OBEC SKALITÉ
UZNESENIE
obecného zastupiteľstva
zo dňa: 26.1.2021 číslo: 1/2021
Obecné zastupiteľstvo v Skalitom
s ch v a ľ u j e:
a)Návrhovú komisiu v zložení: p. Mgr. Zdenka Révayová, p. Mgr. Michal Časnocha
b)Overovateľov zápisnice: p. JUDr. Milan Krčmárik, p. Ondrej Rovňan
c)Zapisovateľa zápisnice: p. Katarína Bulavová
d)Program rokovania OZ tak, ako bol navrhnutý.

PaedDr. Jozef Cech
starosta obce

Počet všetkých poslancov: 13
Počet prítomných: 12
Hlasovanie: za: 12
proti: 0
zdržal sa: 0

OBEC SKALITÉ
UZNESENIE
obecného zastupiteľstva
zo dňa: 26.1.2021 číslo: 2/2021
Obecné zastupiteľstvo v Skalitom
b e r i e n a v e d o m i e:
a) Správu o kontrole plnenia uznesení od predchádzajúceho OZ
b) Správu o činnosti od posledného OZ, ktorú predložil starosta obce

PaedDr. Jozef Cech
starosta obce

Počet všetkých poslancov: 13
Počet prítomných: 12
Hlasovanie: za: 12
proti: 0
zdržal sa: 0

OBEC SKALITÉ
UZNESENIE
obecného zastupiteľstva
zo dňa: 26.1.2021 číslo:3/2021
Obecné zastupiteľstvo v Skalitom
berie na

v e d o m i e:

Dôvodovú správu k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Skalité č. 1/2021 o zákaze
umiestnenia herní a kasín na území obce Skalité.

PaedDr. Jozef Cech
starosta obce

Počet všetkých poslancov: 13
Počet prítomných: 12
Hlasovanie: za: 12
proti: 0
zdržal sa: 0

OBEC SKALITÉ
UZNESENIE
obecného zastupiteľstva
zo dňa: 26.1.2021 číslo:4/2021
Obecné zastupiteľstvo v Skalitom
s ch v a ľ u j e:
Komunitný plán sociálnych služieb obce Skalité na obdobie rokov 2021-2024.

PaedDr. Jozef Cech
starosta obce

Počet všetkých poslancov: 13
Počet prítomných: 12
Hlasovanie: za: 12
proti: 0
zdržal sa: 0

OBEC SKALITÉ
UZNESENIE
obecného zastupiteľstva
zo dňa: 26.1.2021 číslo:5/2021
Obecné

zastupiteľstvo v Skalitom

berie na

v e d o m i e:

a)Správy o kontrolnej činnosti HKO Skalité za II. polrok 2020 (tvoria prílohu zápisnice)
b)Súhrnnú správu o kontrolnej činnosti HKO Skalité za rok 2020 (tvorí prílohu zápisnice).

PaedDr. Jozef Cech
starosta obce

Počet všetkých poslancov:13
Počet prítomných: 13
Hlasovanie: za: 13
proti:0
zdržal sa:0

OBEC SKALITÉ
UZNESENIE
obecného zastupiteľstva
zo dňa: 26.1.2021 číslo:6/2021
Obecné

zastupiteľstvo v Skalitom

a)b e r i e n a v e d o m i e:
Správu z otvárania obálok a kontroly splnenia podmienok kandidátov na Hlavného kontrolóra
obce
b)v o l í:
Do funkcie Hlavného kontrolóra Obce Skalité na základe výsledkov verejného hlasovania
s počtom platných hlasov 13 z 13 prítomných poslancov: p. Stašovú Máriu, nar. 14.5.1954,
bytom: 023 14 Skalité č. 154, na obdobie 6 rokov s účinnosťou od 1.2.2021
c) u r č u j e:
Platové podmienky Hlavného kontrolóra obce Skalité v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. z.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na úväzok 0,33%.
d) s ú h l a s í:
s vykonávaním inej zárobkovej činnosti HKO Skalité v zmysle pracovnej zmluvy uzatvorenej
s Mestským podnikom Čadca.

PaedDr. Jozef Cech
starosta obce

Počet všetkých poslancov: 13
Počet prítomných: 13
Hlasovanie: za: 13
proti: 0
zdržal sa: 0

OBEC SKALITÉ
UZNESENIE
obecného zastupiteľstva
zo dňa: 26.1.2021 číslo:7/2021
Obecné

zastupiteľstvo v Skalitom

p o v e r u j e:
Starostu obce Skalité uzatvorením Zmluvy o dielo č. 26/01/2021 zo dňa 26.1.2021
so zhotoviteľom Obec Skalité – Prevádzkáreň, IČO: 35996111, ktorej predmetom je výstavba
Bytového domu -19 b.j. a výstavba súvisiacej technickej vybavenosti v obci Skalité.

