OBEC

SKALITÉ

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 23. 11. 2015
Obecné

číslo: 70/2015

zastupiteľstvo v Skalitom

S ch v a ľ u j e :
a) Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Z. Révayová, Mgr. M. Kubalík
b) Overovateľov zápisnice: Ján Bury, p. J. Vojčiniak
c) Program rokovania OZ tak, ako bol navrhnutý

Berie na

ved omie:

a) Správu o kontrole plnenia uznesení od predchádzajúceho OZ.
b) Správu o činnosti od posledného OZ, ktorú predložila starostka obce, bez
pripomienok.

PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce

OBEC

SKALITÉ

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 23. 11. 2015
Obecné
B erie

číslo: 71/2015

zastupiteľstvo v Skalitom
navedom ie:

Informatívnu správu o Rozpočtovom opatrení starostky obce č. 3/2015
(tvorí prílohu uznesenia).

PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce

OBEC

SKALITÉ

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 23. 11. 2015
Obecné

číslo: 72/2015

zastupiteľstvo v Skalitom

S ch v a ľ u j e:
5. zmenu rozpočtu obce 2015 vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Skalité takto :

Názov položky

schválený
rozpočet 2015

rozpočet po
zmene č.4 OZ

3.zmena
starostka

rozpočet po
zmene
č.3starostka

5.zmena 2015
OZ

rozpočet po
zmene č.5 OZ

Bežné príjmy

1 937 071

2 124 674

4 714

2 129 388

51 257

2 180 645

Bežné príjmy RO

42 600

43 491

0

43 491

6 474

49 965

Bežné príjmy spolu

1 979 671

2 168 165

4 714

2 172 879

57 731

2 230 610

Kapitálové príjmy

183 683

200 728

11 155

211 883

0

211 883

Finančné operácie - príjmy

29 000

182 236

-100

182 136

300

182 436

PRÍJMY SPOLU

2 192 354

2 551 129

15 769

2 566 898

58 031

2 624 929

Bežné výdavky

831 968

961 531

4 894

966 425

9 243

975 668

Bežné výdavky RO

885 143

1 017 084

0

1 017 084

11 583

1 028 667

Bežné výdavky spolu

1 717 111

1 978 615

4 894

1 983 509

20 826

2 004 335

Kapitálové výdavky

365 863

461 490

4 874

466 364

-20 324

446 040

Finančné operácie - výdavky

109 380

109 380

0

109 380

0

109 380

VÝDAVKY SPOLU

2 192 354

2 549 485

9 768

2 559 253

502

2 559 755

Bežný rozpočet príjmy výdaje

262 560

2 658 865

-180

2 668 633

36 905

2 669 135

HOSPODÁRENIE OBCE

0

1 644

6 001

7 645

57 529

65 174

P o v e r u j e:
starostku obce konečnými zmenami rozpočtu obce k 31.12.2015 podľa
skutočného čerpania príjmov a výdavkov.

PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce

OBEC

SKALITÉ

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 23. 11. 2015
Obecné

číslo: 73/2015

zastupiteľstvo v Skalitom

S ch v a ľ u j e:
a) Rozpočet obce Skalité na rok 2016 vrátane rozpočtových a príspevkových
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Skalité (tvorí prílohu uznesenia).
b) Programový rozpočet obce Skalité na roky 2016 -2018 (tvorí prílohu
uznesenia)
Berie

n a v e do mi e :

a) Stanovisko HKO k návrhu rozpočtov obce Skalité na roky 2016 - 2018

b) Rozpočet obce Skalité, vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Skalité na roky 2017- 2018

PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce

SKALITÉ

OBEC

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 23. 11. 2015
Obecné

číslo: 74/2015

zastupiteľstvo v Skalitom

S ch v a ľ u j e:
VZN obce Skalité č. 3/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka a dieťa materských škôl a školských zariadení so sídlom na území obce
Skalité, s účinnosťou od 1. 1. 2016 tak (tvorí prílohu uznesenia).

PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce

OBEC

SKALITÉ

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 23. 11. 2015
Obecné

číslo: 75/2015

zastupiteľstvo v Skalitom

S ch v a ľ u j e:
VZN č. 4/2015 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach obce Skalité (tvorí prílohu
uznesenia).

PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce

OBEC

SKALITÉ

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 23. 11. 2015
Obecné

číslo: 76/2015

zastupiteľstvo v Skalitom

S ch v a ľ u j e:
VZN č. 5/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Skalité
(tvorí prílohu uznesenia).

PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce

OBEC

SKALITÉ

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 23. 11. 2015
Obecné
Berie

na

číslo: 77/2015

zastupiteľstvo v Skalitom
ve domie:

Konsolidovanú výročnú správu obce Skalité za rok 2014
(tvorí prílohu uznesenia).

PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce

OBEC

SKALITÉ

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 23. 11. 2015
Obecné

číslo: 78/2015

zastupiteľstvo v Skalitom

S ch v a ľ u j e :
Harmonogram zimnej údržby miestnych komunikácií obce Skalité na sezónu
2014/2015. (tvorí prílohu uznesenia).

PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce

OBEC

SKALITÉ

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 23. 11. 2015
Obecné

číslo: 79/2015

zastupiteľstvo v Skalitom

S ch v a ľ u j e:
a) Správu o výchovno vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Skalité Kudlov za školský
rok 2014/2015, ktorú predložila Mgr. Ľubica Serafínová, riaditeľka školy
(tvorí prílohu zápisnice).
b) Správu o výchovno vzdelávacej činnosti MŠ Skalité Ústredie za školský rok
2014/2015, ktorú predložila Marta Koričárová, riaditeľka školy
(tvorí prílohu zápisnice).
c) Správu o výchovno vzdelávacej činnosti CVČ Skalité za školský
rok 2014/2015, ktorú predložila sl. Martina Šmatlavová, pracovníčka CVČ.
(tvorí prílohu zápisnice).

PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce

OBEC

SKALITÉ

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 23. 11. 2015
Obecné

číslo: 80/2015

zastupiteľstvo v Skalitom

S ch v a ľ u j e :
a) predĺženie nájomnej zmluvy p. Lucii Vaculčiakovej, bytom Skalité 782
od 1.1.2016 do 31.12. 2016.
b) predĺženie nájomnej zmluvy p. Michaele Krištofíkovej, bytom Skalité č.
1449/1 od 16. 12. 2015 do 15. 12. 2016,
c) predĺženie nájomnej zmluvy p. Zdenovi Grochalovi, bytom Skalité č. 1450/6
od 16. 12. 2015 do 15. 12. 2016,
d) predĺženie nájomnej zmluvy p. Marcele Jargašovej, bytom Skalité č. 1450/2
od 1. 1. 2016 do 31.12.2018,
e) predĺženie nájomnej zmluvy p. Jozefovi Grochalovi, bytom Skalité č. 1449/3
od 1. 2. 2016 do 31. 1. 2017,
f) predĺženie nájomnej zmluvy p. Jozefovi Lašovi, bytom Skalité č. 1440/2 od
1. 12. 2015 do 30. 11. 2016,

PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce

OBEC

SKALITÉ

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 23. 11. 2015
Obecné

číslo: 81/2015

zastupiteľstvo v Skalitom

S ch v a ľ u j e :
a) ukončenie nájomnej zmluvy s p. Janou Šušlovou - Mikulovou dohodou
k 30. 11. 2015.
b) pridelenie uvoľneného nájomného bytu v BD č. 1460/7 p. Michaele
Koričárovej výmenou za pôvodný byt v BD č. 1449/1, od 1. 12. 2015 do 30. 11.
2016.

PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce

OBEC

SKALITÉ

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 23. 11. 2015
Obecné

číslo: 82/2015

zastupiteľstvo v Skalitom

S ch v a ľ u j e :
a) Spôsob prideľovania uvoľnených nájomných bytov losovaním.
b) Pridelenie dvojizbového nájomného bytu v BD č. 1449/2 p. Ivane Vranovej,
bytom Skalité č. 351 po uvoľnení bytu p. Koričárovou na dobu 3 rokov.
c) Pridelenie trojizbového nájomného bytu v BD č. 1440/2 p. Michalovi
Rástočnému, bytom Skalité č. 183 od 1. 12. 2015 do 30.11. 2018.
d) Pridelenie trojizbové nájomného bytu v BD č. 1440/8 p. Petrovi Kožákovi,
bytom Skalité č. 844 od 1. 12. 2015 do 30. 11. 2018.
e) Pridelenie trojizbového nájomného bytu v BD č. 1460/11 p. Janke
Mariakovej, bytom Svrčinovec č. 976 od 1. 12. 2015 do 30. 11. 2018.

PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce

OBEC

SKALITÉ

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 23. 11. 2015
Obecné

číslo: 83/2015

zastupiteľstvo v Skalitom

S ch v a ľ u j e :
a) Zápis do kroniky obce Skalité za rok 2014 tak, ako ho predložila kronikárka
obce Mgr. Iveta Petráková (tvorí prílohu zápisnice).

b) Odmenu kronikárke Mgr. Ivete Petrákovej vo výške 200,- EUR.

PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce

OBEC

SKALITÉ

UZNESENIE
obecného
Obecné

zastupiteľstva

zo dňa: 23. 11. 2015
číslo: 84/2015
zastupiteľstvo v Skalitom

K o n š t a tu j e :
P. Marián Roško, bytom Makov 293, ktorému bol schválený odpredaj majetku –
Rypadlo EÚ-2621 Bielorus, dňa 28.9.2015 odstúpil od kúpnej zmluvy.
S ch v a ľ u j e :
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 toho majetku žiadateľom za najvyššiu ponúknutú cenu :
 TATRA 815 S – 3 za cenu 3150,- EUR firme Doprava a služby K&T
spol. s. r. o. Čadca – Horelica 13, 022 01 Čadca, IČO 36008181
 Rypadlo EU – 2621 (Bielorus) za cenu 1 000,- € – p. Michalovi
Majchrákovi, Skalité č.1150, 023 14 Skalité
 PL 1000 - Lavína za cenu 1 000- € – p. Milanovi Majchrákovi, Skalité
č. 1150, 023 14 Skalité
Odôvodnenie : Uvedený majetok Obec Skalité v súčasnosti nevyužíva, je
prebytočný. Žiadatelia ponúkli najvyššiu cenu. Finančné prostriedky získané
z predaja tohto prebytočného majetku budú použité na obstaranie majetku pre
skvalitnenie služieb odvozu TKO a Separovaného odpadu.
PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce

OBEC

SKALITÉ

UZNESENIE
obecného
Obecné

zastupiteľstva

zo dňa: 23. 11. 2015
číslo: 85/2015
zastupiteľstvo v Skalitom

S ch v a ľ u j e :
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 toho majetku žiadateľom : p. Jozef Čanecký a manž. Viera byt.
Skalité č. 677, a to :
Pozemok parc. č. 4405/5 – TTP o výmere 60 m2, ktorá vznikla z pôvodnej
neknihovanej parcely parc. č. KNE 570 - záhrada, na základe odčlenia GP č.
225/2008 vyhotoveného Ing. Annou Tomašcovou, Geodetické práce Čadca, za
pôvodnú cenu 1,50 €/m2.
Odôvodnenie:
p. Jozef Čanecký a manž. Viera uvedenú časť parcely odkúpili od Obce Skalité
na základe Kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti č. 18/11/2009A zo dňa 18. 11. 2009. Vzhľadom k tomu, že Okresný úrad Čadca, katastrálny
odbor zastavil Návrh na vklad tejto Kúpnej zmluvy, pretože Návrh nebol
podaný do troch rokov od uzavretia tejto zmluvy. Žiadatelia majú o uvedený
pozemok naďalej záujem, pre obec je tento majetok prebytočný a nevyužíva ho.

PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce

OBEC

SKALITÉ

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 23. 11. 2015
Obecné

číslo: 86/2015

zastupiteľstvo v Skalitom

S ch v a ľ u j e :
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 toho majetku žiadateľovi : p. Róbert Koričár, byt. Skalité č. 1108,
a to:
 pozemok parc. č. KNC 6013/3 - ostatné plochy, o výmere 56 m2, v k. ú.
Skalité, ktorý vznikol odčlenením od parc. č. KNE 6361 na základe GP č.
48/2015 vyhotoveného GEOSLUŽBA Pavol Goralka, Čierne 521, 023 13
Čierne, za cenu 6 €/m2.
Odôvodnenie:
p. Róbert Koričár požiadal Obec Skalité o odkúpenie časti pozemku parc. č.
KNE 6361 – vodné plochy, za účelom majetkového vysporiadania, nakoľko ju
dlhodobo užíva a nemal vedomosť, že je majetkom Obce Skalité. Uvedená časť
pozemku je pre obec nevyužiteľná.

PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce

OBEC

SKALITÉ

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 23. 11. 2015
Obecné

číslo: 87/2015

zastupiteľstvo v Skalitom

S ch v a ľ u j e :
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 toho majetku žiadateľovi: NDS, a.s. Mlynské Nivy 45, 821 09
Bratislava, IČO 35919001 a to :
Pozemok parc. č. KNC 5890/36 – vodná plocha o výmere 1 m2,
pozemok parc.č . KNC 5890/37 – vodná plocha o výmere 2 m2,
obidva v k.ú. Skalité, vedené na LV obce Skalité č. 7006 za cenu stanovenú
9,48 EUR/m2.

Odôvodnenie :
NDS, a.s. Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO 35919001 požiadala Obec
Skalité o odkúpenie horeuvedených pozemkov v súvislosti s výstavbou Diaľnice
D 3. Uvedené pozemky sú pre obec prebytočné a nevyužíva ich.

PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce

OBEC

SKALITÉ

UZNESENIE

obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 23. 11. 2015
Obecné

číslo: 88/2015

zastupiteľstvo v Skalitom

S ch v a ľ u j e:
a) Zrušenie Dohody o spoločnom využívaní priestorov v budove č. 603, k 31.
12. 2015.
b) Zverenie majetku obce do správy Centra voľného času Skalité od 1. 1. 2016,
a to : Budova súp. č. 603 s podmienkou, že naďalej budú tieto priestory
využívať aj Spevácky zbor dospelých, ZO SZZ, Spoločenstvo mládeže.

PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce

OBEC

SKALITÉ

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 23. 11. 2015
Obecné

číslo: 89/2015

zastupiteľstvo v Skalitom

S ch v a ľ u j e:
Príspevková organizácia Obec Skalité – Prevádzkáreň ako správca pohrebísk
v obci Skalité má právo rozhodovať o nájme majetku v správe, ak ide o nájom
hrobových miest na časti pozemkov :
Pohrebisko nad Kostolom, parc. č. KNC 3623 v k.ú. Skalité
Pohrebisko Rieky, parc. č. KNC 7789, 7790, 7791, všetky v k. ú. Skalité
Účel nájmu: užívanie časti pozemku za nájomné na hrobové miesto na uloženie
ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov o výmere pre:
l.) jedno hrob: 110 x 245 cm (2,695 m2)
2.) dvoj hrob: 210 x 245 cm (5,145 m2 )
3.) troj hrob: 330 x 245 cm (8,085 m2 )
4.) detský hrob: 80 x 140 cm (1,12 m2 )
5.) urnové miesto: 50 x 50 cm (0,25 m2 ).
Doba nájmu: nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú v zmysle § 21
zákona 131/2010 o pohrebníctve.
Výška nájmu: podľa platného schváleného cenníka
Odôvodnenie :Ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm.
c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.
PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce

OBEC

SKALITÉ

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 23. 11. 2015
Obecné

číslo: 90/2015

zastupiteľstvo v Skalitom

S ch v a ľ u j e :
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 toho majetku :
 časti stavby vodovodu ZŠ Kudlov – inv. č. 22200000 60, a to :
Čerpacia stanica – úpravňa vody
Vŕtaná studňa
OM I - Prehrádzka č. 1
OM I - Otvorený filter č. 1
OM I - Zberná záchytka
OM I - Obtokové potrubie
OM I - Šachta na obtokovom potrubí
OM I - Prepojovacie potrubie
OM I - Potrubie z OM I do úpravne
OM II - Prehrádzka č. 2
OM II – Otvorený filter č. 2
OM II – Zberná záchytka
OM II – Obtokové potrubie
OM II – Šachta na obtokovom potrubí
OM II – Prepojovacie potrubie
OM II – Potrubie z OM II do úpravne
Usadzovacia nádrž
Odpadné potrubie pracej vody
Odpadné potrubie odsadenej vody
Bezpečnostný prepad z usadzovanej nádrže

časti stavby vodovodu Tatarkov potok inv. č. 22200000 21, a to :
Vodovod Tatarkov potok –pramenné záchyty
Vodovod tatarkov potok – pramenné záchyty
Vodovod Tatarkov potok – pramenná komora
Vodovod Tatarkov potok – vodojem
Vodovod Tatarkov potok – potrubie


Odôvodnenie :
Obec Skalité v súčasnosti neprevádzkuje žiadny verejný vodovod. Uvedený
majetok je pre obec nevyužiteľný, preto ho ponúka na odpredaj.

PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce

OBEC

SKALITÉ

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 23. 11. 2015
Obecné

číslo: 91/2015

zastupiteľstvo v Skalitom

S ch v a ľ u j e:
Zmenu Uznesenia OZ Skalité č. 29/2015 zo dňa 25. 5. 2015 tak, že v časti
schvaľuje bude znieť :
OZ schvaľuje
a) Uzatvorenie novej nájomnej zmluvy medzi Obcou Skalité a
Rímskokatolíckou cirkvou, Farnosť Skalité na prenájom časti pozemku parc. č.
KNC 3623 v k. ú. o výmere 3442 m2 pre účely pohrebiska, od 1.12.2015 na
dobu neurčitú. Výška nájmu je 0,10 €/m2/rok.
b) Nadobudnutie majetku odkúpením časti pozemku č. KNC 3623 v k.ú. Skalité
o výmere cca 80 m2c, od Rímsko katolíckej cirkvi - Farnosť Skalité za cenu
6,00 €/m2, na základe odčlenenia GP. Uvedená časť parcely je dlhodobo
súčasťou miestnej komunikácie, ktorú využívajú všetci občania.
Podmienkou odkúpenia je , aby na zvyšnej časti uvedeného pozemku parc. č.
KNC 3623 bolo zriadené vecné bremeno v prospech obce Skalité na uložené
inžinierskej siete – dažďová kanalizácia za účelom správy a údržby týchto sietí.
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OBEC

SKALITÉ

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 23. 11. 2015
Obecné

číslo: 92/2015

zastupiteľstvo v Skalitom

S ch v a ľ u j e :
a) Výpoveď Mandátnej zmluvy a Zmluvy na obstaranie televízneho signálu
uzavretých so spoločnosťou OTS, s. r. o. Čadca.
b) Ukončenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku s p. Michalom Jargašom,
bytom Skalité č. dohodou k 31. 12. 2015.
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OBEC

SKALITÉ

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 23. 11. 2015
Obecné

číslo: 93/2015

zastupiteľstvo v Skalitom

N e s ch v a ľ u j e :
žiadosť p. Pavla Čarneckého, bytom Skalité č. 734, o prenájom pozemku pri
bytovkách na Kudlove za účelom parkovania vozidla.
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OBEC

