Zápisnica z Riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Skalité
konaného dňa 28.3. 2022 v Skalitom
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny.

P r o g r a m r o k o v a n i a:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Správa o činnosti od posledného OZ, Kontrola Uznesení OZ (predkladá starosta obce)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Skalité č. 1/2022 o určení výšky finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Skalité( predkladá prednosta OcÚ)
5. Správa z kontroly HKO Skalité poskytnutej dotácie TJ Slovan Skalité (predkladá HKO
Skalité).
6. Správa o čerpaní rozpočtu k 31.12.2021, Rozpočtové opatrenie starostu obce. (predkladá
p. Mudríková)
7. Pridelenie dotácií spoločenským organizáciám v obci, v zmysle VZN č.5/2016
o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce Skalité. (predkladá p. Mudríková).
8. Návrh na 1.zmenu rozpočtu obce č. 1/2022 pre rok 2022 (predkladá M. Mudríková)
9. Nakladanie s majetkom obce (predkladá starosta obce)
10. Rôzne
11. Interpelácie poslancov
12. Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie otvoril a viedol PaedDr. Jozef Cech, starosta obce. Privítal prítomných
poslancov na 23. zasadnutí Obecného zastupiteľstva (ďalej len „OZ“) vo volebnom
období 2018-2022. Rokovanie bolo zvolané pozvánkou v zmysle Zák. č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení. Skonštatoval, že OZ je uznášania sa schopné, je prítomných
11 poslancov. O ospravedlnenie požiadala Mgr. art Vlasta Mudríková a Mgr. Roman
Capek. Pán starosta požiadal prítomných o dodržiavanie všetkých
protipandemických opatrení a 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 11 poslancov).
2. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie.
P. starosta zápisom poveril Časnochovú J., za overovateľov zápisnice navrhol p.
Mgr. JUDr. Jozefa Gonščáka a p. Mariana Ramšáka, do návrhovej komisie p.
Mgr. Zdenku Révayovú a p. Ľubicu Lašovú. Návrh starostu obce bol jednohlasne
schválený.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.17/2022 – OZ schvaľuje:
a)Návrhovú komisiu v zložení: p. Mgr. Zdenka Révayová, p. Ľubica Lašová
b)Overovateľov zápisnice: p. Mgr. JUDr. Jozef Gonščák, p. Marián Ramšák
c)Zapisovateľa zápisnice: p. Časnochová Janka
d)Program rokovania OZ tak, ako bol navrhnutý, ktoré bolo schválené počtom 11,
prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., JUDr. Časnocha M.,
Bazgerová I., Rovňan O., Petrák M., Krčmárik J., Mgr. JUDr. Gonščák J., JUDr.
Krčmárik M., Bury J., Lašová Ľ.,Ramšák M., 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 všetky v plnení.
P. starosta informoval poslancov, že 1.3. sa uskutočnilo stretnutie na Okresnom
úrade Čadca, kde boli informovaní ako postupovať pri humanitárnych zbierkach
v mestách a obciach.
- 1.3. sa na obecnom úrade uskutočnilo stretnutie s p. Michalom Kotianom,
predsedom Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Žiline a p.
Máriou Papíkovou, predsedníčkou Jednoty dôchodcov Skalité. Na konci augusta
2022 sa v našej obci uskutoční podujatie: Stretnutie na hranici.
- 5.3. sme odoslali na Ukrajinu materiálnu a potravinovú zbierku. Odvoz
zabezpečilo DHZ Skalité.
- 7.3. sa uskutočnilo stretnutie s riaditeľmi ZŠ Skalité
- 8.3. sme si pripomenuli MDŽ
- 8.3. sa v obci Svrčinovec uskutočnilo stretnutie starostov obci Mikroregiónu
Kysucký triangel, kde sa riešili spoločné rozvojové aktivity.
-11.3. sa konalo stretnutie s p. architektom Stráňavom, v rámci realizácie
projektu: Rozšírenie cintorína Rieky.
- 14.3. sa na obecnom úrade uskutočnila schôdza členov Jednoty dôchodcov
Slovenska Skalité.