PaedDr. Jozef Cech
starosta obce

Počet všetkých poslancov:13
Počet prítomných: 13
Hlasovanie: za: 13
proti:0
zdržal sa:0

OBEC SKALITÉ
UZNESENIE
obecného zastupiteľstva
zo dňa: 26.1.2021 číslo:8/2021
Obecné

zastupiteľstvo v Skalitom

s ch v a ľ u j e:
1. Investičný zámer výstavba nájomných bytov (účel: U613) „SO 01 - Bytový dom - 19 b.j“ v obci Skalité.
2. Investičný zámer výstavba súvisiacej technickej vybavenosti (účel: U 6113, U 6123, U 6143 a U 6153) k Bytovému
domu – 19 b.j. v obci Skalité v zložení:
SO 02 – Prípojky inžinierskych sieti
SO 02.1 Splašková kanalizácia
SO 02.2 Dažďová kanalizácia
SO 02.3 Vodovodná prípojka
SO 02.5 NN prípojka
SO 03 – Prístupová komunikácia a odstavné plochy
Parkovacie stojiská
Chodníky
SO 04 – Rozšírenie distribučného plynovodu
SO 04.1 Pripojovací plynovod
(ďalej len „súvisiaca technická vybavenosť“), ktoré budú zhotovené v súlade s projektovou dokumentáciou
vypracovanou Ing. arch. Ivanom Jarinom a schválenou v stavebných konaniach č. 1026/TS/2020 zo dňa 15.12.
2020 a č. SÚ - 1355/2020 zo dňa 28.12. 2020
3. Súhlas s investičným zámerom obce realizovať výstavbu nájomných bytov „Bytový dom – 19 b.j.“ a súvisiacej
technickej vybavenosti v katastrálnom území Skalité, obci Skalité, okres Čadca na pozemkoch C KN 1840/27,
1840/16, 1840/12, 1840/26, 5890/49 evidovaných na LV č. 1566 a LV č. 7006, ktoré budú zhotovené v súlade s
projektovou dokumentáciou vypracovanou Ing. arch. Ivanom Jarinom, schválenou v stavebných konaniach č.
1026/TS/2020 zo dňa 15.12. 2020 a č. SÚ 1355/2020 zo dňa 28.12. 2020.
4. Účel výstavba nájomných bytov a výstavba súvisiacej technickej vybavenosti na základe Zmluvy o dielo
č. 26/01/2021 za cenu vo výške 1 115 771,74 EUR s DPH,
(slovom:jedenmiliónstopätnásťtisícsedemstosedemdesiatjeden eur/ sedemdesiatštyri centov), z toho :
SO 01
Bytový dom
v cene
937 209,41 €
s DPH
SO 02.1
Splašková kanalizácia
v cene
11 905,68 €
s DPH
SO 02.2
Dažďová kanalizácia
v cene
55 820,27 €
s DPH
SO 02.3
Vodovodná prípojka
v cene
23 321,80 €
s DPH
SO 03
Prístupová komunikácia a odstavné plochy – v cene
55 000,63 €
s DPH
parkovacie stojiská
SO 03
Prístupová komunikácia a odstavné plochy - v cene
13 710,95 €
s DPH
chodníky
SO 04
Rozšírenie distribučného plynovodu
v cene
16 265,74 €
s DPH
SO 04.1
Pripojovací plynovod
v cene
2 537,26 €
s DPH
5. Uzatvorenie Zmluvy o dielo č. 26/01/2021 zo dňa 26.1. 2021, so zhotoviteľom Obec Skalité – Prevádzkáreň, so
sídlom Skalité 598, IČO: 35996111, DIČ: 2020134061, IČ DPH: SK2020134061, predmetom ktorej je výstavba
Bytového domu – 19 b.j. a výstavba súvisiacej technickej vybavenosti v obci Skalité.
6. Spôsob financovania obstarania nájomných bytov v bytovom dome:
a) Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 60 %,
b) Dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky vo výške 40 %,
c) Vlastné zdroje obce v prípade potreby vo výške 100,00 €.

