súdnou cestou
P. Révayová Z., posl. OZ uviedla, že v tomto prípade je na tom zlé to, že uvedené práce sú už
zrealizované. V prípade, že by neboli ešte vykonané, mohli by sme ešte argumentovať prípadne
upraviť sumu. Podľa jej názoru je to potrebné zaplatiť okrem čiastky 1 800,-€, ktorá nie je
preukázateľná.
P. Časnocha M., posl.OZ uviedol, že pri poslednej návšteve stavebného dozoru na zasadnutí OZ sme
žiadosť prerokovali po položkách a vylučovali sa položky, ktoré vieme že nie sú preukázané. Tieto
položky sme vtedy vylúčili.
P. starosta uviedol, že sa vylúčili z dôvodu, že sa realizovali ešte predtým, nie za tohto vedenia
a neboli dostatočne preukázané.
P. Časnocha M., posl. OZ ďalej uviedol, že podľa jeho názoru, čo si pamätá sa tieto položky vylúčili
z dôvodu, že stavebný dozor uviedol, že tieto položky by on osobne nezaplatil. Následne na
rokovanie OZ prišiel p. Ing. Kováč, ktorý v tom čase uviedol, že tieto finančné prostriedky žiada ako
keby z morálneho hľadiska, vie že tie veci sú tam nejako zapracované, ale nemá nám to ako dokázať.
Žiada to z ľudského hľadiska. Bola schválená časť a tieto veci sme vylúčili, vedeli sme že tieto veci
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tam možno sú ale dokázané nie sú. Nie je opodstatnené sa k tomuto vracať. Nie je za doplatenie
finančných prostriedkov. Taktiež uviedol, že pokiaľ to nie je reálne zapracované podľa jeho názoru
si nemyslí, že by sa toto mohlo súdne vymôcť. Uviedol, že žiadosť prišla teraz, nebola prerokovaná
v komisii. Navrhol zavolať na komisiu stavebný dozor a p. Kováča ako v minulosti a prediskutovať
žiadosť.
P. starosta telefonicky kontaktoval na do vysvetlenie stavebný dozor p. Liptáka. Prisľúbil spätný
telefonát.
P. Révayová Z., predložila poslanecký návrh, v ktorom navrhuje prerušiť bod programu Nakladanie
s majetkom obce - prerokovanie žiadosti spoločnosti Sportservice s.r.o., Diaková a pokračovať
v ďalším bodom programu rokovania.
P. starosta dal o poslaneckom návrhu hlasovať. Návrh bol jednohlasne schválený počtom prítomných
13 poslancov OZ.
22.

Rôzne, Interpelácie poslancov.

P. Lašová Ľ., posl. OZ predložila poslanecký návrh na vyplatenie odmeny HKO obce Skalité vo
výške 25% ročnej časovej mzdy.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Následne p. starosta dal hlasovať o poslaneckom návrhu, ktorý bol jednohlasne počtom prítomných
13 poslancov schválený.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.143/2020 OZ schvaľuje: 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 2020 vo výške 25% ročnej časovej mzdy, ktoré bolo
schválené počtom 13 prítomných poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z. Mgr. art. Mudríková V.,
Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., Mgr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr.
JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. Capek R. proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

P. Lašová Ľ., posl. OZ predložila poslanecký návrh na vyplatenie odmien poslancom OZ Skalité vo
výške 393,-€ v hrubom poslanec.
P. starosta dal hlasovať o poslaneckom návrhu. Poslanecký návrh bol schválený. Hlasovanie: 11
poslancov za, zdržala sa: Mgr. art. Mudríková, proti: Mgr. Časnocha M..
P. starosta otvoril diskusiu.
P. Časnocha M., posl. OZ k tomuto uviedol, že taktiež s týmto návrhom nesúhlasil na zasadnutí OR
nakoľko odmeňovanie členov OR bolo zrušené, takže členovia OR pracujú zadarmo. Nakoľko teraz
finančné prostriedky sú, navrhuje, aby sa na budúcom zasadnutí OZ prehodnotili Zásady
odmeňovania a opätovne sa realizovalo odmeňovanie členov OR. Ušetrené finančné prostriedky by
sa mali presunúť do budúceho roka na verejno-prospešný účel.
P. starosta k tomuto uviedol, že sa nebráni tomu, aby sa opätovne prepracovali Zásady odmeňovania.
Koniec diskusie.
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Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.144/2020 -OZ schvaľuje: V súlade s ods.3,
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 2020 vo výške disponibilných finančných prostriedkov z príslušnej kapitoly rozpočtu obce
a to 393,- € v hrubom/poslanec, ktoré bolo schválené počtom 12 poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr.
Révayová Z. Mgr. art. Mudríková V., Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr.
Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. Capek R. proti: Mgr. Časnocha M., zdržali sa: nikto,
neprítomný na hlasovaní:).

