Zápisnica z Riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Skalité
konaného dňa 29.9. 2021 v Skalitom
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny.
Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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 (predkladá starosta)
Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021 + Monitorovacia správa k programovému rozpočtu obce
Skalité 1/2021 (predkladá M. Mudríková)
Návrh na 4. zmenu rozpočtu 2021 (predkladá M. Mudríková)
Uzatvorenie memoranda o spolupráci s mestom Žilina (predkladá Ing. P. Ivanek)
Nakladanie s majetkom obce
Rôzne
Interpelácie poslancov
Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie otvoril a viedol PaedDr. Jozef Cech, starosta obce. Privítal prítomných poslancov
na 18-stom zasadnutí Obecného zastupiteľstva (ďalej len „OZ“) vo volebnom období 20182022. Rokovanie bolo zvolané pozvánkou v zmysle Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Skonštatoval, že OZ je uznášania sa schopné, je prítomných 10 poslancov. O ospravedlnenie
požiadali p. JUDR. Mgr. Jozef Gonščák, p. Marián Ramšák a p. Jozef Krčmárik. P. starosta
požiadal prítomných o dodržiavanie všetkých protipandemických ako je respirátor, rúško,
rozostupy a taktiež v zmysle usmernenia RÚVZ počas rokovania OZ nie je možné konzumovať
jedlá a ani nápoje.
P. starosta predložil poslancom návrh programu rokovania OZ.
Doplňujúci návrh k programu rokovania OZ nebol zo strany poslancov podaný.
Následne dal hlasovať o programe rokovania OZ. Program OZ bol jednohlasne schválený
(počtom prítomných 1O poslancov).

2. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie.
P. starosta zápisom poveril Časnochovú J., za overovateľov zápisnice navrhol p. JUDr. Milana
Krčmárika a p. Ondreja Rovňana, do návrhovej komisie p. Mgr. Zdenku Révayovú a p. Lašovú
Ľubicu. Návrh starostu obce bol jednohlasne schválený.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.119/2021 – OZ schvaľuje:
a)Návrhovú komisiu v zložení: p. Mgr. Zdenka Révayová, p. Lašová Ľubica
b)Overovateľov zápisnice: p. JUDr. Milan Krčmárik, p. Ondrej Rovňan
c)Zapisovateľa zápisnice: p. Časnochová Janka
d)Program rokovania OZ tak, ako bol navrhnutý, ktoré bolo schválené počtom 10, prítomných
poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Bury J, Rovňan
O., Petrák M.,, Mgr. Capek R. ,Mgr. art. Mudríková V.,J UDr. Milan Krčmárik, 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.
- V nedeľu 29.8. prebiehal taktický výcvik dobrovoľných hasičských zborov okrsku 1. UzO
DPO Čadca na úseku D3 Svrčinovec – Skalité. Po skončení cvičenia DHZO oslávilo 95. výročie
založenia
- Dňa 2.9. sme spoločne s vedením ZŠ s MŠ Skalité Kudlov otvorili školský rok 2021/2022
a všetkým prváčikom, či už v ZŠ na Kudlove alebo v ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta
odovzdali malý darček v podobe publikácie pre prváčikov.
- 2.9. bola spoločne pozvanými hosťami otvorená nová športová hala v centre obce
- 3. 9. sa uskutočnilo slávnostné uvítanie detí do života. Pri tejto príležitosti sme
odovzdali rodičom príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 100 euro.
- V sobotu 4.9. sa uskutočnil „Peší pochod z Mostov u Jablunkova na Skalité“ pri príležitosti
ukončenia projektu Intereg a slávnostne sme odovzdali do užívania oddychovú zónu na
Serafínove.
- Zároveň sa 4.9. sa konal 15. ročník Hokejbalového turnaja o putovný pohár starostu Obce
Skalité. Víťazom sa stalo mužstvo HBK Čadca. Skvelé druhé miesto obsadil náš tím HBC
Skalité.
- 5.9. sa zúčastnil osláv XX. výročia založenia mesta Krásno nad Kysucou a jubilejného XV.
ročníka benefičného koncertu '"Od srdca k srdcu" v Oščadnici.
- 10.9. sme sa rozlúčili s letom podujatím „Rozlúčka s letom“ na koncerte INEKAFE a
skvelých predskokanov MAD FREQUENCY. Verím, že v budúcom roku pripravíme
opäť nezabudnuteľné kultúrne leto pre všetkých obyvateľov a návštevníkov našej obce.
- 11.9. sa v obecnom amfiteátri uskutočnilo 4 premietanie letného kina, rozprávkou „VEĽKÉ
ŽELANIE“. V budúcom roku budeme pokračovať aj s letným kinom
- 13.9. sa uskutočnilo prerokovanie zaradenia veľkej časti Kysúc do II. a IV. stupňa ochrany
prírody a územia európskeho významu SKUEV4025 Beskydské a Javornícke lúky do
národného zoznamu území európskeho významu (NATURA 2000), prerokovanie bolo zrušené.
Petíciu, proti zaradeniu do 2 a 4 stupňa ochrany a Natury 2000 podpísalo 2500 obyvateľov a
odzrkadľuje názor občanov na predmetný návrh. Na stretnutí sme tiež iniciovali podpis
hromadnej pripomienky k samotnému návrhu zámeru, ktorú podpísalo viac ako 400 občanov.