OBEC SKALITÉ
UZNESENIE
obecného zastupiteľstva
7. Spôsob financovania obstarania súvisiacej technickej vybavenosti:
a) Vlastné zdroje obce vo výške 100 % na objekty SO 04 – Rozšírenie distribučného plynovodu a SO 04.1 –
Pripojovací plynovod vo výške 18 803,00 €.
b) dotácia z MDaV SR vo výške 35 950,00 €, úver zo ŠFRB vo výške 95 120,00 € a vlastné zdroje obce vo výške
28 689,33 € na objekty, a to: SO 02.1– Splašková kanalizácia, SO 02.2 - Dažďová kanalizácia, SO 02.3 Vodovodná prípojka a SO 03 - Prístupová komunikácia a odstavné plochy (parkovacie stojiská a chodníky)
8. Vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov na obstaranie nájomných bytov v prípade potreby vo výške 100,- €
z rozpočtu obce.
9. Vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov na obstaranie súvisiacej technickej vybavenosti vo výške
48 000,00€, ktoré budú zabezpečené z rozpočtu obce.
10.Záväzok obce dodržiavať pri prenájme bytov a uzatváraní nájomných zmlúv ustanovenia § 22 zákona č. 443/2010
Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov.
11.Záväzok obce dodržiavať nájomný charakter bytov počas celej doby životnosti bytovej budovy.
12.Záväzok obce zriadiť záložné právo na zachovanie nájomného charakteru bytov obstaraných podľa zákona
č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov v prospech
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
13.Záväzok obce zriadiť záložné právo na nájomné byty obstarané podľa zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde
rozvoja bývania v znení v znení neskorších predpisov v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania vrátane
prislúchajúcich pozemkov.
14.Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov a na obstaranie technickej vybavenosti v
zložení SO 01 - Bytový dom - 19 b.j, SO 02.1– Splašková kanalizácia, SO 02.2 - Dažďová kanalizácia, SO 02.3 –
Vodovodná prípojka a SO 03 - Prístupová komunikácia a odstavné plochy (parkovacie stojiská a chodníky) podľa
zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov z
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a súhlas s podmienkami na poskytnutie dotácie
ustanovenými zákonom platným v čase podania žiadosti.
15.Podanie žiadosti o poskytnutie podpory na obstaranie nájomných bytov a na obstaranie technickej vybavenosti
v zložení SO 01 - Bytový dom - 19 b.j, SO 02.1– Splašková kanalizácia, SO 02.2 - Dažďová kanalizácia, SO 02.3 Vodovodná prípojka a SO 03 - Prístupová komunikácia a odstavné plochy (parkovacie stojiská a chodníky) podľa
zákona č. 150/2013 Z. z. zo Štátneho fondu rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.
16.Prijatie bankovej záruky ako zabezpečenie záväzku voči ŠFRB vo výške 660 000,00 € (na bytový dom vo výške
564 800,00 € a na technické vybavenie k bytovému domu vo výške 95 200,00 €) v súvislosti s realizáciou stavby
„Bytový dom – 19 b.j.“ a súvisiacej technickej vybavenosti v katastrálnom území Skalité.
17.Uzatvorenie Zmluvy o vystavení bankovej záruky s OTP Banka Slovensko, a.s., ako zabezpečenie záväzku voči
ŠFRB vo výške 660 000,00 €.
18.Záväzok, že sa v rozpočte obce vyčlenia finančné prostriedky na splácanie úveru zo ŠFRB počas trvania
zmluvného vzťahu so ŠFRB, najmenej po dobu 30 rokov.

PaedDr. Jozef Cech
starosta obce

Počet všetkých poslancov: 13
Počet prítomných: 13
Hlasovanie: za: 13
proti: 0
zdržal sa: 0

OBEC SKALITÉ
UZNESENIE
obecného zastupiteľstva
zo dňa: 26.1.2021 číslo: 9/2021
Obecné

zastupiteľstvo v Skalitom

berie na

v e d o m i e:

Stanovisko HKO Skalité k úverovému zaťaženiu Obce Skalité k 31.12.2020, z dôvodu prijatia úveru
zo ŠFRB na výstavbu 19-tich nájomných bytov v obci Skalité.