-15. 3. sa uskutočnilo stretnutie s riaditeľkou KKS Čadca, p. Silviou Kajánkovou.
Na stretnutí sme riešili GS, ktoré sa uskutočnia 26.6. ale aj podujatia, pri ktorých
organizovaní by nám mohlo byť KKS nápomocné.
-16.3. prebehlo rokovanie na Krajskom stavebnom úrade v Žiline o možnosti
dofinancovania 19 Bj. zo ŠFRB.
-22.3. sa uskutočnilo stretnutie Združenia miest a obcí Kysúc v Čadci, na ktoré
boli pozvaní všetci kompetentní predstavitelia štátnych organizácii. Na rokovanie
sa nedostavili, poslali len svojich zástupcov, čo je v tejto krízovej dobe
nezodpovedné.
25.3. sa uskutočnilo oceňovanie učiteľov organizované Školským úradom
v Krásne nad Kysucou, kde patrí aj Skalité. Z našej obce bolo ocenených 5
učiteľov.
26.3. sme sa uskutočnila Výročná členská schôdza DHZ Skalité.
- uskutočnilo sa zasadnutie kultúrnej, stavebnej, sociálnej a bytovej komisie
a finančnej komisie. OR bola riadne zvolaná, ale z dôvodu ospravedlnenia sa 3
členov, bola zrušená.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.18/2022 – 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 11, prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z.,
JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Rovňan O., Petrák M., Krčmárik J., Mgr.
JUDr. Gonščák J., JUDr. Krčmárik M., Bury J., Lašová Ľ.,Ramšák M., proti:
nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).
P. starosta privítal p. Annu Kupkovú, OZ STELLA SPEI – pre neurologické
ochorenie ŽSK a v rámci všeobecného súhlasu poslancov OZ ju požiadal, aby
prestavila túto organizáciu, za akým účelom bola zriadená a ako pomáha ľudom
s neurologickým ochorením. OZ STELLA SPEI – pre neurologické ochorenie
ŽSK si požiadala o dotáciu z rozpočtu obce na svoju činnosť.
P. Anna Kupková v krátkej správe zhrnula činnosť OZ STELLA SPEI, ktorá sa
venuje pacientom s neurologickým ochorením. V rámci voľnočasových aktivít
organizujú pre nich výlety, exkurzie, turistiku a podobne.
Diskusia k tomuto bodu.
P. Ľuba Lašová poslankyňa OZ, poďakovala p. Kupkovej za ich zmysluplnú
prácu.

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Skalité č. 1/2022 o určení
výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej
školy a žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Skalité.
P. starosta požiadal prednostu OcÚ o predloženie tohto návrhu VZN.
P. prednosta uviedol, že tento návrh bol zverejnený na pripomienkovanie na
úradnej tabuli. Materiál k tomuto bodu programu poslanci obdržali. Ďalej uviedol,
že s účinnosťou od 1. januára 2022 bol zmenený zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení a zákon č. 597/2003 Z.
z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v platnom
znení. V tejto súvislosti je preto nutné zrušiť doterajšie VZN obce Skalité č.
7/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materských
škôl a školských zariadení so sídlom na území obce Skalité nakoľko jeho obsah
je od 1. 1. 2022 v rozpore so zákonom, tzn. je nevykonateľné, a nahradiť ho VZN
v predkladanom znení.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.19/2022 – OZ berie na
vedomie: Dôvodovú správu k Všeobecného záväzného nariadenia obce Skalité č.
1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa
materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Skalité, ktoré bolo schválené počtom 11, prítomných poslancov.(
Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Rovňan
O., Petrák M., Krčmárik J., Mgr. JUDr. Gonščák J., JUDr. Krčmárik M., Bury J.,
Lašová Ľ.,Ramšák M., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).
5. Správa z kontroly HKO Skalité poskytnutej dotácie TJ Slovan
Skalité
P. starosta požiadal p. M. Stašovú, HKO, o predloženie tohto bodu programu.
P. M. Stašová informovala poslancov, že dotácia pre TJ Slovan Skalité bola
poskytnutá na základe zmluvy č. 1/2021 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
Skalité . Poskytnutie tejto dotácie bolo schválené uznesením č. 148/2020, zo dňa
9.12.2020 vo výške 24 000,00 EUR, z tejto výšky bolo účelovo určené na
činnosť hokejbalového oddielu 600,- EUR, pre futsalový oddiel 350,- EUR, na
činnosť biatlonového oddielu 2 500,- EUR a pre futbalový oddiel 20 550 EUR.
V zmluve je dohodnuté, že dotácia bude použitá na náklady spojené s nákupom

výstroja len pre hráčov, poplatky súvisiace s činnosťou oddielov, diéty hráčom,
trénerom a členom realizačného teamu v zmysle zákona o cestovných
náhradách, na PHM len na zabezpečenie dopravy na zápasy a tréningy, PHM
na kosenie a valcovanie trávnika, mzdy rozhodcom, iné bezprostredné náklady
spojené s činnosťou oddielov, drobné opravy areálu TJ. Konštatovala, že
vyúčtovanie bolo predložené v súlade so zmluvou č. 1/2021.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.20/2022 – OZ berie na
vedomie: Správu z kontroly HKO Skalité poskytnutej dotácie TJ Slovan Skalité,
ktoré bolo schválené počtom 11, prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr.
Révayová Z., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Rovňan O., Petrák M., Krčmárik
J., Mgr. JUDr. Gonščák J., JUDr. Krčmárik M., Bury J., Lašová Ľ.,Ramšák M.,
proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).
6. Správa o čerpaní rozpočtu k 31.12.2021
P. starosta požiadal p. M. Mudríkovú o predloženie tohto bodu rokovania.
P. M. Mudríková informovala, že p. starosta bol poverený ku konečným zmenám
rozpočtu k 31.12.2021 podľa skutočného čerpania príjmov a výdavkov rozpočtu
na základe uznesenia OZ č. 170/2021 zo dňa 14.12.2020.
Príjmy: Bežné príjmy boli navýšené o 39 040,- €, bežný rozpočet príjmov za rok
2021 bol upravený na 3 961 572,- EUR . Plnenie bežného rozpočtu bolo vo výške
3 940 335,- EUR. FO ponížené o 187 371 EUR, rozpočet po zmene bol 437 851,EUR, čerpanie rozpočtu bolo 437 847,- EUR. Kapitálové príjmy bez zmeny.
Celkové príjmy boli ponížené o 148 331,- EUR na 4 408 923,- EUR, celkové
plnenie rozpočtu bolo 4 387 682,- EUR.
Výdavky: Bežné príjmy boli ponížené o 124 019,- EUR, na 3 840 952,- EUR,
čerpanie bežných výdavkov bolo vo výške 3 625 03,6, EUR, FO bez zmeny,
Kapitálové výdavky boli ponížené o 122 588,- EUR, rozpočet po zmene
181 655,- EUR. P. Mudríková dala do pozornosti, že zostatok finančných
prostriedkov rozpočtového hospodárenia je vo výške 294 385,- EUR. Rozpočet
skončí prebytkom v sume 38 193,76 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3
písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov sa upravuje o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR vo výške 108 960,45 EUR a takto
zistený schodok v sume 70 766,69 EUR bol v r. 2021 vysporiadaný z finančných