Predmetné dokumenty odovzdáme okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné
prostredie, Ministerstvu životného prostredia SR, Predsedovi Národnej rady Slovenskej
republiky, Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Úradu vlády Slovenskej
republiky. Domnievame sa, že názor obyvateľov dotknutých území by mal byť pre
kompetentných záväzný pri rozhodovaní o takýchto zásadných zásahoch do ich práv. SME ZA
OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, ALE TÁ MUSÍ BYŤ PRIPRAVENÁ S
OHĽADOM NA PRÁVA VŠETKÝCH OBYVATEĽOV KYSÚC A SLOVENSKA. Obec
zaslala pripomienku, kde nesúhlasí so zaradením akéhokoľvek územia v katastrálnom území
obce Skalité do II. a IV. stupňa ochrany prírody a územia európskeho významu SKUEV4025
Beskydské a Javornícke lúky do národného zoznamu území európskeho významu (NATURA
2000). Žiadame Okresný úrad Žilina (odbor starostlivosti o životné prostredie) a MŽP SR o
vyradenie pozemkov vo vlastníctve Obce, občanov a celého katastra obce Skalité
z predmetného zámeru.
- 19.9. som sa zúčastnil na hodových slávnostiach vo Vysokej nad Kysucou
- 22.9. spoločné stretnutie s partnermi v Mostoch u Jablunkova v rámci prípravy podania
spoločného projektu.
- 25.9. som sa zúčastnil výročnej členskej schôdze DHZO
26.9.sa konala slávnostná sv. omša v kostole sv. Jána Krstiteľa - Poďakovanie za úrodu.
Tradične sa konala výstava ovocia a zeleniny, ktorú organizovala miestna organizácia
Slovenského zväzu záhradkárov v Skalitom, kde bolo vidieť krásne ovocie a zeleninu
dopestovanú v záhradách a na poliach našich občanov
- od 40.týždňa bude prebiehať asfaltovanie výtlkov na MK
-zasadala Komisia finančná a správy obecného majetku, Komisia výstavby, územného
plánovania a životného prostredia a Komisia sociálna, zdravotná a bytová
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.120/2021 – 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
10 prítomných poslancov.( .( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová
I., Bury J, Rovňan O., Petrák M.,, Mgr. Capek R.,Mgr. art. Mudríková V.,JUDr. Milan Krčmárik, proti: nikto,
zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

4. Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021 + Monitorovacia správa k programovému
rozpočtu obce Skalité 1/2021 (predkladá M. Mudríková)
P. starosta požiadal p. Mudríkovú o predloženie správy o čerpaní rozpočtu k 30.6.2019.
P. Mudríková oboznámila prítomných s čerpaním rozpočtu podľa jednotlivých položiek ako
v príjmovej, tak aj vo výdavkovej časti rozpočtu. Čerpanie rozpočtu tvorí prílohu zápisnice.
Monitorovacia správa I/2021 je rozsiahly materiál. Sú to údaje ako boli prezentované pri
čerpaní rozpočtu za 1 polrok 2021, len sú rozanalyzované podľa jednotlivých programov aké
obec má vytvorené – napr. plánovanie, manažment, služby občanom, odpadové hospodárstvo,
komunikácie, vzdelávanie, rekreačné a športové služby, kultúra, prostredie pre život, bývanie,
sociálne služby.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil

Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.121/2021 - OZ v Skalitom berie na
vedomie:
a) Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021
b) Monitorovacia správa k programovému rozpočtu obce Skalité 1/2021, ktoré bolo schválené
počtom 10 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M.,
Bazgerová I., Bury J, Rovňan O., Petrák M.,, Mgr. Capek R.,Mgr. art. Mudríková V., JUDr. Milan Krčmárik,
proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

5. Návrh na 4. zmenu rozpočtu 2021
P. starosta požiadal p. Mudríkovú, prac. OcÚ o podanie správy k 4. zmene rozpočtu obce pre
rok 2021.
P. Mudríková informovala poslancov o 4. zmene rozpočtu. 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.
P. starosta požiadal p. M. Stašovú - HKO o vyjadrenie sa k 4. zmene rozpočtu obce. HKO
doporučila vykonať uvedené úpravy rozpočtu obce, nakoľko sú zohľadnené naposledy známe
skutočnosti.
Diskusia k tomuto bodu
JUDr. Časnocha Michal, poslanec OZ, sa opýtal, či sa bude v tomto roku opravovať cesta
v časti obce u Firka.
P. starosta odpovedal, že s opravami ciest sa bude pokračovať podľa harmonogramu, tak ako
bol schválený. Žiadosť na opravu tejto miestnej komunikácie je tu najdlhšie, preto podporuje
aby sa práce začali čím skôr. V budúcom týždni začne Prevádzkareň realizovať opravu výtlkov
na MK naprieč celou obcou.
Alojz Petrák, riaditeľ Prevádzkarne – práce začneme v lokalitách u Firka a u Gregušov. Ostatné
práce sa robia priebežne, tak ako bolo schválené.
P. starosta konštatoval, že by bolo dobré na komisiách, stavebnej a finančnej, určiť v akom
rozsahu budeme riešiť asfaltáciu MK v budúcom roku. Bolo by najhodnejšie vyobstarávať
dodávateľa počas zimných mesiacov.
JUDr. Časnocha Michal, poslanec OZ, informoval, že predseda stavebnej komisie pozýva
členov na zasadnutie stavebnej komisie v mesiaci október. Na tejto komisii by sme prešli všetky
komunikácie v obci a následne pripravili zoznam opráv komunikácii podľa priority.
Koniec diskusie
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.122/2021 – OZ schvaľuje 4. zmenu rozpočtu
obce pre rok 2021 tak, ako bola predložená, vrátane rozpočtov ROPO v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Skalité (tvorí prílohu uznesenia), ktoré bolo schválené počtom 10 prítomných
poslancov.( .( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Bury J, Rovňan
O., Petrák M.,, Mgr. Capek R.,Mgr. art. Mudríková V. ,JUDr. Milan Krčmárik, proti: nikto, zdržali sa: nikto,
neprítomný na hlasovaní:).