PaedDr. Jozef Cech
starosta obce

Počet všetkých poslancov: 13
Počet prítomných: 13
Hlasovanie: za: 13
proti: 0
zdržal sa: 0

OBEC SKALITÉ
UZNESENIE
obecného zastupiteľstva
zo dňa: 26.1.2021 číslo:10/2021
Obecné zastupiteľstvo v Skalitom
s ch v a ľ u j e:
a) Prijatie bankovej záruky vo výške 660 000,-€ ako zabezpečenie záväzku voči ŠFRB (na bytový
dom vo výške 564 800,00 € a na technické vybavenie k bytovému domu vo výške 95 200,00 €)
v súvislosti s realizáciou stavby „Bytový dom – 19 b.j.“ a súvisiacej technickej vybavenosti
v katastrálnom území Skalité
b) Poplatok za bankovú záruku vo výške 3168,-€/rok, ktorý je zahrnutý v prvej zmene rozpočtu
obce za rok 2021
c) Uzatvorenie Zmluvy o vystavení bankovej záruky s OTP Banka Slovensko, a. s., ako
zabezpečenie záväzku voči ŠFRB vo výške 660 000,00 €
d) Záväzok, že sa v rozpočte obce vyčlenia finančné prostriedky na splácanie úveru zo ŠFRB
počas trvania zmluvného vzťahu so ŠFRB, najmenej po dobu 30 rokov.

PaedDr. Jozef Cech
starosta obce

Počet všetkých poslancov:13
Počet prítomných: 13
Hlasovanie: za: 13
proti:0
zdržal sa:0

OBEC SKALITÉ
UZNESENIE
obecného zastupiteľstva
zo dňa: 26.1.2021 číslo: 11/2021
Obecné zastupiteľstvo v Skalitom
p o v e r u j e:
PaedDr. Jozefa Cecha, starostu obce Skalité vyobstarávaním stavebného dozoru pre výstavbu bytového
domu 19 b.j. Skalité Kudlov a podpísaním zmluvy so stavebným dozorom, ktorá je potrebná k podaniu
žiadosti na ŠFRB.

PaedDr. Jozef Cech
starosta obce

Počet všetkých poslancov: 13
Počet prítomných: 13
Hlasovanie: za: 13
proti: 0
zdržal sa:0

OBEC SKALITÉ
UZNESENIE
obecného zastupiteľstva
zo dňa: 26.1.2021 číslo: 12/2021
Obecné zastupiteľstvo v Skalitom
s ch v a ľ u j e:
Zmenu rozpočtu č. 1/2021 obce Skalité na rok 2021 (tvorí prílohu uznesenia).
Bežné príjmy spolu
Kapitálové príjmy
Finančné operácie - príjmy
PRÍJMY SPOLU

3 426 569
140 637
164 995
3 732 201

94 268
0
0
94 268

3 520 837
140 637
164 995
3 826 469

Bežné výdavky
Bežné výdavky RO
Bežné výdavky spolu
Kapitálové výdavky
Finančné operácie - výdavky
VÝDAVKY SPOLU

1 689 853
1 605 538
3 295 391
261 690
175 120
3 732 201

46 168
0
46 168
48 100
0
94 268

1 736 021
1 605 538
3 341 559
309 790
175 120
3 826 469

131 178

48 100

179 278

0

0

0

Bežný rozpočet príjmy - výdaje
HOSPODÁRENIE OBCE

PaedDr. Jozef Cech
starosta obce

Počet všetkých poslancov: 13
Počet prítomných: 13
Hlasovanie: za: 13
proti: 0
zdržal sa: 0

OBEC SKALITÉ
UZNESENIE
obecného zastupiteľstva
zo dňa: 26.1.2021 číslo: 13/2021
Obecné zastupiteľstvo v Skalitom
s ch v a ľ u j e:
a) Predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Zlepšenie kvality ovzdušia v obci
Skalité“,
b) Zaistenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutej pomoci,
c) Zaistenie finančných prostriedkov na financovanie projektu, t. j. vo výške 156000,00 EUR
(celkový rozpočet projektu),
d) Zaistenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci, t. j. vo výške 7800,00 EUR.

PaedDr. Jozef Cech
starosta obce

Počet všetkých poslancov: 13
Počet prítomných: 11
Hlasovanie: za: 11
proti: 0
zdržal sa:0

OBEC SKALITÉ
UZNESENIE
obecného zastupiteľstva
zo dňa: 26.1.2021 číslo: 14/2021
Obecné zastupiteľstvo v Skalitom
s ch v a ľ u j e:
a) Predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Obstaranie mechanizácie určenej
na elimináciu BRO v obci Skalité“,
b) Zaistenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutej pomoci,
c) Zaistenie finančných prostriedkov na financovanie projektu, t. j. vo výške 120456,85 EUR
(celkový rozpočet projektu),
d) Zaistenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci, t. j. vo výške 6022,85 EUR.