operácií v sume 70 766,69 EUR. zostatok fin. operácií v sume 256 191,58 EUR
bol použitý na – pokrytie schodku a tvorbu RF 185 424,89 EUR. Celkové
výdavky boli ponížené o 246 607,- EUR na 4 310 647,- EUR, čerpanie rozpočtu
k 31.12.2021 bolo 4 093 295,- EUR.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.21/2022 – OZ berie na
vedomie:
a) Správu o Rozpočtovom opatrení starostu obce č.1/2021
b) Správu o čerpaní rozpočtu obce Skalité k 31.12.2021, ktoré bolo schválené
počtom 11, prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., JUDr.
Časnocha M., Bazgerová I., Rovňan O., Petrák M., Krčmárik J., Mgr. JUDr.
Gonščák J., JUDr. Krčmárik M., Bury J., Lašová Ľ.,Ramšák M., proti: nikto,
zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).
7. Pridelenie dotácií spoločenským organizáciám v obci, v zmysle
VZN č.5/2016 o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce Skalité.
P. starosta požiadal p. M. Mudríkovú o predloženie tohto bodu rokovania
P. Mudríková oboznámila všetkých prítomných členov so žiadosťami
o poskytnutie príspevkov z rozpočtu obce Skalité. Konštatovala, že všetky
žiadosti spĺňajú podmienky VZN č.5/2016.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.22/2022 – OZ schvaľuje:
Poskytnutie finančných príspevkov pre rok 2022 spoločenským organizáciám v
zmysle VZN Obce Skalité č. 5/2016 o poskytovaní dotácií nasledovne:
1. OZ STELLA SPEI – pre neurologické ochorenie ŽSK dotácia vo výške
900,- EUR,
2. Poľovnícke združenie Skaľanka Skalité dotácia vo výške 400,- EUR,
3. Spoločenstvo rodičov o.z. dotácia vo výške 400,- EUR,
4. SKI TEAM Oščadnica dotácia vo výške 750,- EUR,
5. Dobrovoľný hasičský zbor Skalité, výška dotácie 1 000,- EUR,
6. TJ Slovan Skalité – biatlonový oddiel, výška dotácie 1 500,- EUR, ktoré
bolo schválené počtom 11, prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr.
Révayová Z., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Rovňan O., Petrák M.,
Krčmárik J., Mgr. JUDr. Gonščák J., JUDr. Krčmárik M., Bury J., Lašová
Ľ.,Ramšák M., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

8.Návrh na 1.zmenu rozpočtu obce č. 1/2022 pre rok 2022
P. starosta požiadal p. M. Mudríkovú o predloženie tohto bodu rokovania.
P. M. Mudríková oboznámila poslancov s navrhovanými zmenami
Celková zmena v príjmovej časti predstavuje: Bežné príjmy: navýšenie
podielových daní na základe zverejnenej prognózy, o 228 103,- EUR, v rámci
nedaňovým príjmov bol rozpočet navýšený o 45 783,- EUR, napr. na stravné ,
normatív ZŠ Kudlov, projekt MPC presunutý z rozpočtu ZŠ Kudlov, nakoľko
tieto príjmu budú plynúť do obce a následne sa budú presúvať škole Kudlov. Vo
finančných príjmov boli zaradený nedočerpané BT z roku 2021, napr. na ZŠ
Kudlov, predškolákov, nevyčerpané stravné, sčítanie, environmentálny fond.
Taktiež bola požiadavka zo strany MŠ Ú a ZŠ K na navýšenie finančných
príjmov školstva, ako i zmenu pri bežných príjmov u týchto RO – celkom došlo
pri bežných príjmov k zníženiu rozpočtu o 43 092,- EUR, celkový rozpočet
u RO je narozpočtovaný na 202 434,- EUR. Celková zmena vo výdavkovej časti
rozpočtu predstavuje napr.: Zvýšenie fin. rostriedkov pre SZUŠ Kudlov o
27 217,- EUR na základe zmien financovania týchto cudzích subjektov. V rámci
správy narozpočtová suma na opravy obecného úradu vo výške 10 000,-, na
školenia vo výške 2 000,- EUR, zvýšenie príspevku pre PO na údržbu budov vo
výške 10 000,- na opravu havar. Stavu strechy MŠ Tomasov a vytvorenie
prístupu i zo zadnej strany do KD.
- Do výdavkovej časti rozpočtu boli zahrnuté nevyčerpané transfery z r.
2021,
- Navýšenie rozpočtu u PZ napr. na PHM a údržbu budovy celkom vo výške
4 000,- EUR,
- Navýšenie BT pre PO na MK vo výške 23 000,- - na označenie miestnych
častí – pľacov vo výške 15 000,-, na dopr. značenie 3 000,- EUR, opravu
lávky na Tridsiatku vo výške 5 000,- EUR,
- Spoluúčasť na panoramatický chodník (projekt) vo výške 5 000,- EUR,
- Príspevok pre PO na ver. Priestranstvá vo výške 7 000,- EUR na kríže
a úpravu okolia okolo altánku Rieky,
- Príspevok pre PO na verej. osvetlenie vo výške 12 000,- EUR na nové body
(doplnenie) a výmenu kábla,
- 3 000 EUR bolo navrhovaných na opravu areálu TJ Slovan – maľovanie
oplotenia, zábradlia,
- Zvýšenie BT na ihriská o 5 000,- EUR na opravu sietí pri multifunkčných
ihriskách,
- 1 500,- navýšenie príspevku na základe žiadosti na Filipa Burého, kt.
reprezentuje obec v biatlone,