6. Uzatvorenie memoranda o spolupráci s mestom Žilina
P. starosta požiadal o informácie k tomuto bodu programu p. prednostu OcU Skalité.
P. prednosta informoval poslancov, že Žilina sa rozhodla kandidovať na titul Európske hlavné
mesto kultúry spolu s partnerskými mestami Bielsko – Biala v Poľsku a Frýdek Místek v ČR
pod značkou Žilina Beskydy 2026. Našej obci ponúkli stať sa partnerom na základe Memoranda
o spolupráci. Bola by to výborná možnosť spropagovať našu obec. Dopady projektu by sa
odzrkadlili hlavne v oblasti kultúra ale aj v oblasti ekonomickej a sociálnej.
P. starosta konštatoval, že obec vynakladá finančné prostriedky na kultúru počas celého roka.
Viaceré poľské samosprávy by chceli nadviazať spoluprácu s našou obcou práve v rámci
kultúry a my by sme vedeli naše tradičné podujatia konané v našej obci refundovať aj z iných
zdrojov. Mesto Žilina chce zaujať tým, že budú ponúkať prihraničné lokality.
Diskusia k tomuto bodu
JUDr. Časnocha Michal, poslanec OZ, sa opýtal, či sa aj susedné obce - Čierne a Svrčinovec
zapojili do tohto projektu a kto bude kontaktná osoba.
P. starosta odpovedal, že boli oslovené aj ostatné prihraničné obce, ale či to aj schválili nevie.
Kontaktná osoba bude prednosta OcÚ.
JUDr. Časnocha Michal, poslanec OZ, povedal, tento projekt sa mu páči a určite ho podporí.
Koniec diskusie
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.123/2021 – OZ súhlasí: a) s uzatvorením
memoranda o spolupráci s mestom Žilina v rámci kandidatúry na Európske Hlavné Mesto
Kultúry, b)poveruje starostu obce Skalité s podpisom Memoranda o spolupráci pri príprave
a realizácii projektu Žilina Beskydy 2026 v rámci výzvy Európske hlavné mesto kultúry 2026
v Slovenskej republike, ktoré bolo schválené počtom 10 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za:
Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Bury J, Rovňan O., Petrák M.,, Mgr. Capek
R.,Mgr. art. Mudríková V.,JUDr. Milan Krčmárik, proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

7. Nakladanie s majetkom obce
-

Likvidácia lámp po rekonštrukcii VO

P. starosta informoval poslancov, že v minulosti boli zdemontované lampy VO. Obec Skalité –
Prevádzkareň navrhuje 336 ks lámp firmou na likvidáciu elektroodpadu, 27 ks lámp prijať na
sklad na náhradné diely a 292 ks ponúknuť na odpredaj.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nikto sa neprihlásil

Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.124/2021 – OZ schvaľuje :
a) likvidáciu lámp po rekonštrukcii verejného osvetlenia v počte 336 ks, firmou na likvidáciu
elektroodpadu (napr. Ekoraj Námestovo), z dôvodu ich nepoužiteľnosti.
b)Prijať 27 ks lámp na sklad na náhradné diely,
c)ponúknuť na odpredaj za najvyššiu možnú cenu svietidla Siemens 70 W v počte 168 ks a
svietidla Siemens 100 W v počte 124 ks. Spolu 292 ks, ktoré bolo schválené počtom 10
prítomných poslancov. (Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I.,
Bury J, Rovňan O., Petrák M.,, Mgr. Capek R.,Mgr. art. Mudríková V.,JUDr. Milan Krčmárik, proti: nikto, zdržali
sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

-

Likvidácia vyradených stĺpov miestneho rozhlasu:

P. starosta informoval poslancov v minulosti boli zdemontované aj stĺpy VO. Obec Skalité Prevádzkareň navrhuje likvidáciu 65 ks stĺpov formou odpredaja zberným surovinám a 25 ks
stĺpov odpredať Poľovníckemu združeniu Skaľanka za 1€/ks.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nikto sa neprihlásil
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.125/2021 – OZ schvaľuje: a)likvidáciu
vyradených stĺpov miestneho rozhlasu v počte 65 ks formou odpredaja zberným surovinám za
šrotovú cenu b))odpredať 25 ks stĺpov Poľovníckemu združenie Skaľanka za 1€/ks, ktoré bolo
schválené počtom 10 prítomných poslancov. (Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr.
Časnocha M., Bazgerová I., Bury J, Rovňan O., Petrák M.,, Mgr. Capek R. ,Mgr. art. Mudríková V. ,JUDr. Milan
Krčmárik, proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

- Zrušenie výpožičky osobného motorového vozidla škoda Fabia
P. starosta informoval poslancov, že uznesením č.181/2018 bolo dané do výpožičky
príspevkovej organizácii Obec Skalité Prevádzkareň osobné motorové vozidlo Škoda Fabia
Combi, EVČ: CA 766 AL. Finančná komisia (ďalej „FK“) navrhuje z dôvodu nevyhovujúceho
technického stavu schváliť zrušenie výpožičky tohto vozidla a zároveň schváliť jeho vyradenie
z majetku a likvidáciu zošrotovaním.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.126/2021 – OZ schvaľuje: a) zrušenie
výpožičky osobného motorového vozidla Škoda Fabia Combi, EVČ: CA766 AL,
v obstarávacej hodnote 12 976,38 EUR, zostatková hodnota: 0,- EUR, z dôvodu
nevyhovujúceho technického stavu vozidla k 30.9.2021
b) vyradenie z majetku zošrotovaním, ktoré bolo schválené počtom 10 prítomných poslancov.
(Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Bury J, Rovňan O., Petrák M.,,
Mgr. Capek R. ,Mgr. art. Mudríková V. ,JUDr. Milan Krčmárik, proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na
hlasovaní:).

Prerušenie rokovania OZ do 11:00 hod.
Začiatok rokovania o 11:00 hod.,

-

Pridelenie bytu v BD 1460/4

P. starosta požiadal p. Klušákovú prac. OcÚ, aby predložila informácie k tomuto bodu
programu.
P. Klušáková informovala poslancov o uvoľnenom nájomnom byte v BD č. p. 1460/4. Ďalej
informovala, že na uvoľnený nájomný byt sú štyria žiadatelia a to p. Majchráková, p.
Truchlíková, p. Petrák a p. Krištofíková. Žiadatelia podmienky na pridelenie bytu spĺňajú.
Komisia odporučila pridelenie uvoľnených nájomných bytov formou losovania.
P. starosta dal hlasovať o návrhu komisie sociálnej, aby uvoľnené nájomné byty boli pridelené
formou losovania. Návrh bol jednohlasne schválený počtom prítomných 10 poslancov OZ.
P. Klušáková informovala, že za žiadateľku p. Majchrákovú J. bude losovať p. Majchrák R.
syn, a za žiadateľku Truchlíkovú T. bude losovať p. Potočár L. Následne prebehlo losovanie
žiadateľov resp. ich zástupcov o pridelenie nájomného bytu. Byt č. 1460/4 vylosoval p.
Potočár L. za p.Truchlíkovú T.
P. Klušáková informovala, že byt v BD 1460/4 sa prideľuje na tri roky.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.127/2021 – OZ schvaľuje:
a) Pridelenie nájomného bytu v bytovom dome č. 1460/4 formou losovania
b) Pridelenie nájomného bytu v BD č. 1460/4: p. Truchlíková Terézia, bytom Skalité
č. 849 na dobu od.1. 10. 2021 do 30.9.2024, ktoré bolo schválené počtom 9 prítomných
poslancov. (Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Bury J, Rovňan
O., Petrák M.,, Mgr. Capek R., Mgr. art. Mudríková V. , JUDr. Milan Krčmárik, proti: nikto, zdržali sa: nikto,
neprítomný na hlasovaní:).