PaedDr. Jozef Cech
starosta obce

Počet všetkých poslancov: 13
Počet prítomných: 11
Hlasovanie: za: 11
proti: 0
zdržal sa: 0

OBEC SKALITÉ
UZNESENIE
obecného zastupiteľstva
zo dňa:26.1.2021 číslo: 15/2021
Obecné zastupiteľstvo v Skalitom
s ch v a ľ u j e :
a) Predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie malého projektu „Poznaj svoje rodisko“,
b) Zaistenie realizácie malého projektu v súlade s podmienkami poskytnutej pomoci,
c) Zaistenie finančných prostriedkov na financovanie malého projektu, t. j.vo výške 28 230,00
EUR (celkový rozpočet malého projektu),
d) Zaistenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného malého projektu vo
výške rozdielu celkových výdavkov malého projektu a poskytnutého NFP v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. vo výške 1 411,50 EUR.

PaedDr. Jozef Cech
starosta obce

Počet všetkých poslancov: 13
Počet prítomných: 11
Hlasovanie: za: 11
proti: 0
zdržal sa: 0

OBEC SKALITÉ
UZNESENIE
obecného zastupiteľstva
zo dňa: 26.1.2021 číslo: 16/2021
Obecné zastupiteľstvo v Skalitom
s ch v a ľ u j e:
a) Predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie malého projektu „Medzinárodná stopa
zdravia“,
b) Zaistenie realizácie malého projektu v súlade s podmienkami poskytnutej pomoci,
c) Zaistenie finančných prostriedkov na financovanie malého projektu, t. j. vo výške 35 020,00
EUR (celkový rozpočet malého projektu),
d) Zaistenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného malého projektu vo
výške rozdielu celkových výdavkov malého projektu a poskytnutého NFP v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. vo výške 1 751,00 EUR.

PaedDr. Jozef Cech
starosta obce

Počet všetkých poslancov: 13
Počet prítomných: 11
Hlasovanie: za: 11
proti: 0
zdržal sa: 0

OBEC SKALITÉ
UZNESENIE
obecného zastupiteľstva
zo dňa: 26.1.2021 číslo: 17/2021
Obecné zastupiteľstvo v Skalitom
s ch v a ľ u j e:
a) Predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie malého projektu „Podpora a rozvoj
pohraničného cestovného ruchu – Poznaj svoj región“,
b) Zaistenie realizácie malého projektu v súlade s podmienkami poskytnutej pomoci,
c) Zaistenie finančných prostriedkov na financovanie malého projektu, t. j. vo výške 33 895,00
EUR (celkový rozpočet malého projektu),
d) Zaistenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného malého projektu vo
výške rozdielu celkových výdavkov malého projektu a poskytnutého NFP v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. vo výške 1 694,75 EUR.

PaedDr. Jozef Cech
starosta obce

Počet všetkých poslancov: 13
Počet prítomných: 11
Hlasovanie: za: 11
proti: 0
zdržal sa: 0

OBEC SKALITÉ
UZNESENIE
obecného zastupiteľstva
zo dňa: 26.1.2021 číslo:18 /2021
O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o v S k a l i t é:
s ch v a ľ u j e:
a) Predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie malého projektu „Odkrývanie a ochrana
spoločného dedičstva “,
b) Zaistenie realizácie malého projektu v súlade s podmienkami poskytnutej pomoci,
c) Zaistenie finančných prostriedkov na financovanie malého projektu, t. j. vo výške 23 235,00
EUR (celkový rozpočet malého projektu),
d) Zaistenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného malého projektu vo
výške rozdielu celkových výdavkov malého projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. vo výške 1 161,75 EUR.

PaedDr. Jozef Cech
starosta obce

Počet všetkých poslancov: 13
Počet prítomných: 11
Hlasovanie: za: 11
proti: 0
zdržal sa: 0

OBEC SKALITÉ
UZNESENIE
obecného zastupiteľstva
zo dňa:26.1.2021 číslo:19/2021
Obecné zastupiteľstvo v Skalitom
s ch v a ľ u j e :
a) Predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Zateplenie objektu kultúrny dom
a požiarna zbrojnica v obci Skalité“,
b) Zaistenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutej pomoci,
c) Zaistenie finančných prostriedkov na financovanie projektu, t. j. vo výške 192 569,48EUR
(celkový rozpočet projektu),
d) Zaistenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci, t. j. vo výške 9 628,48 EUR.