· Správa o použití finančných prostriedkov z ubytovne TJ Slovan Skalité
P. starosta požiadal o predloženie správy p. Bureho J., posl. OZ.
P. Bury predložil poslancom správu i použití finančných prostriedkov z ubytovne TJ, ktoré boli
použité na údržbu areálu TJ Slovan Skalité v celkovej výške 720,-€ za obdobie od 1.8.2019 do
30.6.2020.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.145/2020 - OZ berie na vedomie:
Informatívnu správu o použití finančných prostriedkov z ubytovne TJ Slovan Skalité za obdobie
od 1.8.2019 do 30.6.2020, ktoré bolo schválené počtom 13 prítomných poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr.
Révayová Z. Mgr. art. Mudríková V., Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., Mgr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M.,
Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. Capek R. proti: nikto, zdržali sa: nikto,
neprítomný na hlasovaní:).

· Vyradenie a zaradenie CVČ zo siete škôl a školských zariadení.
P. starosta informoval poslancov o postupe pri vyradení a zaradení CVČ Skalité zo siete škôl
a školských zariadení.
P. starosta otvoril diskusiu.
P. Capek R., posl. OZ mal otázku na to, či sa zachová činnosť CVČ v centre obce.
P. starosta uviedol, že áno, bude to elokované pracovisko. Obslužný personál (riaditeľ, účtovníctvo)
bude súčasťou ZŠ Skalité Kudlov, aby sa nemusel duplicitne financovať, pedagogický personál
zostane zachovaný.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.146/2020- OZ schvaľuje: Návrh na vyradenie
Centra voľného času, Skalité č. 603 zo siete škôl a školských zariadení k 31.8.2021, ktoré bolo
schválené počtom 13 prítomných poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z. Mgr. art. Mudríková V.,
Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., Mgr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr.
JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. Capek R. proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.147/2020 - OZ schvaľuje: Návrh na
zaradenie Centra voľného času, Skalité č. 603 do siete škôl a školských zariadení od 1.9.2021
ako súčasť Základnej školy s materskou školou Skalité- Kudlov č. 781, ktoré bolo schválené
počtom 13 prítomných poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z. Mgr. art. Mudríková V., Rovňan O.,
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Lašová Ľ., Petrák M., Mgr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr.
Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. Capek R. proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

· Žiadosť TJ Slovan Skalité o skoršie vyplatenie finančnej dotácie
P. starosta informoval poslancov o žiadosti TJ Slovan Skalité, ktorá požiadala o skoršie vyplatenie
finančného príspevku z rozpočtu obce, z dôvodu úhrady faktúr pre Slovenský futbalový zväz
v termíne od 15.1.2021.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.148/2020 - OZ schvaľuje: Poskytnutie
finančného príspevku TJ Slovan Skalité vo výške 24000,-€ z toho pre jednotlivé oddiely:
Futbalový oddiel: 20 550,-€
Biatlonový oddiel: 2 500,-€
Hokejbalový oddiel: 600,-€
Futsalový oddiel: 350,-€ v termíne poskytnutia od 15.1.2021, ktoré bolo schválené počtom 13
prítomných poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z. Mgr. art. Mudríková V., Rovňan O., Lašová Ľ.,
Petrák M., Mgr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J.,
Krčmárik Jozef, Mgr. Capek R. proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