-

Opakované predlženie Nájomných zmlúv

P. starosta požiadal p. Klušákovú, aby informovala poslancov o žiadostiach o predĺženie
nájomných zmlúv na byty.
P. Klušáková informovala poslancov o jednotlivých žiadateľoch na opakované uzatvorenie
nájomných zmlúv a odporúčanie komisie sociálnej.
Diskusia nebola, nikto sa prihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 128/2021- OZ schvaľuje: Opakované
uzatvorenie nájomných zmlúv:
Marcela Jargašová, byt. Skalité č. 1450/2, od 01.01. 2022 do 31. 12. 2024
Michal Rastočný, byt. 1149/12, od 01. 12. 2021 do 30. 11. 2022
Petra Palo, byt. Skalité č. 1460/8,od 01. 12. 2021 do 30. 11. 2022
Emília Smolková, byt. Skalité č. 1440/7,od 1.11. 2021 do 31. 10. 2024
Peter Kožák, byt. Skalité č.1440/8,od 01. 12. 2021 do 30. 11. 2022
Iveta Lamperová, byt. Skalité č. 1440/11,od 1. 12. 2021 do 30. 11. 2024
Darina Cechová, byt. Skalité č. 1450/7,od 16. 12. 2021 do 15. 12. 2024,ktoré bolo schválené
počtom 10 prítomných poslancov. (Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M.,
Bazgerová I., Bury J, Rovňan O., Petrák M.,, Mgr. Capek R., ., Mgr. art. Mudríková V. JUDr. Milan Krčmárik,
proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

-

Zmena nájomnej zmluvy: p. Ramšák, p. Ramšáková

P. Klušáková oboznámila prítomných so žiadosťou p. Moniky Ramšákovej a Slavomíra
Ramšáka, BD č. 1459/6 o ukončenie nájomnej zmluvy s p. Ramšákom k 30. 09. 2021
a uzatvorenie nájomnej zmluvy s p. Ramšákovou od 01. 10. 2021. Menovaná doložila aj
doklady - podmienky spĺňa .
Komisia odporúča OZ schváliť uzatvorenie nájomnej zmluvy so žiadateľkou na 3 roky, od 01.
10. 2021 do 30. 09. 2024.
Diskusia k tomuto bodu nebola
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.129/2021 – OZ schvaľuje : Opakované
predlženie nájomných zmlúv:
a) Ukončenie nájomnej zmluvy s pánom Slavomírom Ramšákom k 30.9.2021
b)Uzatvorenie nájomnej zmluvy s jedným z pôvodných nájomcov, so žiadateľkou: p. Monika
Ramšáková, byt. Skalité č. 1459/6 na 3 roky, od 01. 10. 2021 do 30. 09. 2024, ktoré bolo
schválené počtom 10 prítomných poslancov. (Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr.
Časnocha M., Bazgerová I., Bury J, Rovňan O., Petrák M.,, Mgr. Capek R., Mgr. art. Mudríková V.,JUDr. Milan
Krčmárik, proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

- Zmena nájomnej zmluvy: p. Kaco, p. Trlíková
P. Klušáková informovala poslancov o žiadosti p. Lukáša Kaca a Michaely Trlíkovej, byt.
Skalité č. 1459/11, aby bola uzatvorená nová nájomná zmluva na p. Trlíkovú. Podľa dokladov,
ktoré menovaná doložila podmienky spĺňa.
Komisia odporúča OZ schváliť uzatvorenie nájomnej zmluvy so žiadateľkou na 3 roky, od 01.
10. 2021 do 30. 09. 2022.
Diskusia k tomuto bodu
JUDr. Milan Krčmárik, poslanec OZ navrhol najskôr ukončiť NZ s p. Lukášom Kacom. P.
Trlíkovej ako jednému z pôvodných nájomcov navrhuje predmetný byt prideliť na priamo,
pretože tu už má trvalý pobyt.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.130/2021 – OZ schvaľuje : Opakované
predlženie nájomných zmlúv:
a) Ukončenie nájomnej zmluvy s pánom Lukášom Kacom k 30.9.2021
b) Uzatvorenie nájomnej zmluvy na priamo s jedným z pôvodných nájomcov, so žiadateľkou:
Michaela Trlíková, byt. Skalité č. 1459/11, na 3 roky, od 01. 10. 2021 do 30. 09. 2024, ktoré
bolo schválené počtom 10 prítomných poslancov. (Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr.
Časnocha M., Bazgerová I., Bury J, Rovňan O., Petrák M.,, Mgr. Capek R., Mgr. art. Mudríková V.,JUDr. Milan
Krčmárik, proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