- Navrhnutý rozpočet na materiálnu pomoc utečencom z Ukrajiny vo výške
8 000,- EUR a na základe schválenia v OZ 2 000,- pre SČK – kt.
zabezpečuje humanitárnu pomoc pre Ukrajinu. Taktiež boli predložené
zmeny RO – pričom pri zmene rozpočtu je zahrnutá i požiadavka na
navýšenie rozpočtu z rozpočtu obce na odmeny, kt. je potrebné vyplatiť na
základe vyššej kolektívnej zmluvy zamestnancom.
Kapitálové výdavky:
- Správa navýšenie rozpočtu z RF na oplotenie Kavaly a PF na zariadenie
pre seniorov, celkom vo ýške 70 000,- EUR,
- Pri športe zvýšenie rozpočtu na nákup autobusu pre TJ Slovan Skalité vo
výške 25 000,- EUR a na detské ihriská (oplotenie a osadenie detských
prvkov) vo výške 13 000,- EUR, 10 000,- ako spoluúčasť na projekt zo
SFZ.
- Rozšírenie MR – vo výške 3 000,- EUR,
- 30 000,- EUR je narozpočtovaných na cintorín Rieky – pokračovanie
v prácach na novej časti a 40 000,- EUR na oplotenie cintorína za
kostolom, čo by sa realizovalo z RF,
- Na základe žiadosti navýšenie rozpočtu pre ŠJ Kudlov na nákup panvice
vo výške 3 500,- EUR,
- Celkom sa KV zvýšili o 194 500,- EUR na 486 232,- Eur.
Po uvedených zmenách je rozpočet navrhnutý ako vyrovnaný.
P. Mudríková ďalej informovala, že FK odporúča OZ schváliť použitie
rezervného fondu na kapitálové výdavky a to: Oplotenie (oporný múr) cintorína
za kostolom vo výške 40 000,- EUR, PD na zariadenie Domu Seniorov vo výške
40 000,- EUR, Oplotenie zberný dvor Kavaly vo výške 30 000,- EUR.
P. starosta požiadal HKO o stanovisko k zmene rozpočtu č. 1/2022.
P. Stašová, HKO uviedla, že v zmene rozpočtu sú zahrnuté zmeny, ktoré sú
momentálne známe. Rozpočet sa bude ďalej upravovať v priebehu roka podľa
skutočnosti.
P. starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu.
P. Ľubica Lašová poslankyňa OZ povedala, že sa treba zamýšľať nad tým, čo
do budúcna plánujeme s budovou CVČ. V súčasnej dobe sú priestory
nevyhovujúce pre činnosť na ktorej sa stretávajú deti ZŠ ale aj matky s malými
deťmi.
P. starosta odpovedal, že mal stretnutie s p. Ľ. Serafínovou, riaditeľkou ZŠ s MŠ
Skalité Kudlov. Rozprávali sme sa o spôsoboch ako činnosť CVČ rozvíjať do
budúcna.

Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.23/2022 – OZ schvaľuje: a) 1.
zmenu rozpočtu obce Skalité č.1/2022 pre rok 2022 tak ako bolo predložené,
vrátane rozpočtu ROPO v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Skalité, (tvorí prílohu
zápisnice), b)použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky a to: Oplotenie
(oporný múr) cintorína za kostolom vo výške 40 000,- EUR, PD na zariadenie
Domu Seniorov vo výške 40 000,- EUR, Oplotenie zberný dvor Kavaly vo výške
30 000,- EUR, ktoré bolo schválené počtom 11, prítomných poslancov.(
Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Rovňan
O., Petrák M., Krčmárik J., Mgr. JUDr. Gonščák J., JUDr. Krčmárik M., Bury J.,
Lašová Ľ.,Ramšák M., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).
6.Nakladanie s majetkom
 Opakované uzatvorenie nájomných zmlúv pre žiadateľov:
P. starosta požiadal p. E. Klušákovú, pracovníčku OcÚ, aby informovala
poslancov o žiadostiach o predĺženie nájomných zmlúv na byty.
P. E. Klušáková, informovala poslancov o jednotlivých žiadateľoch na
opakované uzatvorenie nájomných zmlúv a odporúčanie komisie sociálnej.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.24/2022 – OZ schvaľuje:
Opakované uzatvorenie nájomných zmlúv pre žiadateľov:
- Monika Bulavová, byt č.1149/2
od 15.6.2022 do 14.6.2023
- Michal Majchrák, byt č. 1149/3
od 15.6.2022 do 14.6.2023
- Tatiana Klačková, byt č.1149/11
od 1.4.2022 do 31.3.2023
- Katarína Černáková, byt č.1149/15
od 15.6.2022 do 14.6.2025
- Emília Šušková, byt č. 1149/16
od 1.7.2022 do 30.6.2025
- Veronika Kopečná, byt č.1440/2
od 1.7.2022 do 30.6.2025
- Antónia Tomová, byt č.1440/1
od 1.5.2022 do 30.4.2023
Marek Kotschy,
byt č.1449/2
od 1.6.2022 do 31.5.2023, ktoré
bolo schválené počtom 11, prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr.
Révayová Z., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Rovňan O., Petrák M., Krčmárik
J., Mgr. JUDr. Gonščák J., JUDr. Krčmárik M., Bury J., Lašová Ľ.,Ramšák M.,
proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).
 Pridelenie uvoľneného bytu 1149/5
P. E Klušáková informovala o žiadosti o ukončenie nájomnej zmluvy od
žiadateľa – Anna Cholujová, byt. č. 1149/5, ktorá podala žiadosť o ukončenie

nájomnej zmluvy so štandardnou 3 mesačnou výpovednou lehotou, byt je možné
následne prideliť od 01.04.2022
Ďalej p. Klušáková informovala prítomných o žiadosti o pridelenie
jednobytového bytu. Žiadateľ, ktorý v stanovenom termíne do 02.03.22 doplnil
chýbajúce doklady je: p. Rastislav Truchlík, byt. Skalité 1195 – má záujem
o jednoizbový byt – podmienky nespĺňa. Komisia odporúča OZ schváliť
pridelenie uvoľneného bytu 1149/5 priamo žiadateľovi p. Rastislavovi
Truchlíkovi, nakoľko jeho žiadosť bola v stanovenom termíne jediná a jeho
záujem evidujeme už viac ako 5 rokov. Byt bude pridelený na 1 rok od 1.4.2022
do 31.3.2023. Nakoľko podmienky nespĺňa.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.25/2022 – OZ schvaľuje:
Pridelenie uvoľneného bytu 1149/5 priamo žiadateľovi p. Rastislavovi
Truchlíkovi, bytom Skalité 1195, nakoľko jeho žiadosť bola v stanovenom
termíne jediná a jeho záujem evidujeme už viac ako 5 rokov. Byt bude pridelený
na 1 rok od 1.4.2022 do 31.3.2023 nakoľko žiadateľ podmienky nespĺňa, ktoré
bolo schválené počtom 11, prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr.
Révayová Z., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Rovňan O., Krčmárik J., Mgr.
JUDr. Gonščák J., JUDr. Krčmárik M., Bury J., Lašová Ľ.,Ramšák M., proti:
nikto, zdržali sa: Petrák M., neprítomný na hlasovaní:).
P.E. Klušáková informovala o žiadosti o ukončenie nájomnej zmluvy od
žiadateľa p.Marek Špilák, byt. č. 1149/10, ktorý podal 07.01.22 žiadosť o
ukončenie nájomnej zmluvy so štandardnou 3 mesačnou výpovednou lehotou.
Byt je možné následne od 1.5.2022.
Ďalej informovala prítomných o žiadosti o pridelenie dvojizbového bytu.
Žiadateľka, ktorá v stanovenom termíne do 02.03.22 doplnil chýbajúce doklady
je: p. Anna Krištofíková, byt. Skalité 1440 – má záujem a podmienky spĺňa.
Komisia odporúča schváliť OZ pridelenie bytu 1149/10 priamo p. Anne
Krištofíkovej na 3 roky od 1.5.2022 do 30.4. 2025. Je jediná žiadateľka
o dvojizbový byt a podmienky spĺňa.
Diskusia k tomuto bodu.
P. Ľ .Lašová poslankyňa OZ povedala, že sa nestotožňuje s tým, aby jedná
žiadateľka – jedná osoba mala pridelený dvojizbový byt.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.26/2022 – OZ schvaľuje:
Pridelenie uvoľneného bytu 1149/10 priamo žiadateľke p. Anne Krištofíkovej,