SKALITÉ

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 23. 11. 2015
Obecné

číslo: 94/2015

zastupiteľstvo v Skalitom

S ch v a ľ u j e:
a) Ukončenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov v časti
budovy č. p. 602 s p. Jozefou Rešetkovou dohodou k 31. 12. 2015 dohodou.
b) Trvalú prebytočnosť majetku Obce Skalité a prenájom prebytočného
majetku obce Skalité z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe §
9a, ods.9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej
len „Zákon o majetku obcí“) a Zásad hospodárenia s majetkom obce Skalité za
účelom prenájmu toho majetku :
 voľné nebytové priestory v časti budovy č. 602, k. ú. Skalité, s obvyklou
výškou nájmu od 1.1.2016 na obchodné účelom.
Odôvodnenie :
P. Jozefa Rešetková, bytom Skalité č. 1040, požiadala o ukončenie nájomnej
zmluvy na prenájom nebytových priestorov v budove č. 602 dohodou k 31. 12.
2015. Uvedené priestory obec dlhodobo nevyužíva.
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OBEC

SKALITÉ

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 23. 11. 2015
Obecné
Berie

číslo: 95/2015

zastupiteľstvo v Skalitom

n a v e d o m i e:

Žiadosť p. Vladimíra Čaneckého, bytom Skalité č. 878.
Riešenie vstupov na súkromné pozemky v IBV Cupeľ II bude komplexne riešené
v r. 2016 pri dokončení prác na uvedenej miestnej komunikácii.
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OBEC

SKALITÉ

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 23. 11. 2015
Obecné

číslo: 96/2015

zastupiteľstvo v Skalitom

Žiada:
Veliteľa DHZO Skalité p. Antona Laša ml., aby predložil nové variantné
riešenie parkovania, resp. garáže pre automobil Tatra 148 (tzv. plošina)
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OBEC

SKALITÉ

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 23. 11. 2015

číslo: 97/2015

Obecné

zastupiteľstvo v Skalitom

Berie na

v e d o m i e:

Žiadosť Ing. Štefana Ráka a manž. Viery Rákovej, obaja bytom Skalité č. 571
o vyjadrenie k pripravovanému zámeru na umiestneniu stavby „Obchodno –
predajné priestory – novostavba “ , na pozemku parc. č. KNC 5872/4 – zast.
plochy a nádvoria v k . ú. Skalité.
Súhlasí:
S umiestnením stavby na hore uvedenom pozemku v centre obce za týchto
podmienok :




realizácia stavbu musí byť v súlade so stavebným zákonom
zohľadniť estetický vzhľad centra obce
dodržať bezpečnostné parametre pri údržbe budovy, ako aj pri zimnej údržbe
chodníkov

PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce

OBEC

SKALITÉ

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 23. 11. 2015
Obecné

číslo: 98/2015

zastupiteľstvo v Skalitom

S ch v a ľ u j e :
Žiadosti o poskytnutie nenávratnej jednorazovej sociálnej finančnej výpomoci
v zmysle VZN č. 8/2008, ktorým sa určuje postup a podmienky pri poskytovaní
jednorazovej dávky sociálnej pomoci obce Skalité týmto žiadateľom :
p. Uľjane Legerskej, Skalité č. 775 vo výške 300,- EUR na nákup paliva
p. Petrovi Klušákovi, Skalité č. 1459 vo výške 200,- EUR na nákup pračky
p. Miroslavovi Časnochovi, Skalité č.903 vo výške 200,- EUR na nákup paliva
Ž i a d a:
OcÚ pripraviť Novelizáciu VZN č. 8/2008, ktorým sa určuje postup
a podmienky pri poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci obce Skalité.

T: do najbližšieho zasadnutia OZ
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SKALITÉ

OBEC

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 23. 11. 2015

číslo: 99/2015

Obecné

zastupiteľstvo v Skalitom

Berie na

v e d o m i e:

Informatívnu správu príspevkovej organizácie Obec Skalité – Prevádzkáreň
o hospodárení v podnikateľskej činnosti k 30.9.2015 (tvorí prílohu uznesenia).
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OBEC

SKALITÉ

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 23. 11. 2015

číslo: 100/2015

Obecné

zastupiteľstvo v Skalitom

Berie na

v e d o m i e:

Informatívnu správu o Zákone č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení,
ktorú predložila Mgr. Anna Časnochová, Obec Skalité – Prevádzkáreň.

PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce

OBEC

SKALITÉ

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 23. 11. 2015

číslo: 101/2015

Obecné

zastupiteľstvo v Skalitom

Berie na

v e d o m i e:

Žiadosti občanov, ktoré sa týkajú opráv miestnych komunikácii u Francoka, Pod
Húšťom, Čanecký Potok a verejného osvetlenia.
Súhlasí:
so stanoviskom Komisie výstavby, aby sa tieto žiadosti riešili komplexne
v rámci opráv miestnych komunikácií a verejného osvetlenia v roku 2016.
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OBEC

SKALITÉ

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 23. 11. 2015
Obecné

číslo: 102/2015

zastupiteľstvo v Skalitom

S ch v a ľ u j e:
a) V súlade s ods. 4 , Čl. 3 Zásad odmeňovania poslancov OZ obce Skalité
a Zákona č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov vyplatenie odmien
poslancom OZ Skalité v závislosti od dosiahnutých výsledkov za aktívnu
celoročnú prácu počas roka 2015 vo výške disponibilných finančných
prostriedkov z príslušnej kapitoly rozpočtu obce Skalité, a to 200,- € v
čistom/poslanec.
b) V súlade s § 18 c) ods. 5 Zákona č. 369/1990 Zb. v znení nesk. zmien
a doplnkov vyplatenie odmeny Hlavnej kontrolórke Obce Skalité za rok 2015
vo výške 25% ročnej časovej mzdy.
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Starosta obce Skalité
Rozpočtové opatrenie č. 3/2015
V súlade s ustanovením § 14 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a v súlade s uznesením
obecného zastupiteľstva č. /2011 zo dňa 28.11.2011 zásad hospodárenia s fin prostriedkami
obce s ch v a ľ u j e m zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením
Povolené prekročenie príjmov a povolené prekročenie výdavkov
v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) a c)
nasledovne:
Príjmy : Bežné príjmy
Ekonomická klasifikácia: 133006
daň za ubytovanie
139002 dobeh zrušených daní Šimurdová
222003
pokuty
223001
príjem z vyúčt. služieb
223001 príjem za rozvoz obedova
292008 príjem z výťažku lotérií
292027
fin. náhrada za spôsobenú škodu
311
BT kultúrne podujtia
311
BT na spravodaj obce
312001 detské prídavky a dávky
Bežné príjmy :

+ 143,-EUR
+ 50,-EUR
+ 30,-EUR
+ 675,-EUR
+ 1 099,-EUR
+ 745,-EUR
+ 470,-EUR
+ 620,-EUR
+
60,-EUR
+ 822,- EUR
4 714,-EUR

Kapitálové príjmy :
Ekonomická klasifikácia: 231 Príjem z predaja traktor Zetor
233 Príjem z predaja pozemkov
322001 KT 16 bj ZS
Kapitálové príjmy :
Finančné príjmy :

514002 úver ŠFRB 16 BJ

Príjmy celkom :

+
+
+

6 001,- EUR
4 977,-EUR
177,- EUR
11 155,- EUR
-100,- EUR

+15 769,- EUR

Bežné výdavky:
Funkčná klasifikácia a EK
0111
0111
0111
0473
0660

630 správa - tovary a služby
640 správa transféry
630 plyn 1137
630 mapa cyklotrasy
630 byty

+1 075,- 475,+ 1 642,+ 300,+ 730,-

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

0820
1070

630 kultúrne služby
640 prídavky a dávky

Spolu bežné výdavky

+ 800,-. EUR
+ 822,- EUR

+ 4 894,- EUR

Kapitálové výdavky :
Funkčná a EK
0610 717002- l6 bj ZS z dotácia
0610 717
16 bj ZS z úveru ŠFRB
0610 717
infraštr. ZS
0610 711
nákup pozemok