-

Výpožička prenajatých priestorov budovy ŽSR

P. starosta predniesol návrh výpožičky prenajatých priestorov budovy ŽSR spoločenským
organizáciám a to:
- TJ Slovan Skalité – biatlonový oddiel – samostatné priestory o výmere 43,92 m2,
- Poľovníckemu združeniu Skaľanka, IČO 00622397, samostatné priestory o výmere
39,66 m2,
(spoločné priestory – biatlonisti a poľovnícke združenie vo výmere 25,19 m2,
- ZO - Slovenský zväz záhradkárov Skalité – samostatné priestory o výmere 51,15m2,
- ZO – chovateľov poštových holubov Skalité – samostatné priestory o výmere 11,63 m2,
- Urbariát a ZIVL Skalité – samostatné priestory o výmere 32,97 m2,
(spoločné priestory – holubári a urbariát o výmere 5,82 m2.)
Diskusia k tomuto bodu nebola, nikto sa neprihlásil
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.131/2021 – OZ schvaľuje : Výpožičku
prenajatých priestorov budovy ŽSR spoločenským organizáciám od 1.11.2021 a to:
a) TJ Slovan Skalité – biatlonový oddiel – samostatné priestory o výmere 43,92 m2,
b) Poľovníckemu združeniu Skaľanka, IČO 00622397, samostatné priestory o výmere 39,66 m2,
(spoločné priestory – biatlonisti a poľovnícke združenie vo výmere 25,19 m2,
c) ZO - Slovenský zväz záhradkárov Skalité – samostatné priestory o výmere 51,15m2,
d) ZO – chovateľov poštových holubov Skalité – samostatné priestory o výmere 11,63 m2,
e) Urbariát a ZIVL Skalité – samostatné priestory o výmere 32,97 m2,
(spoločné priestory – ZO CHPH a Urbariát ZIVL Skalité o výmere 5,82 m2.)
f) Úhrady spojené s užívaním predmetu zmluvy sa určia v zmluve o výpožičke,
ktoré bolo schválené počtom 10 prítomných poslancov. (Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová
Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Bury J, Rovňan O., Petrák M.,, Mgr. Capek R., Mgr. art. Mudríková V.
JUDr. Milan Krčmárik, proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

-

Žiadosť o odkúpenie pozemku p. Ondrej Tatarka, bytom 023 14 Skalité 394

P. starosta predložil žiadosť p. Ondreja Tatarku, Skalité č. 394 o odpredaj časti pozemku KNE
6403 v k.ú. Skalité na LV č. 7006 o výmere cca 25m2. Stavebná komisia neodporúča predaj
predmetnej časti pozemku, nakoľko ide o pozemok, kde je prístup k RD č.393, predajom by bol
tento prístup značne obmedzený. FK sa stotožňuje zo stanoviskom stavebnej komisie (ďalej
„SK“) a neodporúča odpredaj pozemku. FK odporúča OZ zrušiť zámer prevodu prebytočného
majetku obce Skalité z dôvodu hodného osobitného zreteľa, zrušením uznesenia č. 77/2021 zo
dňa 28.06.2021.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nikto sa neprihlásil
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.132/2021 – OZ ruší: Uznesenie Obecného
zastupiteľstva Skalité č. 77/2021 zo dňa 28.06.2021 v plnom rozsahu, ktoré bolo schválené
počtom 10 prítomných poslancov. (Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M.,
Bazgerová I., Bury J, Rovňan O., Petrák M.,, Mgr. Capek R., Mgr. art. Mudríková V. JUDr. Milan Krčmárik,
proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

-

Žiadosť o odkúpenie pozemku p. Ján Cech, bytom 023 14 Skalité 1030

P. starosta predložil žiadosť p. Jána Cecha, bytom Skalité 1030 o odpredaj časti pozemku KNE
6423 (KNC 8658/3) v k.ú. Skalité na LV č. 7006 o výmere cca 18m2. SK neodporúča odpredaj
pozemku v predloženom rozsahu. FK doporučuje OZ odpredaj pozemku v nevyhnutnom
rozsahu na základe GP, ktorý si žiadateľ uhradí na vlastné náklady a za prítomnosti pracovníka
stavebného úradu Obce Skalité.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nikto sa neprihlásil
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.133/2021 – OZ schvaľuje: Trvalú prebytočnosť
majetku Obce Skalité a zámer prevodu prebytočného majetku obce Skalité, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
na základe § 9a, ods.8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o majetku
obcí“) a Zásad hospodárenia s majetkom obce Skalité za účelom odpredaja tohto majetku žiadateľovi: Ján Cech,
Skalité č. 1030 a to:
časti pozemku – KNE 6423(KNC 8658/3) v k.ú. Skalité, parcela registra „C“ č. 8658/3 na LV 7006,
v nevyhnutnom rozsahu o výmere do 8m2 na základe GP, ktorý si žiadateľ uhradí na vlastné náklady a za
prítomnosti pracovníka stavebného úradu Obce.
Odôvodnenie : p. Ján Cech požiadal Obec Skalité o odkúpenie časti pozemku
KNE 6423 v ku. Skalité - z predložených dokladov a obhliadky miesta samého sa javí, že do pozemku, ktorý je
predmetom žiadosti zasahuje stavba garáže, ktoré bolo schválené počtom 10 prítomných poslancov.
(Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Bury J, Rovňan O., Petrák M.,,
Mgr. Capek R., Mgr. art. Mudríková V. JUDr. Milan Krčmárik, proti: nikto, zdržali sa: p. Miloš Petrák, neprítomný
na hlasovaní:).

Žiadosť Jozef Serafín a manž. Barbora, Skalité č. 1459 – o odkúpenie časti pozemku
KNC 3763/28 v k.ú. Skalité o výmere cca 30m2.
P. starosta predložil žiadosť p. Jozefa Serafína a manželky o odkúpenie časti pozemku KNC
3763/28 v k.ú. Skalité o výmere cca 30m2. Žiadosťou sa zaoberala aj SK a odporúča predaj
predmetnej časti pozemku, za podmienok, že bude zachovaná severná línia susedných
pozemkov susediaca s MK. Pri zameraní odporúča prizvať zamestnanca obce. FK sa stotožňuje
s návrhom SK.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.134/2021 – OZ schvaľuje: Trvalú prebytočnosť
majetku Obce Skalité a zámer prevodu prebytočného majetku obce Skalité, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
na základe § 9a, ods.8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o majetku
obcí“) a Zásad hospodárenia s majetkom obce Skalité za účelom odpredaja tohto majetku žiadateľovi: Jozef
Serafín a manž. Barbora, Skalité č. 1459 a to:
- časti pozemku - KNC 3763/28 v k.ú. Skalité o výmere cca 30m2, parcela registra „C“ parcela 3786/1,
3785/1, 3786/3, 3786/4, 3786/5 v obecnej časti Cupeľ, na základe GP, ktorý si žiadateľ vyhotoví na
vlastné náklady a ku zameraniu bude prizvaný zástupca obce. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností
a náklady s tým spojené hradí kupujúci.
Odôvodnenie : p. Jozef Serafín a manž. Barbora požiadali Obec Skalité o odkúpenie časti pozemku parc. Register
C 3763/28 - pozemok je priamo pred ich pozemkom, chceli by ho odkúpiť, z dôvodu bezproblémového prístupu
k domu. Pre Obec je daný pozemok nevyužiteľný, Schválené počtom 10 prítomných poslancov.
(Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Bury J, Rovňan O., Petrák M.,,
Mgr. Capek R., Mgr. art. Mudríková V. JUDr. Milan Krčmárik, proti: nikto, zdržali sa: p. Miloš Petrák, neprítomný
na hlasovaní:).
-