bytom Skalité 1440, na 3 roky od 1.5.2022 do 30.4. 2025. Je jediná žiadateľka
o dvojizbový byt a podmienky spĺňa, ktoré bolo schválené počtom 11, prítomných
poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., JUDr. Časnocha M., Bazgerová
I., Rovňan O., Krčmárik J., Mgr. JUDr. Gonščák J., JUDr. Krčmárik M., Bury
J.,Ramšák M., proti: nikto, zdržali sa: Petrák M.,Lašová Ľ. neprítomný na
hlasovaní:).
P. starosta na rokovaní privítal občanov, p. Greguša a p. Martiniaka, ktorí prišli
k svojej žiadosti. Za všeobecného súhlasu poslancov OZ im udelil slovo.
P. Greguš Pavol povedal, že bola podpísaná petícia. Ľudia ktorí ju podpisovali,
boli informovaní, že sa cesta zoberie. Nie je to pravda. Po objasnení situácie
a poskytnutí všetkých podkladov účastníci petície súhlasia s odpredajom časti
predmetnej parcely za podmienky, že na komunikáciu ostane pozemok široký
minimálne 5,0 m.
P. Martiniak Róbert potvrdil, že po objasnení situácie a poskytnutí všetkých
podkladov, ako účastník petície, súhlasí s odpredajom časti predmetnej parcely
za podmienok, že na komunikáciu ostane pozemok široký 5,0 m.
P. starosta poďakoval obom účastníkom. Rokovanie OZ pokračovalo bodom č.9.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.26/2022 – OZ ruší: Uznesenie
Obecného zastupiteľstva Skalité č. 78/2021 zo dňa 28.06.2021 v plnom rozsahu,
ktoré bolo schválené počtom 11, prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: JUDr.
Časnocha M., Bazgerová I., Rovňan O., Krčmárik J., Mgr. JUDr. Gonščák J.,
JUDr. Krčmárik M., Bury J Petrák M.,Lašová Ľ.,Ramšák M., proti: nikto, zdržali
sa:. Mgr. Révayová Z., neprítomný na hlasovaní:).


Pavol Petrák , Skalité 982 a ďalší obyv. - Žiadosť o vybudovanie prepojenia MK
Fuckov potok - Podkrižné

P. starosta predložil žiadosť p. Pavla Petráka, bytom Skalité č. 982 a ďalších
obyvateľov z osady Fuckov potok o vybudovanie pripojenia MK.Stavebná
komisia odporúča zaradiť MK Fuckov potok – Podkrížne do zoznamu opráv MK
a podľa finančných možnosti obce MK zrealizovať.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.28/2022 – OZ schvaľuje:
Zaradiť MK Fuckov potok – Podkrížne do zoznamu opráv MK a podľa
finančných možnosti obce MK zrealizovať, ktoré bolo schválené počtom 11,

prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., JUDr. Časnocha M.,
Bazgerová I., Rovňan O., Petrák M., Krčmárik J., Mgr. JUDr. Gonščák J., JUDr.
Krčmárik M., Bury J., Lašová Ľ.,Ramšák M., proti: nikto, zdržali sa: nikto,
neprítomný na hlasovaní:).
 Jana Hulinová, Skalité č. 526 - Žiadosť o úpravu prístupovej cesty k RD č . 526
P. starosta predložil žiadosť p. Jana Hulinová, Skalité č. 526 o úpravu
prístupovej cesty k RD č . 526.Stavebná komisia odporúča úpravu prístupovej
cesty k RD p. Janky Hulinovej č. 526, zrealizovať v rámci údržby obecnou
Prevádzkarňou. Odporúčaný rozsah úprav s použitím cca 15 t štrku.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.29/2022 – OZ schvaľuje:
Úpravu prístupovej cesty k RD p. Janky Hulinovej č. 526, zrealizovať v rámci
údržby obecnou Prevádzkarňou. Odporúčaný rozsah úprav s použitím cca 15 t
štrku, ktoré bolo schválené počtom 11, prítomných poslancov.( Hlasovanie: za:
Mgr. Révayová Z., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Rovňan O., Petrák M.,
Krčmárik J., Mgr. JUDr. Gonščák J., JUDr. Krčmárik M., Bury J., Lašová
Ľ.,Ramšák M., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).


Milan Majchrák a manž. Ľubica, Skalité č. 1610 - Žiadosť o dobudovanie MK
BORY

P. starosta predložil žiadosť p. Milana Majchráka a manž. Ľubice, Skalité č.
1610 o dobudovanie MK BORY. Stavebná komisia odporúča zaradiť MK
BORY do zoznamu opráv MK a podľa finančných možnosti obce MK
zrealizovať.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.30/2022 – OZ schvaľuje:
Zaradiť MK BORY do zoznamu opráv MK a podľa finančných možnosti obce
MK zrealizovať, ktoré bolo schválené počtom 11, prítomných poslancov.
( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Rovňan
O., Petrák M., Krčmárik J., Mgr. JUDr. Gonščák J., JUDr. Krčmárik M., Bury J.,
Lašová Ľ.,Ramšák M., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).


Jozefa Tabačárová, Skalité č. 876 - Žiadosť o zrealizovanie verejného osvetlenia
pri RD č. 876

P. starosta predložil žiadosť p. Jozefy Tabačárovej, Skalité č. 876 zrealizovanie
verejného osvetlenia pri RD č. 876. Stavebná komisia odporúča uložiť

Príspevkovej organizácii obce Skalité – Obec Skalité Prevádzkareň, vypracovať
projekt rozšírenia VO pri RD 876, rozpočet a podľa finančných možnosti obce
prioritne zrealizovať.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.31/2022 – OZ ukladá:
Príspevkovej organizácii obce Skalité – Obec Skalité Prevádzkareň, vypracovať
projekt rozšírenia VO pri RD 876, rozpočet a podľa finančných možnosti obce
prioritne zrealizovať, ktoré bolo schválené počtom 11, prítomných poslancov.
( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Rovňan
O., Petrák M., Krčmárik J., Mgr. JUDr. Gonščák J., JUDr. Krčmárik M., Bury J.,
Lašová Ľ.,Ramšák M., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).