+ 177,- EUR
- 100,- EUR
- 180,- EUR
+ 4977,- EUR

Spolu kapitálové výdavky

4 874,- EUR

Celkom výdavky

9768,- EUR

V Skalitom, dňa 30.09.2015

PaedDr. Andrea Šimurdová
Starostka obce

Harmonogram zimnej údržby miestnych komunikácií
Obce Skalité na obdobie 2015/2016
1. poradie (do 5,30 hod každý deň pri zimnej údržbe MK)
- železničná stanica, autobusové zástavky, obchodné jednotky s prístupom od hlavnej cesty,
školy, škôlky – cesta ku Skaľanke,
- cesta ku zastávke Skalité – Serafínov
- stará cesta ku Družbe až k hlavnej ceste
- do Kavalov
- do Riek po cintorín
- súbežná cesta do Gregušov
- do potoka po Kasárne
- výstavba Cupeľ
- odstavné plochy v centre obce a spevnené verejné priestranstvá
- chodník pri štátnej ceste I/12 v obci
V prípade veľmi nepriaznivého počasia (snehové fujavice, kalamity)
pre 1. poradie platí realizácia zimnej údržby do 12 hodín.
2. poradie (do 20,00 hod každý deň pri zimnej údržbe MK)
- do Greguša, do Šimurdy, Fuckov Potok, do Krupeľa, do Tarabov, na Potôčku
po VOK,
do Papíkov, do Kristiánov, do Labasov, do Martiniakov, do Kepusov, do Migasov, do
Vempľa, do Kocurkov, do Mikulov, do Plaskurov, pri kaplnke Kudlov, pri Kríži, nová cesta
Chajsovka II (bytovky Kudlov), Krčmisko, do Kreanov, do Serafina, do Francoka, na Bore u
Kožakov, do Gamrota (pod štrekou), Čanecký potok vzadu, na Briežku, do Tatarkov, do
Dostala, do Kudla, do Choluja, do Mikulov, do Firkov, do Tomasa, do Sventka, Sihly, do
Rucka, do Malika, do Buroňa, do Lašov, Bory, do Gonščáka, do Kultána, do Chovanca, IBV
Cupeľ II, do Potoka, do Petrákov, do Chabiňaka, do Husára.
- Tvardoša, do Greši, do Chrobákov, do Jargaši, do Koričárov, do Vranov, Poľana, za
Grapou, Piketa, Podkrižné, Potôčik, pod Gonšcom.
- denná údržba zastávok SAD v obci,
- údržba odstavných plôch pri ťažko prístupných osadách pri štátnej ceste.
V prípade veľmi nepriaznivého počasia (snehové fujavice, kalamity) pre 2. poradie platí
realizácia zimnej údržby do 48 hodín.
3. poradie (po vykonaní zimnej údržby pre 1. a 2. poradie)
- do Kučapače, do Fedora, do Vranov (koniec osady), pod Gonšč (koniec osady), do Riek,
po Varmusov, MK Lieskova, do Filipov (koniec osady), za Grapou.
V osadách v treťom poradí bude vykonávaná údržba podľa aktuálnych poveternostných
a technických možností. V prípade akútnych (zdravotných) stavov, periodická návšteva
lekára, atď. hlásiť deň vopred na č. t.: 4376221, 0917 873 506, 0905 868 285 – p. Alojz
Petrák
Zimná údržba bude vykonávaná za predpokladu, že na MK nie je žiadna fyzická
prekážka (materiál, odstavené auto) a komunikácia je prejazdná.
4. poradie (po vykonaní zimnej údržby pre 1., 2. a 3. poradie)
- po skončení hlavnej údržby v prípade prijateľných snehových podmienok následne vykonať
údržbu, odpratanie snehu a posyp aj na priľahlých miestach miestnych komunikáciách
a verejných priestranstvách.
Schválené Uznesením OZ Skalité č. 78/2015 zo dňa 23. 11. 2015.
Z.: Alojz Petrák
riaditeľ Obce Skalité-Prevádzkáreň
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starostka obce