-

Žiadosť Lukáš Čenták a manž. Michaela, Skalité č. 1261 - o odkúpenie časti
pozemku KNC 3763/28 v k.ú. Skalité o výmere cca 46m2.

P. starosta predložil žiadosť p. Lukáša Čentáka a manželky o odkúpenie časti pozemku KNC
3763/28 v k.ú. Skalité o výmere cca 46m2. Žiadosťou sa zaoberala aj SK a odporúča predaj
predmetnej časti pozemku, za podmienok, že bude zachovaná severná línia susedných
pozemkov susediaca s MK. Pri zameraní odporúča prizvať zamestnanca obce. FK sa stotožňuje
s návrhom SK.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.135/2021 – OZ schvaľuje: Trvalú prebytočnosť
majetku Obce Skalité a zámer prevodu prebytočného majetku obce Skalité, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
na základe § 9a, ods.8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o majetku
obcí“) a Zásad hospodárenia s majetkom obce Skalité za účelom odpredaja tohto majetku žiadateľovi: Lukáš
Čenták a manž. Michaela, Skalité č. 1261 a to:
- časti pozemku - KNC 3763/28 v k.ú. Skalité o výmere cca 46m2, parcela registra „C“ parcela 3783/1,
3783/2, 3785/2, 3786/2 v obecnej časti Cupeľ, na základe GP, ktorý si žiadateľ vyhotoví na vlastné
náklady a ku zameraniu bude prizvaný zástupca obce. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností a náklady
s tým spojené hradí kupujúci.
Odôvodnenie : p. Lukáš Čenták a manž. Michaela, Skalité č. 1261 požiadali Obec Skalité o odkúpenie časti
pozemku parc. Register C 3763/28 - pozemok je priamo pred ich pozemkom, chceli by ho odkúpiť, z dôvodu
bezproblémového prístupu k domu. Pre Obec je daný pozemok nevyužiteľný. Schválené počtom 10
prítomných poslancov. (Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I.,
Bury J, Rovňan O., Petrák M.,, Mgr. Capek R., Mgr. art. Mudríková V. JUDr. Milan Krčmárik, proti: nikto, zdržali
sa: p. Miloš Petrák, neprítomný na hlasovaní:).

-

Žiadosť p. Jozef Klušák, Skalité č. 1127 o odkúpenie časti pozemku KNC 5862/1
v k.ú. Skalité v rozsahu cca 1m popri hranici s pozemkami KNC 5861/2.

P. starosta predložil žiadosť o odkúpenie časti pozemku KNC 5862/1 v k.ú. Skalité v rozsahu
cca 1m popri hranici s pozemkami KNC 5861/2. SK neodporúča predaj predmetnej časti
pozemku, pretože uvedená nehnuteľnosť je plne využívaná TJ Slovan Skalité. FK sa stotožňuje
s návrhom SK a OZ nedoporučuje odpredaj daného pozemku.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.136/2021 – OZ neschvaľuje: Odpredaj časti
pozemku KNC 5862/1 v k.ú. Skalité v rozsahu cca 1m popri hranici s pozemkami KNC 5861/2
pre žiadateľa: Jozef Klušák, Skalité č.1127, nakoľko uvedená nehnuteľnosť je plne využívaná
TJ Slovan Skalité, ktoré bolo schválené počtom 10 prítomných poslancov. (Hlasovanie: za: Mgr.
Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Bury J, Rovňan O., Petrák M.,, Mgr. Capek R., Mgr.
art. Mudríková V. JUDr. Milan Krčmárik, proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

- Žiadosť p. Michaela Čarnecká, bytom Skalité č. o vyriešenie zvodu dažďovej vody na
Poľane
P. starosta predložil žiadosť p. Michaely Čarneckej o vyriešenie zvodu dažďovej vody na
Poľane. Stavebná komisia odporúča zrealizovanie odvodnenia za podmienok súhlasu všetkých
majiteľov dotknutých pozemkov. Práce odporúča vykonať v rámci údržby PO – Prevádzkareň.

Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.137/2021 – OZ schvaľuje: Zrealizovanie
odvodnenia na Poľane za súhlasu všetkých majiteľov dotknutých pozemkov prostredníctvom
Obec Skalité-Prevádzkareň, ktoré bolo schválené počtom 10 prítomných poslancov. (Hlasovanie:
za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Bury J, Rovňan O., Petrák M.,, Mgr. Capek
R., Mgr. art. Mudríková V. JUDr. Milan Krčmárik, proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

- Žiadosť o opravu mosta v osade u Tarabov – PhDr. Ján Špilák, Skalité č. 31
P. starosta predložil žiadosť v mene občianskej iniciatívy z osady od Tarabov o zabezpečenie
skorej opravy mosta. Žiadosťou sa zaoberala SK na svojom zasadnutí a odporúča vykonať
nevyhnutné úpravy pre odstránenie havarijného stavu mosta.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.138/2021 – OZ schvaľuje: Vykonanie
nevyhnutných úprav na odstránenie havarijného stavu mosta v osade u Tarabov
prostredníctvom Obec Skalité – Prevádzkareň, ktoré bolo schválené počtom 10 prítomných
poslancov. (Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Bury J, Rovňan
O., Petrák M.,, Mgr. Capek R., Mgr. art. Mudríková V. JUDr. Milan Krčmárik, proti: nikto, zdržali sa: nikto,
neprítomný na hlasovaní:).