Marek Kotschy, Skalité č. 1449 – oprava MK v miestnej časti u Filipa parc.č. KNC
6066 a 8744.

P. starosta predložil žiadosť p. Mareka Kotschyho, Skalité č. 1449 o oprava MK
v miestnej časti u Filipa parc.č. KNC 6066 a 8744. Stavebná komisia odporúča
v rámci údržby obecnou Prevádzkarňou, upraviť MK v časti u Filipa,
v nevyhnutnom rozsahu štrkom alebo asfaltovým výfrezom.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.32/2022 – OZ schvaľuje:
V rámci údržby obecnou Prevádzkarňou, upraviť MK v časti u Filipa,
v nevyhnutnom rozsahu štrkom alebo asfaltovým výfrezom, ktoré bolo schválené
počtom 11, prítomných poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., JUDr.
Časnocha M., Bazgerová I., Rovňan O., Petrák M., Krčmárik J., Mgr. JUDr.
Gonščák J., JUDr. Krčmárik M., Bury J., Lašová Ľ.,Ramšák M., proti: nikto,
zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).


Anna Sekerešová, Skalité č. 1460 – oprava MK v miestnej časti u Kristiany parc.č.
KNC 6083/1.

P. starosta predložil žiadosť p. Anny Sekerešovej, Skalité č. 1460 o oprava MK
v miestnej časti u Kristiany parc.č. KNC 6083/1. Stavebná komisia odporúča
v rámci údržby obecnou Prevádzkarňou, upraviť MK v časti u Kristiany, parc. č.
KNC 6083/1 v nevyhnutnom rozsahu štrkom alebo asfaltovým výfrezom.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.33/2022 – OZ schvaľuje:
V rámci údržby obecnou Prevádzkarňou, upraviť MK v časti u Kristiany, parc. č.
KNC 6083/1 v nevyhnutnom rozsahu štrkom alebo asfaltovým výfrezom, ktoré

bolo schválené počtom 11, prítomných poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr.
Révayová Z., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Rovňan O., Petrák M., Krčmárik
J., Mgr. JUDr. Gonščák J., JUDr. Krčmárik M., Bury J., Lašová Ľ.,Ramšák M.,
proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).


Štefan Murín, Skalité č. 1460 – oprava MK v miestnej časti u Kristiany – Papika
parc.č. KNC 6081.

P. starosta predložil žiadosť p. Štefana Murína, Skalité č. 1460 o oprava MK
v miestnej časti u Kristiany – Papika parc.č. KNC 6081. Stavebná komisia
odporúča V rámci údržby obecnou Prevádzkarňou, upraviť MK v časti
u Kristiany - Papika, parc. Č. KNC 6081 v nevyhnutnom rozsahu štrkom alebo
asfaltovým výfrezom.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.

Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.34/2022 – OZ schvaľuje:
V rámci údržby obecnou Prevádzkarňou, upraviť MK v časti u Kristiany - Papika,
parc. Č. KNC 6081 v nevyhnutnom rozsahu štrkom alebo asfaltovým výfrezom,
ktoré bolo schválené počtom 11, prítomných poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr.
Révayová Z., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Rovňan O., Petrák M., Krčmárik
J., Mgr. JUDr. Gonščák J., JUDr. Krčmárik M., Bury J., Lašová Ľ.,Ramšák M.,
proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).
 Zuzana Majchráková a manž. Marián, Skalité č. 1462 – žiadosť
o odkúpenie časti pozemku parc.č. KNC 3690 v k.ú. Skal
P. starosta predložil žiadosť p. Zuzany Majchrákovej a manž. Mariána, Skalité č.
1462 o odkúpenie časti pozemku parc.č. KNC 3690 v k.ú. Skalité. Stavebná
komisia odporúča OZ neschváliť žiadosť p. Zuzany Majchrákovej a manž.
Mariána, Skalité č. 1462, o odkúpenie časti pozemku parc. č. KNC 3690 v k.ú.
Skalité z dôvodu jeho budúceho možného využitia.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.35/2022 – OZ neschvaľuje:
Žiadosť p. Zuzany Majchrákovej a manž. Mariána, Skalité č. 1462, o odkúpenie
časti pozemku parc. č. KNC 3690 v k.ú. Skalité z dôvodu jeho budúceho možného
využitia, ktoré bolo schválené počtom 11, prítomných poslancov. ( Hlasovanie:
za: Mgr. Révayová Z., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Rovňan O., Petrák M.,
Krčmárik J., Mgr. JUDr. Gonščák J., JUDr. Krčmárik M., Bury J., Lašová
Ľ.,Ramšák M., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).
 Anton Majchrák, J. Kollára 2458/53, Čadca – žiadosť

