OBEC

SKALITÉ

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa: 27. 2. 2017
Obecné zastupiteľstvo v

číslo: 1/2017
Skalitom

S ch v a ľ u j e :
a) Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Zdenka Révayová, Mgr. Milan Kubalík.
b) Overovateľov zápisnice: p. Ľubica Lašová, p. Vladislav Ondrašina.
c) Program rokovania OZ s rozšírením bodu č. 4 – Rozpočtové opatrenie
starostky obce č. 1/2017.
Berie

na

vedomie:

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

PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce

OBEC

SKALITÉ

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa : 27. 2. 2017
Obecné
Berie

zastupiteľstvo v

na

číslo : 2/2017
Skalitom

ve domie:

a) Informatívnu správu o Rozpočtovom opatrení starostky obce č. 4/2016
k 31. 12. 2016 a čerpaní rozpočtu obce k 31. 12. 2016.
b) Informatívnu správu o Rozpočtovom opatrení starostky obce č. 1/2017
(tvoria prílohu uznesenia).

PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce

OBEC

SKALITÉ

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa : 27. 2. 2017
Obecné
Be rie

zastupiteľstvo v

číslo : 3/2017
Skalitom

na vedomie:

a) Správu o kontrolnej činnosti HKO za 2. polrok 2016.
b) Súhrnnú správu o kontrolnej činnosti HKO za rok 2016 (tvoria prílohu
uznesenia).

PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce

OBEC

SKALITÉ

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa : 27. 2. 2017
Obecné

zastupiteľstvo v

číslo : 4/2017
Skalitom

S ch v a ľ u j e :
Plán kontrolnej činnosti HKO na 1. polrok 2017 (tvorí prílohu uznesenia).

PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce

OBEC

SKALITÉ

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa : 27. 2. 2017
Obecné

zastupiteľstvo v

číslo : 5/2017
Skalitom

S ch v a ľ u j e :
Poskytnutie príspevkov pre rok 2017 spoločenským organizáciám v zmysle
VZN Obce Skalité č. 5/2016 o poskytovaní dotácií práv. a fyzickým osobám :
• OZ Detstvo Kudlov :
400,- EUR
• Poľovnícke združenie Skaľanka Skalité :
350 ,- EUR
• OZ Priatelia umenia, vzdelávania a výchovy detí a mládeže : 500,- EUR
• Kub SM Kysucké Nové Mesto :
100,- EUR
• Spoločenstvo rodičov Skalité 729
:
800,- EUR
• SKI TEAM Oščadnica :
200,- EUR
• Únia nevidiacich:
150,- EUR
• ABC Martin :
336,- EUR, z toho na 1. polrok 167,38 EUR

PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce

OBEC

SKALITÉ

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa : 27. 2. 2017
Obecné

zastupiteľstvo v

číslo : 6/2017
Skalitom

Berie na vedomie:
Informatívnu správu o príprave výstavby Športovej haly v obci Skalité,
predloženú Ing. Vladimírom Burym.

PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce

OBEC

SKALITÉ

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa : 27. 2. 2017
Obecné

zastupiteľstvo v

číslo : 7/2017
Skalitom

S ch v a ľ u j e :
Opravy MK pre rok 2017 : Poľana, Kučapače, Filipov - dofinancovanie
povrchových úprav ciest (asfalty) v súvislosti so stavbou Náhradné vodné zdroje
v katastri Skalité (diaľnica D3).
Následne po realizácií týchto prác v 2. polroku 2017 bude, v závislosti od
plnenia rozpočtu obce, zoznam opravovaných MK aktualizovaný.

PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce

OBEC

SKALITÉ

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa : 27. 2. 2017
Obecné

zastupiteľstvo v

číslo : 8/2017
Skalitom

S ch v a ľ u j e :
Predĺženie NZ p. Gašparovi Lašovi, BD 1459/4, od 0l. 5. 2017 do 30. 4. 2020.

PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce

OBEC

SKALITÉ

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa : 27. 2. 2017
Obecné

zastupiteľstvo v

číslo : 9/2017
Skalitom

S ch v a ľ u j e :
a) Ukončenie NZ s p. Miroslavou Strýčkovou dohodou k 31. 3.2017.
b) Spôsob pridelenia uvoľneného nájomného bytu v BD 1149/10 losovaním.
c) Pridelenie bytu v BD 1149/10 p. Pavle Padyšákovej, bytom Skalité č. 149,
od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2020.

PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce

OBEC

SKALITÉ

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa : 27. 2. 2017
Obecné

zastupiteľstvo v

číslo : 10/2017
Skalitom

Súhlasí:
a) Aby p. Ing. Štefan Rák s manželkou využívali časť parcely KNE č. 6324/3 –
ostatné plochy, v k. ú. Skalité, o výmere do 20 m2, vedenej na LV č. 7006, ako
vjazd na parkovisko (podľa priloženého nákresu).
b) Aby p. Ing. Štefan Rák s manželkou vykonal nevyhnutné stavebné úpravy na
uvedenom pozemku pre potreby vjazdu. Úpravy je potrebné vopred odsúhlasiť
s vlastníkom pozemku, aby mohol aj naďalej slúžiť aj pre verejnoprospešné
účely.

PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce

OBEC

SKALITÉ

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa : 27. 2. 2017

Obecné

zastupiteľstvo v

číslo : 11/2017

Skalitom

S ch v a ľ u j e :
Odňatie správy majetku obce od ZŠ s MŠ Skalité Kudlov, časť parc. č. CKN
1840/1 – zast. plochy, v k. ú. Skalité, o výmere 1 m2, vedenej na LV č. 1566,
a to novovytvorená parc. č. CKN 1840/24.

PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce

OBEC

SKALITÉ

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa : 27. 2. 2017
Obecné

zastupiteľstvo v

číslo : 12/2017
Skalitom

S ch v a ľ u j e :
Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi - Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, P. O.
Box B 46, 011 36 Žilina, o predĺženie Zmluvy o nájme zo dňa 14. 3. 2010
do 14. 3. 2030.

PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce

OBEC

SKALITÉ

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa : 27. 2. 2017

Obecné

zastupiteľstvo v

číslo : 13/2017

Skalitom

S ch v a ľ u j e :
Ukončenie nájomnej zmluvy č. 4/05/2004, zo dňa 4. 5. 2004 s p. Jozefou
Rešetkovou dohodou k 31. 3. 2017.

PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce

OBEC

SKALITÉ

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa : 27. 2. 2017

Obecné

zastupiteľstvo v

číslo : 14/2017

Skalitom

S ch v a ľ u j e :
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 žiadateľovi :
p. Lukáš Kozák, bytom Skalité č. 571, a to
• Voľné nebytové priestory v budove č. 1137, o výmere cca 60 m2, za cenu
6,67 €/m2/rok v zmysle Zásad o hospodárení s majetkom obce, na dobu
neurčitú, za účelom zriadenia posilňovne pre uzavretú skupinu mladých
ľudí.
Odôvodnenie :
p. Lukáš Kozák požiadal Obec Skalité o prenájom uvedených priestorov za
účelom zriadenia posilňovne pre uzavretú skupinu mladých ľudí. Uvedené
priestory obec nevyužíva.

PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce

OBEC

SKALITÉ

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa : 27. 2. 2017
Obecné

zastupiteľstvo v

číslo : 15/2017
Skalitom

S ch v a ľ u j e :
Trvalú prebytočnosť majetku Obce Skalité a zámer prenájmu prebytočného
majetku obce Skalité z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe §
9a, ods.9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej
len „Zákon o majetku obcí“) a Zásad hospodárenia s majetkom obce Skalité za
účelom prenájmu toho majetku žiadateľovi :
p.Vladimír Laš, bytom Skalité č. 1378, a to
• časť pozemku parc. č. KNC 7650/2 – zast. plochy, o výmere do 45m2,
v k. ú. Skalité, vedená na LV č. 1566, podľa priloženého nákresu.
Odôvodnenie :
p. Vladimír Laš požiadal Obec Skalité o prenájom časti pozemku parc. č. KNC
7650/2, za účelom uskladnenia dreva. Uvedenú časť pozemku obec nevyužíva.

PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce

OBEC

SKALITÉ

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa : 27. 2. 2017
Obecné

zastupiteľstvo v

číslo : 16/2017
Skalitom

N e s ch v a ľ u j e :
Žiadosť p. Ing. Jána Stenchláka, bytom Skalité č. 551, o prenájom časti
pozemku parc. č. KNE 6351/7 – ost. plochy v k. ú. Skalité, vedená na LV č.
7006 z dôvodu, že uvedený priestor obec využíva v súvislosti s údržbou
miestnych komunikácií a odpadovým hospodárstvom.

PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce

OBEC

SKALITÉ

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa : 27. 2. 2017
Obecné

zastupiteľstvo v

číslo : 17/2017
Skalitom

Súhlasí :
S uzavretím nájomnej zmluvy, ktorou sa doterajší nájomca BooTis s.r.o., Skalité
1129, 023 14 Skalité (nájomca objektu bez súpisného čísla – na pozemku parc.
č. CKN 8097/3 – zast. plochy, v k. ú. Skalité, o výmere 46 m2, vedená na LV č.
1566, a to časť priestoru na stožiari a časť priestoru v technologickej miestnosti)
nahradí novým nájomcom – GOLEM TECH, s.r.o. Družstevná 21, 919 43 Cífer.
Výška nájmu ostáva nezmenená.
S ch v a ľ u j e :
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 žiadateľovi :
GOLEM TECH, s.r.o. Družstevná 21, 919 43 Cífer, a to
• Stožiar a technologický domček v stredisku SKI areál Skalité – Serafínov,
parc. č. CKN 6275/2 - ttp, v k. ú. Skalité, vedená na LV č, 1566. Výška
nájmu je 500,- EUR/rok.