Do bodu programu OZ interpelácie poslancov sa prihlásila p. Stašová, HKO, ktorá informovala
poslancov o prvej zmienke vzniku Stanice prvej pomoci, ktorú v r. 1926 v Skalitom založil Artúr
Lichternstern. Táto stanica potom prešla v r. 1948 pod Slovenský červený kríž.
Ďalej sa prihlásil p. Krčmárik M., posl. OZ.
P. Krčmárik M. v rámci interpelácií uviedol, že už v minulom funkčnom období apeloval na to, aby
sa zabránilo devastácií súkromných pozemkov a prírody v okolí vybudovaného altánku na Trojáku.
Nakoľko dochádza k veľkému poškodzovaniu majetku jazdami štvorkoliek. Nie je urobené nič proti
tomu, aby sa zabránilo tomuto poškodzovaniu. Tieto škody sme spôsobili vlastne mi (obec),
výstavbou altánku.
P. starosta uviedol, že v súčinnosti s vlastníkmi pozemkov, Poľovníckym združením Skaľanka
a Urbariátom Skalité zvažujeme zrealizovať drevené zábrany.
P. Krčmárik M. navrhol osadiť v dolnej časti komunikácie dopravnú značku zákaz v jazdu
s dodatkovou tabuľou – vjazd povolený len majiteľom pozemkov, lesov, Poľovníckemu druženiu,
družstevníkom.
P. starosta uviedol, že táto téma by sa mohla prerokovať na zasadnutí stavebnej komisie v rámci
riešenia označenia pľacov v obci.
Ďalej mal otázku p. Krčmárik M. ohľadom skládky spoločnosti VÁHOSTAV-SK na ktorej je
uskladnená drť, či zostane dispozícií obce, nakoľko spoločnosť všetko vypratáva, končí. A taktiež
mal otázku, čo bude s týmto dvorom, či je v prenájme.
P. starosta informoval, že na základe komunikácie s p. Feriancom, ktorý mal na starosti tento úsek
výstavby diaľnice, zostane tento materiál pre potreby obce. Stavebný dvor spoločnosti VÁHOSTAV
je vo vlastníctve NDS. Po rokovaniach, v prípade, že sa rozhodneme pre tento majetok, je NDS
ochotná dať nám tento majetok bezodplatne. Taktiež je v riešení oprava resp. vyčistenie priepustu nad
cestou.
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P. Lašová Ľ., posl. OZ uviedla, že už v minulosti upozorňovala na problém, ktorý je tu stále a to, že
v centre obce máme vybudované chodníky, ale v čase špičky sú chodci ohrození, nakoľko šoféri
parkujú svoje vozidlá na chodníku. Hlavne deti, ktoré idú do školy resp. zo školy, ktoré obchádzajú
tieto autá a vstupujú do vozovky, hlavne pred predajňou v ústredí obce.
P. starosta k tomuto uviedol, že je to stále otázka dopravného značenia v obci. Je to potrebné taktiež
prerokovať na zasadnutí stavebnej komisie, aby sa našlo vhodné riešenie.
P. Časnocha M., posl. OZ taktiež uviedol, že je potrebné riešiť toto parkovanie vozidiel na
chodníkoch nakoľko sa stáva, že parkovisko pre obchodnou prevádzkou Jednota je prázdne, taktiež
parkovisko pre kostolom, ale autá parkujú na chodníku.
P. Petrák M., posl. OZ mal otázku na to či depónia Čadečka je už vo vlastníctve obce alebo nie.
V prípade, že to má obec vo vlastníctve, či by bolo možné na danom mieste vysadiť stromčeky.
Taktiež mal otázku, či by nebolo možné pokračovať v rekonštrukcii autobusových zastávok po celej
obci.
P. starosta uviedol, že zatiaľ obec nemá v majetku danú lokalitu, je zmluva o budúcej zmluve na danú
lokalitu. V prípade, že obec bude mať danú lokalitu v majetku rozhodne sa o jej budúcom využití.
V rekonštrukcií zastávok chceme pokračovať aj v rámci projektu, ktorý je podaný na rekonštrukciu
autobusových zastávok. V prípade schválenia projektu by sme komplexne vybudovali nové
autobusové zastávky vrátane mobiliáru a osvetlenia. V prípade neschválenia projektu budeme
pokračovať postupne rekonštruovať z vlastných prostriedkov.
Ďalej mal p. Petrák M. interpeláciu ohľadom umiestnenia dopravnej značky „40“ , ktorá je
umiestnená pri kostole, pri požiarnej zbrojnici smerom do Potoka, je umiestnená na zlom mieste,
nakoľko pri prejazde vyšších vozidiel túto značku šoféri nevidia. Je umiestnená na pravej strane pri
kostole, do zákruty ju nevidia. Navrhol ju premiestniť dole ku bývalej pošte.
P. starosta uviedol, že premiestnenie dopravnej značky sa musí odkomunikovať s dopravným
inšpektorátom. Je to potrebné taktiež prerokovať na zasadnutí stavebnej komisie, aby sa našlo vhodné
riešenie.
Ukončil tento bod rokovania OZ.
21.