o zriadenie práv prechodu a prejazdu k pozemku parc.č. KNC
277 v k.ú. Skalité.
P. starosta predložil žiadosť p. Antona Majchráka, J. Kollára 2458/53, Čadca
o zriadenie práv prechodu a prejazdu k pozemku parc.č. KNC 277 v k.ú. Skalité.
Stavebná komisia odporúča OZ neschváliť žiadosť p. Antona Majchráka, bytom
J. Kollára 2458/53, Čadca o zriadenie práv prechodu a prejazdu k pozemku parc.
č. KNC 277 v k.ú. Skalité cez pozemky vo vlastníctve obce z dôvodu
pripravovaných zámerov v predmetnej lokalite. Zriadenie predmetných bremien
by v budúcnosti mohlo obmedziť rozsah výstavby pripravovaných projektov.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.36/2022 – OZ neschvaľuje:
Žiadosť p. Antona Majchráka, bytom J. Kollára 2458/53, Čadca o zriadenie práv
prechodu a prejazdu k pozemku parc. č. KNC 277 v k.ú. Skalité cez pozemky vo
vlastníctve obce z dôvodu pripravovaných zámerov v predmetnej lokalite.
Zriadenie predmetných bremien by v budúcnosti mohlo obmedziť rozsah
výstavby pripravovaných projektov, ktoré bolo schválené počtom 11, prítomných
poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., JUDr. Časnocha M., Bazgerová
I., Rovňan O., Petrák M., Krčmárik J., Mgr. JUDr. Gonščák J., JUDr. Krčmárik
M., Bury J., Lašová, Ľ.,Ramšák M., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na
hlasovaní:).
 Žiadosť o odkúpenie pozemku - p. Ján Cech, bytom Skalité 1030,
02314, pozemok KNE 6423 v ku. Skalité na LV 7006 o výmere
4m2.
P. starosta predložil žiadosť p. Ján Cech, bytom Skalité 1030, 02314, o odkúpenie
pozemok KNE 6423 v ku. Skalité na LV 7006 o výmere 4m2. Stavebná komisia
odporúča OZ schváliť odpredaj pozemku KNE 6423 v ku. Skalité na LV 7006
o výmere 4m2.
Diskusia k tomuto bodu.
P. Zdenka Revayová navrhla odpredať pozemok za cenu 6€/m2.Návrh podporili
všetci prítomní poslanci (11 poslancov).
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.37/2022 – OZ schvaľuje:
Trvalú prebytočnosť majetku Obce Skalité a prevod 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:
 p. Ján Cech, bytom Skalité 1030, 023 14 Skalité a to: pozemok KNE
6423 v ku. Skalité na LV 7006 o výmere 4m2, za cenu: 6 EUR/m2.
Odôvodnenie: p. Ján Cech, bytom Skalité, 023 14 Skalité požiadal Obec Skalité
o odkúpenie časti pozemku KNE 6423 v ku. Skalité na LV 7006 o výmere 4m2,
v k.ú. obce Skalité. Uvedenú časť pozemku p. Cech využíva ako súčasť záhrady
pri rod. dome. Uvedený pozemok je pre obec nevyužiteľný, ktoré bolo schválené
počtom 11, prítomných poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., JUDr.
Časnocha M., Bazgerová I., Rovňan O., Petrák M., Krčmárik J., Mgr. JUDr.
Gonščák J., JUDr. Krčmárik M., Bury J., Lašová Ľ.,Ramšák M., proti: nikto,
zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).
 Oprava miestnych komunikácii
P. starosta informoval poslancov, že k tomuto bodu rokovania zasadne stavebná
komisia, ktorá určí v akom rozsahu sa cesty budú opravovať. Ďalej informoval,
že už teraz treba zakúpiť materiál na odvodnenie komunikácií u Mikulov,
u Greguša, Cintorín – Rieky. Zabezpečiť zaštrkovanie cesty riečnym štrkom,
alebo výfrezomv lokalite u Cecha – smer prepoj Skaľanka.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.38/2022 – OZ schvaľuje:
V rámci údržby MK obecnou Prevádzkárňou nákup materiálu na odvodnenie
komunikácií u Mikulov, u Greguša, Cintorín – Rieky a zaštrkovanie cesty
u Cecha, ktoré bolo schválené počtom 11, prítomných poslancov. ( Hlasovanie:
za: Mgr. Révayová Z., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Rovňan O., Petrák M.,
Krčmárik J., Mgr. JUDr. Gonščák J., JUDr. Krčmárik M., Bury J., Lašová
Ľ.,Ramšák M., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).
7. Interpelácie poslancov
Mgr. Zdenka Revayová poslankyňa OZ povedala, že na MK sa zväčšujú výtlky. Aj
tam by bolo treba urobiť obhliadku.
P. starosta odpovedal, že výtlky sa opravovali aj v minulom roku. V tomto roku
plánujeme výtlky opravovať inou technológiou a preto by aj životnosť mala trvať
dlhšie. Realizovať sa budú súbežne pri asfaltácii vybraných a schválených ciest
poslancami OZ.

8.Záver
P. starosta po vyčerpaní všetkých bodov programu rokovania OZ poďakoval
všetkým poslancom za účasť na rokovaní OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené dňa 28.3.2022 o 12,15 hod..
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva boli prijaté uznesenia od č.17/2022 do
č.38 /2022.

Ing. Peter Ivanek
prednosta OcÚ
I. overovateľ: p. Mgr. JUDr. Jozef Gonščák

PaedDr. Cech Jozef
starosta obce
II. overovateľ: p. Marian Ramšák