Odôvodnenie :
GOLEMTECH, s. r. o. požiadal Obec Skalité o prenájom uvedeného majetku za
účelom poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby vrátane IPTV.
Uvedený majetok obec nevyužíva.

PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce

OBEC

SKALITÉ

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa : 27. 2. 2017

Obecné

zastupiteľstvo v

číslo : 18/2017

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. Jozef Mikula, bytom Skalité č. 1080, a to
• pozemky parc. č. KNC 5890/50 – vodná pl., o výmere 14 m2, parc. č.
KNC 5890/51- vodná pl., o výmere 47 m2, obidva v k. ú. Skalité, ktoré
vznikli odčlenením z pôvodnej parc. č. KNE 6322/8 – vodná pl., vedená
na LV č. 7006, za cenu 3,- €/m2. Podmienkou prevodu majetku je
súhlasné stanovisko správcu toku.
Odôvodnenie :
p. Jozef Mikula požiadal Obec Skalité o odkúpenie uvedených pozemkov za
účelom majetkového vysporiadania, nakoľko ich dlhodobo užíva a nemal
vedomosť, že sú majetkom Obce Skalité. Uvedené pozemky obec nevyužíva.

PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce

OBEC

SKALITÉ

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa : 27. 2. 2017

Obecné

zastupiteľstvo v

číslo : 19/2017

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 žiadateľovi :
p.
Katarína Korduliaková, bytom Skalité č. 947, a to
• časť pozemku parc. č. KNE 6397/2 – ostatné pl., o výmere do 45 m2, v k.
ú. Skalité, vedená na LV č. 7006, na základe GP, ktorý si žiadateľka
vyhotoví na vlastné náklady a k zameriavaniu bude prizvaný zástupca
obce Skalité. Cena 6,- € m2.
Odôvodnenie :
p. Katarína Korduliaková požiadala Obec Skalité o odkúpenie časti uvedeného
pozemku za účelom majetkového vysporiadania, nakoľko ju dlhodobo užíva
a nemala 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 : 27. 2. 2017

Obecné

zastupiteľstvo v

číslo : 20/2017

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 žiadateľovi :
p. Ing. Vladimír Krčmárik a manž., obaja bytom Skalité č. 1500, a to
• časť pozemku parc. č. KNC 3763/28 – zast. plochy, o výmere do 50 m2,
v k. ú. Skalité, vedená na LV č. 1566, na základe GP, ktorý si žiadateľ
vyhotoví na vlastné náklady a k zameriavaniu bude prizvaný zástupca
obce Skalité. Cena 7,- €/m2
Odôvodnenie :
p. Ing. Vladimír Krčmárik a manž. požiadal Obec Skalité o odkúpenie časti
uvedeného pozemku za účelom využívania ako bezprostredného okolia
rodinného domu. Uvedená časť pozemku je pre obec nevyužiteľná.

PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce

OBEC

SKALITÉ

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa : 27. 2. 2017

Obecné

zastupiteľstvo v

číslo : 21/2017

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 žiadateľovi :
p. Jozef Budoš, bytom Skalité č,. 1483, a to
• časť pozemku parc. č. KNE 6416 – vodná pl., o výmere do 40 m2, v k.
ú. Skalité, vedená na LV č. 7006, na základe GP, ktorý si žiadateľ
vyhotoví na vlastné náklady a k zameriavaniu bude prizvaný zástupca
obce Skalité. Podmienkou odpredaja je súhlas správcu toku. Cena 6,€/m2.
Odôvodnenie :
p. Jozef Budoš požiadal Obec Skalité o odkúpenie časti uvedeného pozemku 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 : 27. 2. 2017

Obecné

zastupiteľstvo v

číslo : 22/2017

Skalitom

N e s ch v a ľ u j e :
Žiadosť p. Slavomíra Chlebeka, bytom Skalité 1252, 023 14 Skalité o odkúpenie
časti pozemku parc. č. KNC 3763/29- orná pôda, vedená na LV č. 1566.

PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce

OBEC

SKALITÉ

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa : 27. 2. 2017

Obecné

zastupiteľstvo v

číslo : 23/2017

Skalitom

S ch v a ľ u j e :
žiadosť spoločnosti 3Angel, Štefánikovo námestie 1, 010 01 Žilina a súhlasí
so zriadením Súkromnej základnej umeleckej školy so sídlom Skalité - Kudlov
č. 781, 023 14 Skalité, od l. 9. 2017.

PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce

OBEC

SKALITÉ

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa : 27. 2. 2017

Obecné

zastupiteľstvo v

číslo : 24/2017

Skalitom

S ch v a ľ u j e:
Zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s MŠ Skalité Kudlov :
•
•
•
•

Mgr. Zdenka Révayová
Mgr. Milan Kubalík
Jozef Vojčiniak
Vladislav Ondrašina

PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce

OBEC

SKALITÉ

UZNESENIE
obecného

zastupiteľstva

zo dňa : 27. 2. 2017

Obecné

zastupiteľstvo v

číslo : 25/2017

Skalitom

S ch v a ľ u j e :
a) Predloženie Žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu Modernizácia
odborných prírodovedných učební v ZŠ s MŠ Skalité - Kudlov
realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v
súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce.
b) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci.
c) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a
poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.

PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce

Prílohy k uzneseniam
Starosta obce Skalité
Rozpočtové opatrenie č.1/2017
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:

312 Lyžiarský výcvik ZŠ K
312 Škola v prírode ZŠ K
Spolu :

+5 250,- EUR
+ 3500,- EUR
8 750,- EUR

Príjmy : Finančné operácie
Ekonomická klasifikácia:
453

BT školstvo havárie z 2016

+35 990,- EUR

453

nedočer.BT ZŠ K z r. 2016

+2 940,-UR

453
nedočer. BT prídavky a dávky
Spolu :
Príjmy spolu :

+ 120 EUR
39 050,- EUR
47 800,- EUR

Bežné výdavky:
Funkčná klasifikácia a EK
1040

637006 prídavky a dávky Koričárová
Spolu :

120,- EUR
120,- EUR

Transféry v rámci verejnej správy
BT ZŠ K na havárie
BT ZŠ K na lyžiarský výcvik
BT ZŠ K na škola v prírode
BT ZŠ K nedočerpaný z r. 2016
Spolu :
Celkom výdavky:

V Skalitom

31.01.2017

35 990,- EUR
5 250,- EUR
3 500,-EUR
2 940,-EUR
47 680,- EUR
47 800,- EUR
Andrea Šimurdová
Starostka obce

Stašová Mária

Materiál na rokovanie

Kontrolórka Obce Skalité

Obecného zastupiteľstva
Obce Skalité 27. 2. 2017

Obsah materiálu:
Súhrnná správa o kontrolnej činnosti za rok 2016

Vypracovala: Stašová Mária, kontrolórka Obce Skalité

Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo Obce Skalité
Berie na vedomie:

Súhrnnú správu o kontrolnej činnosti za rok 2016
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Správa z kontrolnej činnosti za rok 2016
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
ktoré ukladá hlavnému kontrolórovi povinnosť predkladať OZ správu o kontrolnej činnosti za uplynulý rok,
predkladám
OZ Obce Skalité ročnú správu o kontrolnej činnosti obsahom ktorej je súhrnná informácia o vykonaní kontrolnej
činnosti za rok 2016.
Kontrolná činnosť bola vykonávaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti, pre prvý polrok schváleného
uznesením OZ č. 6/2016 a pre 2.polrok uznesením OZ č. 24/2016.

Na I. polrok bol nasledovný plán kontrolnej činnosti:
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10

Kontrola plnenia uznesení
Kontrola výberu miestnych daní podľa zákona č. 582/2004 Z .z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov a VZN č.1/2014
Náhodná kontrola pokladničnej hotovosti v pokladni OÚ a RO a PO,
Kontrola príspevku Obce Skalité na hlavnú činnosť- čerpanie poskytnutých
transférov Obec Skalité Prevádzkáreň, dodržanie pravidla 50 % v zmysle
zákona o rozpočtových pravidlách 523/2004 § 21 odst. 2 v znení neskorších
zmien
Kontrola stavu a vývoja dlhu obce
Kontrola poskytovania stravných lístkov pracovníkom a ich zúčtovanie
Analýza príjmov, výdavkov a kontrola rozpočtových opatrení Obce Skalité, RO,
PO v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Kontrola tvorby a použitia sociálneho fondu
Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách
v predchádzajúcom období

Zaradenie kontrol na základe požiadaviek OZ: Kontrola podacieho denníka
Kontrola výberu poplatkov CVČ

1/ Uznesenia OZ boli plnené priebežne.
2/ Náhodnou kontrolou pokladničnej hotovosti v obci a jej PO a RO bolo zistené, že vykazovaný
stav v pokladničných knihách súhlasil so skutočným stavom.