-

Žiadosť o zregulovanie odvodnenia – Lucia Kocúrová, Skalité č. 280

P. starosta predložil žiadosť p. Lúcie Kocúrovej, bytom Skalité č. 280 o zregulovanie
odvodnenia, ktoré vyteká cez priepust na jej pozemok parc. č. KNC 1694 v k.ú. Skalité.
Stavebná komisia, vzhľadom na dlhoročný spor s predchodcom žiadateľky, odporúča
vypracovať stanovisko právnym zástupcom obce k predmetnej veci a po vypracovaní
stanoviska opätovne predložiť komisii na posúdenie
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.139/2021 – OZ odporúča:
a)Vypracovať odborné stanovisko právnym zástupcom obce k predmetnej veci
b)Po vypracovaní, stanovisko opätovne predložiť stavebnej komisii na posúdenie, ktoré bolo
schválené počtom 10 prítomných poslancov. (Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr.
Časnocha M., Bazgerová I., Bury J, Rovňan O., Petrák M.,, Mgr. Capek R., Mgr. art. Mudríková V. JUDr. Milan
Krčmárik, proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

-

Žiadosť o opravu miestnej komunikácie – Ladislav Comorek a manž. Eva, Skalité
č. 1593

P. starosta predložil žiadosť p. Ladislava Comorka a manželky opravu MK v časti Skalité
u Greguša. Žiadosťou sa zaoberala SK na svojom zasadnutí a odporúča cestu zaradiť do
zoznamu MK a podľa finančných možnosti obce opravu vykonať.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil

Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.140/2021 – OZ schvaľuje: Zaradenie
miestnej komunikácie do Zoznamu opráv MK, ktoré bolo schválené počtom 10 prítomných
poslancov. (Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Bury J, Rovňan
O., Petrák M.,, Mgr. Capek R., Mgr. art. Mudríková V. JUDr. Milan Krčmárik, proti: nikto, zdržali sa: nikto,
neprítomný na hlasovaní:).

-

Žiadosť o predĺženie nájmu nebytových priestorov v budove č. 607 žiadateľovi:
Matysová – Matys s.r.o, Skalité č.897

P. starosta predložil žiadosť žiadateľa: Matysová – Matys s.r.o, Skalité č.897 o predĺženie
nájmu nebytových priestorov v budove č.607. FK doporučuje schváliť opätovné predĺženie
nájmu nebytových priestorov v budove č. 607 na dobu, ktorá sa určí na zasadnutí OZ.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.141/2021 – OZ schvaľuje: Opätovné
predĺženie nájmu nebytových priestorov v budove č. 607 žiadateľovi: Matysová – Matys s.r.o,
Skalité č.897 na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace, ktoré bolo schválené počtom
10 prítomných poslancov. (Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová
I., Bury J, Rovňan O., Petrák M.,, Mgr. Capek R., Mgr. art. Mudríková V. JUDr. Milan Krčmárik, proti: nikto,
zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

Rokovanie OZ opustila poslankyňa Mgr. art. Vlasta Mudríková o 12:00 hod.

-

Žiadosť p. Ľuboša Ramšíka o zníženie nájmu za byt 1450/B7 z dôvodu
rekonštrukcie BD a rekonštrukcie bytu.

P. starosta predložil žiadosť p. Ľ. Ramšíka, byt. Skalité č. 1450/7, v ktorej uvádza, že mu do
bytu zateká, a objavujú sa plesne, preto žiada znížiť nájomné. Žiadosťou sa zaoberala aj
sociálna, zdravotná a bytová komisia a odporúča OZ schváliť primerané zníženie nájmu
žiadateľovi.
Diskusia k tomuto bodu2
Mgr. Zdenka Revayová, poslankyňa OZ, navrhla zníženie nájmu o 50%. Všetci prítomní
poslanci(9) boli za takýto návrh.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.142/2021 – OZ schvaľuje: Primerané
zníženie nájomného vo výške 50% z výšky obvyklého nájomného za byt 1450/B7 pre žiadateľa
p. Ľuboša Ramšíka z dôvodu rekonštrukcie bytového domu a rekonštrukcie bytu od 1.9.2021
do doby ukončenia rekonštrukcie bytu, ktoré bolo schválené počtom 9 prítomných poslancov.
(Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Bury J, Rovňan O., Petrák M.,,
Mgr. Capek R., JUDr. Milan Krčmárik, proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

8. Rôzne
-

Žiadosť o poskytnutie príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého
žiadateľke A. Holaniovej, byt. Skalité č. 137 v zákonom stanovenej výške.

P. starosta oboznámil prítomných so žiadosťou o poskytnutie príspevku, pre Andreu
Holaniovú, ktorá bola spolu ostatnými súrodencami umiestnená v Centre pre deti a rodinu. Dňa
4. 8. 2021 dala žiadosť o ukončenie pobytu a vrátila sa k svojim biologickým rodičom.
V Centre si podala žiadosť o vyplatenie príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého.
Centrum jej vyplatilo príspevok vo výške 995,60 €. Na základe žiadosti menovanej zo dňa 29.
08. 2021 v súlade s VZN č. 4/2020 o poskytovaní príspevkov na vykonávanie opatrení
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, má menovaná nárok na poskytnutie príspevku od
obce vo výške 30% z príspevku, ktorý jej vyplatilo centrum. Menovaná k žiadosti doložila
všetky potrebné doklady (OP, potvrdenie o pobyte, potvrdenie centra o dĺžke pobytu
a rozhodnutie o vyplatení príspevku) a teda podmienky na poskytnutie príspevku spĺňa.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.143/2021 – OZ schvaľuje: Poskytnutie
príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého žiadateľa A. Holaniovej, nar. 23. 11. 2002
byt. Skalité č. 137 v zákonom stanovenej výške 298,68 €, v súlade s § 68, § 69 a § 75 zák. č.
305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a v súlade s VZN Obce
Skalité č. 4/2020 o poskytovaní príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany
detí a soc. kurately, ktoré bolo schválené počtom 9 prítomných poslancov. (Hlasovanie: za: Mgr.
Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Bury J, Rovňan O., Petrák M.,, Mgr. Capek R., JUDr.
Milan Krčmárik, proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