Nakladanie s majetkom obce – II.časť

P. starosta pokračoval v tomto bode programu prerokovaním žiadosti spoločnosti Sportservice s.r.o.,
Diaková.
P. Gonščák J., posl. OZ uviedol, že by bolo potrebné požiadať stavebný dozor na ŠH p. Liptáka
o predloženie jeho písomného stanoviska k danej žiadosti a následne prerokovať túto žiadosť na
ďalšom zasadnutí OZ.
P. starosta súhlasil s názorom p. Gonščáka o písomné zaslanie stanoviska. Telefonicky kontaktoval p.
Liptáka, aby podal základné informácie k danej žiadosti.
P. Lipták k žiadosti uviedol, že tak ako uviedol na predchádzajúcom zasadnutí OZ práce boli
zrealizované, ale neboli dostatočne vydokladované, aby sa dali nejakým spôsobom merateľne zistiť,
koľko a akým spôsobom to bolo resp. spravené. Je to oprávnená požiadavka spoločnosti, ide o práce
naviac, neboli žiaľ v rozpočte. Položky v rozpočte boli, ale výmera bola podstatne väčšia ako bola
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zazmluvnená. Hlavne zemné práce, štrky. Stavba bola osadená v takom teréne ako je. Ide o náročné
zakladanie stavby. Vzhľadom na to, že je podložie na násypoch, navážkach, boli tam smeti musel toto
zhotoviteľ odstrániť pre to, aby stavba spĺňala všetky požiadavky. Robili sa skúšky zhutnenia
a taktiež navyše dynamické skúšky zhutnenia, ktoré si spoločnosť zaplatila v rámci vlastnej réžie.
Zemné práce a návozy štrku sú zrealizované a sú vydokladované zameraním pred a porealizačným
zameraním. Tieto výdavky sú oprávnené.
P. starosta požiadal p. Liptáka, v mene poslancov, aby predložil svoje písomné stanovisko
k predloženej žiadosti spoločnosti Sportservice s.r.o., Diaková. Následne by táto žiadosť bola
prejednaná na nasledujúcom zasadnutí OZ, v mesiaci január.
P. starosta predložil návrh, aby táto žiadosť bola prerokovaná na budúcom zasadnutí OZ. Poslanci
s návrhom starostu obce jednohlasne súhlasili.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.149/2020 – OZ odročuje: Prerokovanie
žiadosti č.3 spoločnosti Sportservice s.r.o., Diaková 111, 038 02 Diaková o vyjadrenie
sa k spôsobu dofinancovania stavby diela: Novostavba športovej haly - Skalité na ďalšie
zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skalitom, ktoré sa uskutoční dňa 26.1.2021, ktoré bolo
schválené počtom 13 prítomných poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z. Mgr. art. Mudríková V.,
Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., Mgr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M.,
Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. Capek R. proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

23.

Záver

P. starosta po vyčerpaní všetkých bodov programu rokovania OZ poďakoval všetkým poslancom za
spoluprácu počas roka 2020 a poprial krásne a pohodové prežitie adventného obdobia a vianočných
sviatkov a do nového roka hlavne veľa šťastia a zdravia.
Zasadnutie OZ bolo ukončené dňa 9.12.2020 o 15,20 hod..
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva boli prijaté uznesenia od č. 121/2020 do č.149/2020.

Ing. Peter Ivanek
prednosta OcÚ

I. overovateľ: p. Mgr. art. Vlasta Mudríková

PaedDr. Cech Jozef
starosta obce

II. overovateľ: p. Ondrej Rovňan

Zapisovateľka: Bulavová Katarína
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