3/ Kontrolou výberu miestnych daní bolo zistené, že konkrétna činnosť obce na úseku
správy dane z nehnuteľností pozostáva z evidencie a registrácie daňových subjektov,
vyhľadávania daňových subjektov, overovania podkladov potrebných na správne a úplné
zistenie dane, evidovanie daní a daňových nedoplatkov, povolenia splátok dane. agendy sú
spracované programovo.
Pri vyrubení daní sa pracuje s aktuálnymi údajmi informačného systému katastra nehnuteľností
a mapovými podkladmi na obecnom úrade.
Rozhodnutia sú vydané v súlade so zákonom 582/2004 Z .z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a v súlade s VZN
Obce Skalité č. 1/2014 a novelizácie VZN č. 1/2015, v súlade s podaným daňovým priznaním za
účelom platenia dane .
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Hodnoty a sadzby dane sú v súlade so zákonom a VZN Obce Skalité.
Rozhodnutia obsahujú vyznačenie právoplatnosti a vykonateľnosti.

Kontrolou bolo zistené, že pri výbere miestnych daní sa postupuje podľa zákona 582/2004
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov, VZN č 1/2014 a novelizácie 1/2015.
4/ Kontrola čerpania poskytnutých transférov od obce Skalité - Obec Skalité-Prevádzkáreň v €
k 30.6.2016
činnosť
TKO
Miestne komunikácie

Verejné osvetlenie
vodovody
cintoríny
Ver. rozhlas
Verej .priestranstvá a
zeleň
Ihrisko
Verejné WC
Budovy-správa majetku

Ročný
rozpočet
178 000
78 500

Poskytnutý príspevok
k 30.6.2016

Čerpanie k 30.6.20116

102 000
22 500

96 325
20242,56

7 000
24 500

18 500
850
7 500
2 000
11 500

16 868,75
594,75
7117,5
743,91
10 645,25

1 000
6 000
15 000

525
3 000
9 675

251,35
2 341,51
9 222,37

46000
1 600

17 000

374 600
178 050
164 353,45
Celkom:
Kontrolou bolo zistené, že príspevková organizácia spĺňa podmienky podľa § 21 odst. 2
zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách vernej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

5/ Pri skúmaní stavu a vývoja dlhu Obce Skalité podľa ustanovenia § 17 odst. 9 zákona
583/2004 Z. z. bolo kontrolou zistené, že celková suma dlhu obce neprekročí 50 %
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
6/ Stravné lístky sú vydávané pracovníkom podľa počtu odpracovaných dní . Stravný lístok sa
poskytoval od 1.7.2015 vo výške 4 €/ks. Dodávateľom stravných lístkov je DOOX Žilina, nákup sa
realizuje na základe objednávky podľa potreby. Dodané stravné lístky potvrdzujú faktúry, kde je
uvedený počet dodaných kusov a celková hodnota. Dohodnutá zmluvná odmena je 0.Kontrolou
vyúčtovania stravných lístkov bolo zistené, že súvisiaca agenda sa vedie mesačne, splnenie
podmienky pre uplatnenie nároku na stravný lístok sa zisťuje z dochádzky zamestnanca, evidencia
o poskytnutých stravných lístkoch je podľa jednotlivých zamestnancov, prevzatie stravných lístkov je
potvrdené podpisom zamestnanca.
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Spracované je vyúčtovanie stravných lístkov za jednotlivé mesiace na základe ktorého sú zúčtované
príslušné finančné hodnoty na jednotlivé účty súvisiace s účtovaním stravných lístkov. Vyúčtovanie
stravných lístkov sa vykonáva na základe smernice na stanovenie ceny stravného lístka dodatku č. 13.
Od 1.7.2015 prispieva zamestnávateľ hodnotou 2,20 €/ ks, zo SF sa prispieva 1,00 €, a stravník si platí
0,80 €/ks . Kontrolou bolo zistené, že stravné lístky sú poskytované a vyúčtované v zmysle Zákonníka
práce § 152 a dodatku č. 13 vnútornej smernice na stanovenie ceny stravného lístka. Neboli zistené
porušenia súvisiacich zákonných predpisov, ako aj vnútornej smernice.
7/ Kontrolou príjmov a výdavkov a evidencie rozpočtových opatrení bolo zistené, že v Obci Skalité
a jej PO a RO schválený rozpočet bol zmenený rozpočtovými opatreniami, vedie sa evidencia

rozpočtových opatrení.
Kontrolou bolo zistené, že zmeny rozpočtu boli vykonané oprávneným orgánom podľa § 14 zákona
583/2004 o rozpočtových pravidlách v znení neskorších zmien
8/ Tvorba sociálneho fondu:
Podľa článku II. bodu 7 kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí sú
odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z.z . celkový prídel do SF možno tvoriť:
a/ povinným prídelom vo výške 1 %,,
b/ ďalším prídelom vo výške najmenej 0,05 %
V Obci Skalité nepôsobí odborová organizácia, preto možno tvoriť SF povinným prídelom vo výške 1%
a ďalší prídel možno tvoriť v minimálnej výške 0,05 % celkom môže byť tvorba 1,05 % na základe

usmernenia MPSVaR.
Sociálny fond bol tvorený vo výške 1 % ako základný prídel a 0,25 % ako ďalší prídel, čo nie je
v súlade s kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní
postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z . pre rok 2016 a teda aj zákona o sociálnom fonde,
k dátumu ukončenia kontroly bola tvorba SF prepočítaná a k 30.9.2016 odvedená tak, aby bola
v správnej výške t.j. 1,05 %