-

Zásady o hospodárení s majetkom obce Skalité

P. starosta požiadal p. M. Stašovú - HKO, o predloženie krátkej správy k uvedenému bodu
programu.
P. M. Stašová – HKO, informovala poslancov o zmenách zásad o hospodárení s majetkom
obce, ktoré na svojom zasadnutí prerokovala FK a ktorá odporúča OZ schváliť takto
prerokované zmeny Zásad o hospodárení s majetkom obce Skalité.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.144/2021 – OZ sa uznieslo na: Zmene
Zásad o hosp. majetku obce Skalité:
A) v čl. 4 písmeno B - Prevody vlastníctva obecného majetku vypúšťa sa označenie bodu 11, ktorý bude
premietnutý do písmena f a následne dochádza k zmene cien predaja pozemkov vo vlastníctve obce
nasledovne: pozemky v užšom centre obce v rozpätí od 10 – 25 EUR/m2, pozemky v intraviláne obce v
rozpätí od 6 – 20 EUR/m2, pozemky mimo intravilán v rozpätí od 1 – 16 EUR/m2, horná, prípadne dolná
cena pozemkov môže byť znížená, resp. zvýšená do 50 % z ceny v písmene f, v ojedinelých, výnimočných
prípadoch. O výške konečnej predajnej ceny pozemku rozhodne obecné zastupiteľstvo v rámci uvedených
súm, pričom horná a dolná hranica môže byť do 50% v dostatočne odôvodnených prípadov.

B) v článku 5 bod 5 písmeno b – doplnený - príležitostný prenájom, resp. iný príležitostný príjem, v rámci
ktorého riešenie bude v kompetencii starostu,
C) článok 6 - výpožička majetku, doplnenie bodu 4, 5 a 6
Celé znenie Zásad o hosp. majetku obce Skalité tvorí prílohu zápisnice, ktoré bolo schválené počtom 9
prítomných poslancov. (Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Bury
J, Rovňan O., Petrák M.,, Mgr. Capek R., JUDr. Milan Krčmárik, proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na
hlasovaní:).

-

Zásady odmeňovania poslancov podľa pôvodne platných zásad

P. M. Stašová – HKO, informovala poslancov o zmenách zásad o odmeňovaní poslancov,
ktoré na svojom zasadnutí prerokovala FK a ktorá odporúča OZ schváliť takto prerokované
zmeny.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.145/2021 – OZ schvaľuje: Zmenu zásad
odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Skalité od 1.10.2021 v článku III. Výška odmeny poslancov:
a) Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí za výkon poslaneckej práce finančná odmena vo
výške 70,- EUR za každé zasadnutie obecného zastupiteľstva,
b) Poslancovi a zároveň členovi obecnej rady patrí k poslaneckej odmene aj finančná
odmena 50,- EUR za každé zasadnutie obecnej rady,
c) Poslancovi a zároveň členovi komisie patrí k poslaneckej odmene aj finančná odmena 30,EUR za každé zasadnutie komisie.
Celé znenie Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Skalité tvorí prílohu
zápisnice, ktoré bolo schválené počtom 9 prítomných poslancov. (Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ.,
JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Bury J, Rovňan O., Petrák M.,, Mgr. Capek R., JUDr. Milan Krčmárik, proti:
nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

-

Predloženie Žiadosti o NFP z programov Interreg V-A Slovenská republika –
Česká republika

P. starosta požiadal prednostu OcÚ o od prezentovanie tohto bodu programu.
P. prednosta informoval poslancov, že sa aj s p. starostom zúčastnili spoločného rokovania
v ČR k tomuto projektu. Naša obec chce podať projekt na výstavbu rozhľadne. Uznesenie
k spolufinancovaniu sa bude schvaľovať, ak bude projekt úspešný.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil

Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.146/2021 – OZ schvaľuje: Predloženie
Žiadosti o NFP z programov Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
a) Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2021/13, Prioritná os: 2. KVALITNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
b) Kód výzvy: 8/FMP/6c/I,N, 2. Kvalitné životné prostredie
c) Kód výzvy: 9/FMP/11b, Prioritná os: 3. Rozvoj miestnych iniciatív, ktoré bolo schválené počtom 9
prítomných poslancov. (Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová
I., Bury J, Rovňan O., Petrák M.,, Mgr. Capek R., JUDr. Milan Krčmárik, proti: nikto, zdržali sa: nikto,
neprítomný na hlasovaní:)

9. Interpelácie poslancov
P. starosta odpovedal poslancom na otázku, prečo už v obci nefungujú SMS. Túto službu pre
obec zabezpečoval operátor Telekom, ktorému sme za túto službu platili 20 € mesačne pri
posielaní neobmedzeného počtu správ. Mobilný operátor nám vypovedal zmluvu zo dňa na deň,
pre veľký počet SMS, ktoré naša obec odosiela. Od vzniku pandémie sme službu odosielania
SMS využívali viac ako predchádzajúce obdobia. Mobilný operátor nám ponúkol novú zmluvu,
kde by sme za službu platili 4 500€ mesačne. Oslovili sme aj ostatných operátorov a aj pri
zasielaní nižšieho počtu správ bola cena vysoká. V obci funguje aj aplikácia, ktorú si občania
môžu nainštalovať. Zasielanie SMS je veľmi dobrá služba, ale musíme zvážiť, či vieme platiť
takú vysokú sumu a preto naďalej hľadáme nového operátora za prijateľných podmienok pre
obec.

10. Záver
P. starosta po vyčerpaní všetkých bodov programu rokovania OZ poďakoval všetkým poslancom
za účasť na rokovaní OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené dňa 29.9 2021 o 13:00 hod..
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva boli prijaté uznesenia od č.119/2021 do č.146/2021.

Ing. Peter Ivanek
prednosta OcÚ
I. overovateľ: p. JUDr. Milan Krčmárik

PaedDr. Cech Jozef
starosta obce
II. overovateľ: p. Ondrej Rovňan