9/ kontrola opatrení - spotreba PHM . Jedným s opatrení na zlepšenie evidencie a vyčíslenie
spotreby PHM bolo aj zakúpenie GPS pre niektoré automobily. Obec Skalité má GPS v automobile
Škoda YETI CA 159-CL. Obec Skalité - Prevádzkáreň: Citroen Berlingo, Subaru, traktor Zetor.
Požiarníci: Iveco, Tatra 815. Toto GPS je nainštalované od spoločnosti Comander. Sk, každý vodič má
svoj prihlasovací kľúč, ktorý aktivuje začiatok jazdy. Tento systém monitoruje každý pohyb auta, stav
tachometra, meno vodiča, najazdené km, dobu trvania jazdy. Odporúčania: Vypracovať novú internú
smernicu o organizácií a hospodárení služobnej auto prevádzky, kde by bola zohľadnená spotreba
automobilov rozvážajúcich stravu dôchodcom a riešené nové skutočnosti, ktoré nastali zakúpením
GPS.
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10/ Kontrola podacieho denníka
Za 2. polrok je zapísaný prvý spis pod číslom 685, dňa 1.6.2015, posledné číslo v podacom denníku
za rok 2015 je č. 1668.
Spisy sú zapisované podľa predtlače, t.j. číslo spisu, obsah podania , komu bol spis pridelený,
ako bol spis vybavený, pod akou značkou je uložený podľa registratúrneho plánu.
Do podacieho denníka sa zapisuje aj pošta, ktorá príde emailom.
10/ Kontrolou výberu poplatkov CVČ bolo zistené, že trinásť detí bolo prihlásených v dvoch krúžkoch.
Na 1 krúžok odovzdali VP, druhý krúžok mal byť zaplatený, podľa VZN č. 4/2015. Trinásť detí za druhý
krúžok neplatilo. Taktiež neplatili 4 členovia Hokej balu. U Zumby nie sú poplatky vyberané podľa
VZN č. 4/2015, nakoľko sú tam platby po 1 €, 1,5 €, 0,75 €. Z vedenia dokumentácie o osobách
navštevujúcich CVČ nie je možné presne zistiť, aký je presný počet, nakoľko zoznamy deti sú iné ako
je počet detí uvedený v triednej knihe. Kontrolou bolo zistené, že poplatky neboli vyberané v súlade
s VZN č. 4/2015 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach
V druhom polroku boli vykonané nasledovné kontroly:
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.
9

Kontrola stavu a vývoja dlhu obce a kontrola dodržiavania podmienok na
prijatie návratných zdrojov financovania
Kontrola vývoja pohľadávok a záväzkov Obce Skalité a RO a PO v jej pôsobnosti
Náhodná kontrola pokladničnej hotovosti v pokladni Obce Skalité a RO a PO
v jej zriaďovateľskej pôsobnosti
Kontrola príspevku Obce Skalité na hlavnú činnosť- čerpanie poskytnutých
transférov Obec Skalité Prevádzkáreň, dodržanie pravidla 50 % v zmysle
zákona o rozpočtových pravidlách 523/2004 v znení neskorších zmien
Prehodnotenie podnikateľskej činnosti
Kontrola vykonávania zmien rozpočtu, evidencia rozpočtových opatrení obce
RO a PO v jej zriaďovateľskej pôsobnosti
Kontrola výberu poplatkov za opatrovateľskú službu dodržiavania VZN
č.3/2009 a novelizácie č.1 VZN č. 3/2009 o opatrovateľskej službe a spôsobe
určenia a výške úhrady za poskytované sociálne služby
Kontrola prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri
kontrolách v predchádzajúcom období
Kontrola čerpania rozpočtu obce a RO a PO v jej zriaďovateľskej pôsobnosti
Kontrola uznesení
Zaradenie kontrol na základe požiadaviek OZ

1/ Pri skúmaní stavu a vývoja dlhu Obce Skalité podľa ustanovenia § 17 odst. 9 zákona 583/2004 Z.
z. bolo kontrolou zistené, že celková suma dlhu obce neprekročí 50 % skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka.
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U pohľadávok nájomné za byty boli zaslané výzvy na zaplatenie, pohľadávky Poláčková,
je riešená cestou právneho- zástupcu a Koloman Gál, Kacová sú exekúcie.
K rizikovým pohľadávkam, pri ktorých je opodstatnené predpokladať, že ich dlžník úplne
alebo čiastočne neuhradí boli vytvorené opravné položky.
Na pohľadávky miestnych daní, TKO boli zasielané výzvy v súlade so zákonom 563/2009
v znení neskorších zmien. Cestou právneho zástupcu obce boli zasielané upozornenia
o zaplatenie dlhu voči obci. U niektorých daňovníkov boli spísané uznania dlhu – dohody
o splácaní. S pohľadávkami sa pracuje, pracovníčky oslovujú dlžníkov pri platení daní
a vyberajú pohľadávky aj za staré roky.
V roku 2016 neboli odpustené žiadne pohľadávky.
2/

3/ Náhodnou kontrolou pokladničnej hotovosti v obci a jej PO a RO v druhom polroku bolo
zistené, že skutočný stav pokladničnej hotovosti súhlasí so stavom v pokladničných knihách.
4/ Kontrola príspevku obce na hlavnú činnosť príspevkovej organizácií na verejnoprospešné účely.
Príspevková organizácia je právnická osoba štátu, obce a vyššieho územného celku,
ktorej menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytých tržbami a ktorá je na štátny
rozpočet, rozpočet obce zapojená príspevkom. Platia pre ňu finančné vzťahy určené
zriaďovateľom v rámci jeho rozpočtu.
Výnosy 2016
127 634,92 €
Výrobné náklady 2016
634 707,45 €
127 634,92 : 634707,45 = 20,11 %
V príspevkovej organizácií je dodržané pravidlo 50 % v zmysle zákona 523/2004 § 21 odst. 2
o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, nakoľko podnikateľská činnosť príspevkovej
organizácie za rok 2016 je 20,11 % .Príspevková organizácia prehodnotila hospodárenie
podnikateľskej činnosti k 30.9.2016.
Kontrola čerpania poskytnutých transférov od obce Skalité - Obec Skalité-Prevádzkáreň v € k 31.12.2016
Poskytnutý príspevok
Čerpanie k 31.12.2016
Ročný rozpočet
k 31.12.2016
2016
452 100
452 100
452 100

Bežné výdavky z vlastných zdrojov boli uhradené vo výške 187,66 €. Bežné výdavky.ŠR, EÚ/-Úrad
práce boli uhradené vo výške 22 113,92 €. Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov boli uhradené vo
výške 20 238,40 €.

5,8 Kontrola vykonávania zmien rozpočtu, evidencia rozpočtových opatrení obce
RO a PO v jej zriaďovateľskej pôsobnosti a kontrola čerpania rozpočtu obce a RO a PO v jej zriaďovateľskej
pôsob

Príjmy obec

rozpočet

plnenie

2016

2 526 394

2 561 936
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Výdavky obec
Výdavky školstvo
Kapitálové výdavky

1 100 255
1 025 721
275 455

1 094 833,51
1 019 118

Finančné operácie

109 886
2 511 317
15 077

109 885,16
2 485 864,62

Výdavky celkom:
Prebytok rozpočtu

262 027,95

258 313,95

265 741
9 714
275 455

3 714
262 027,95

Plnenie rozpočtu MŠ-Ú Skalité
Príjmy:
text
Príjmy celkom
Výdavky cellkom

Rozpočet po úprave
2016
33 291
200 238

Plnenie k 31.12.2016
31 949,68
196 626

príjmy a výdavky ZŠ s MŠ Skalité Kudlov
Prijmy ZŠ s MŠ kudlov
Výdavky v ZŠ Kudlov
Výdavky ŠJ Kudlov
Výdavky ŠKD
Výdavky MŠ

rozpočet
25 584
454 562
77 151
14 362
131 166,22

skutočnosť
25 584,04
451 611,02
77 150,53
14 362
131 166,22

Kontrolou bolo zistené, že zmeny rozpočtu boli vykonané oprávneným orgánom podľa § 14
zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách v znení neskorších zmien. Je vykonávaná kontrola
plnenia rozpočtu a rozpočtovými opatreniami sa robia zmeny rozpočtu u obce a RO a PO
v pôsobnosti obce.
6/ Opatrovateľská služba - kontrolou bolo zistené, že VZN č. 3/2009 a novelizácia č.1 boli dodržané.
Opatrovaní platia 0,50 €/hod. Obec Skalité má 5 opatrovateliek, z toho na plný úväzok dve, tri na
čiastočný úväzok, z toho dve pracujú štyri hodiny a jedna dve hodiny. Tieto opatrovateľky majú
sedem opatrovaných.
7/ Kontrola opatrení
Kontrola opatrení v oblasti spotreby PHM Obec Skalité
Je vypracovanú nová smernica č..2/2016 o služobnej auto prevádzke.
Obec vlastí tri osobné automobily CA 766 AL, CA 918 CB, u týchto automobilov sa vypisujú denné
žiadanky, vedú sa záznamníky. YETI 159 CL – evidencia sa zabezpečuje cez GLPS, vypisuje sa
mesačná žiadanka v okrese a mimo okres sa dáva žiadanka na každú cestu. Priložená je evidencia
jázd. Vozové zošity boli zvedené.
Treba prehodnotiť spotrebu PHM u CA 766 AL a CA ,918 CB. Tieto autá sú už staré, používajú na
rozvoz stravy dôchodcom. Jazdia na krátke vzdialenosti a v členitom teréne. Ich skutočná spotreba je
vyššia ako je stanovená vo vnútornej smernici.
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Príspevková organizácií Obec Skalité Prevádzkareň na základe opatrenia zriaďovateľa vybavila
vozidlá systémom GPS. Jedná sa o vozidlá traktor Proxima, Lakatoš, Johndeer, Multikar,
Subaru.Tento systém monitoruje každý pohyb auta, stav tachometra, meno vodiča, najazdené km,
dobu trvania jazdy. Vozové zošity sú zavedené pre motorové vozidlá a pracovné stroje. Kontrolou
bolo zistené, že sa vypisujú nepravidelne. Odporúčanie: do vozových zošitov vypisovať všetky opravy,
výmeny oleja, pneu a pod.
V rámci prijatých opatrení v CVČ bol daný dodatok k školskému poriadku, kde sa určili termíny
výberov poplatkov a návrh na zmenu VZN v rámci CVČ, aby žiaci, ktorí reprezentujú a nedali
vzdelávací poukaz neplatili.
Uznesenia boli plnené priebežne.

V Skalitom dňa 16. 2. 2016
Stašová Mária, kontrolórka Obce Skalité

8

S t a š o v á Mária, kontrolórka Obce Skalité
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov p r e d k l a d á m
Obecnému zastupiteľstvu Obce Skalité
NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI
HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE SKALITÉ NA 1 . POLROK 2017
KONTROLOVANÉ SUBJEKTY:
Obec - Obecný úrad v Skalitom, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené Obcou Skalité
A/ Kontrolná činnosť:
Por.
Predmet kontroly
Kontrolované
č.
obdobie
1.
Kontrola plnenia uznesení
2. polrok 2016
2.
Kontrola výberu miestnych daní podľa zákona č. 582/2004 Z .z. o miestnych
K 30.6.2017
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov a VZN č.1/2014 a jeho novelizácie č. 1/2015
3.
Náhodná kontrola pokladničnej hotovosti v pokladniach a kontrola účtovných
Náhodný výber
dokladov pokladní OÚ, RO a PO
4.

Kontrola príspevku Obce Skalité na hlavnú činnosť- čerpanie poskytnutých
transférov Obec Skalité Prevádzkáreň, dodržanie pravidla 50 % v zmysle zákona
o rozpočtových pravidlách 523/2004 § 21 odst. 2 v znení neskorších zmien

K 30.6.2017

5.

Sledovanie stavu a vývoja dlhu počas rozpočtového roka podľa § 17 zákona
o rozpočtových pravidlách 583/2004 v znení neskorších zmien
preveriť splácanie úverov poskytnutých zo ŠFRB z nájomného plateného
nájomcami
Kontrola inventarizácie, náležitosti inventúrneho súpisu § 29 a inventarizačného
zápisu §30 zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších zmien - CVČ
Analýza príjmov, výdavkov a kontrola rozpočtových opatrení Obce Skalité, RO,
PO v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Kontrola odvodu finančných prostriedkov vyberaných na jednotlivých úsekoch
do hlavnej pokladne OÚ

K 30.6.2017

9.

Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v
predchádzajúcom období

K 31.5.2017
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Zaradenie kontrol na základe požiadaviek OZ

6.
7.
8.

Rok 2016
K 30.6.2017
2.polrok 2016

Ostatné úlohy:
Zvyšovanie kvalifikácie v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch a školeniach
Aktívna účasť na zasadnutiach OR, OZ
Vypracovanie stanoviska záverečnému účtu za rok 2016
Vypracovanie návrhu „Plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017“
Metodická podpora pri príprave interných právnych noriem obce
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017 bol zverejnený na úradnej tabuli a web. stránke
Obce Skalité od 8. 2. 2017 v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. § 18 f odst. 1 písm. b.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vypracovala: Stašová, kontrolórka Obce Skalité
V Skalitom 1.2.2017

OB E C SKAL I T É

Materiál na rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skalitom

Názov materiálu:

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017

Predkladateľ:

Stašová Mária, kontrolór Obce Skalité

Návrh na
uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v Skalitom prerokovalo návrh plánu kontrolnej
činnosti na 1. polrok 2017
S c h v a ľ u j e plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017 podľa
priloženého návrhu plánu kontrolnej činnosti
OZ poveruje kontrolórku obce vykonaním kontrol podľa plánu kontrolnej
činnosti.