PaedDr. Jozef Cech
starosta obce

Počet všetkých poslancov: 13
Počet prítomných: 11
Hlasovanie: za: 11
proti: 0
zdržal sa: 0

OBEC SKALITÉ
UZNESENIE
obecného zastupiteľstva
zo dňa: 26.1.2021 číslo: 20/2021
Obecné zastupiteľstvo v Skalitom
berie na

v e d o m i e:

Informatívnu správu o aktuálnom stave podaných projektov a pripravovaných projektov.

PaedDr. Jozef Cech
starosta obce

Počet všetkých poslancov: 13
Počet prítomných: 11
Hlasovanie: za: 11
proti: 0
zdržal sa: 0

OBEC SKALITÉ
UZNESENIE
obecného zastupiteľstva
zo dňa: 26.1.2021 číslo: 21/2021
Obecné 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 tohto majetku za najvyššiu
ponúknutú cenu:
·

hnuteľný majetok -hasičské vozidlo AVIA A31, ev.č. CA-054 AH , obstarávacia cena
6 288,14 €, rok výroby 1986.

Odôvodnenie :
Uvedený automobil vzhľadom na dĺžku obdobia, počas ktorého bol používaný a jeho náklady na
udržanie prevádzky schopnosti vozidla a vykonanie emisnej a technickej kontroly sú vysoké, preto
ho Obec ponúka na odpredaj.

PaedDr. Jozef Cech
starosta obce

Počet všetkých poslancov: 13
Počet prítomných: 11
Hlasovanie: za: 11
proti: 0
zdržal sa: 0

OBEC SKALITÉ
UZNESENIE
obecného zastupiteľstva
zo dňa: 26.1.2021 číslo: 22/2021
Obecné zastupiteľstvo v Skalitom
s ch v a ľ u j e:
Poskytnutie jednorázovej nenávratnej sociálnej výpomoci – finančnej na základe žiadosti
a v súlade s VZN obce Skalité č. 8/2008 v planom znení, ktorým sa určuje postup a podmienky
pri poskytovaní jednorázovej dávky sociálne pomoci obce Skalité žiadateľovi: Kacovi
Vladimírovi, bytom Skalité č. 884 do výšky 200,-€, na nákup paliva.

PaedDr. Jozef Cech
starosta obce

Počet všetkých poslancov: 13
Počet prítomných: 11
Hlasovanie: za: 11
proti: 0
zdržal sa: 0

OBEC SKALITÉ
UZNESENIE
obecného zastupiteľstva
zo dňa: 26.1.2021 číslo: 23/2021
Obecné zastupiteľstvo v Skalitom
s ch v a ľ u j e :
a)Výpožičku majetku obce Skalité a to časť pozemku č. CKN 3618/1, LV č. 1566 o výmere 24
m2 pre DZS, s.r.o. so sídlom Palárikova 2681, 022 16 Čadca, IČO: 3641573 za účelom
zriadenia a prevádzkovania mobilného odberného miesta na vykonávanie antigénových testov
v obci Skalité,
b) V zmysle článku č. 6 Zásad hospodárenia s majetkom obce Skalité zo dňa 7.6.2017,
uzatvorenie zmluvy o výpožičke na obdobie od 1.2.2021 do 30.6.2021 bezodplatne.

PaedDr. Jozef Cech
starosta obce

Počet všetkých poslancov: 13
Počet prítomných: 11
Hlasovanie: za: 11
proti: 0
zdržal sa: 0

OBEC SKALITÉ
UZNESENIE
obecného zastupiteľstva
zo dňa: 26.1.2021 číslo: 24/2021
Obecné zastupiteľstvo v Skalitom
s ch v a ľ u j e:
a) Predĺženie doby čerpania úveru, poskytnutého v zmysle Zmluvy o splátkovom úvere pre
samosprávy č. 4001/19/022 vo výške 36 649,56 € do 31.12.2021 na dofinancovanie a
refinancovanie športovej haly a spevnených plôch,
b) Rozšírenie účelu úveru o financovanie a refinancovanie iných investičných aktivít v obci
schválených Obecným zastupiteľstvom, vrátane nákladov na vypracovanie projektovej
dokumentácie.

PaedDr. Jozef Cech
starosta obce

Počet všetkých poslancov: 13
Počet prítomných: 11
Hlasovanie: za: 11
proti: 0
zdržal sa: 0

OBEC SKALITÉ
UZNESENIE
obecného zastupiteľstva
zo dňa:26.1.2021 číslo: 25/2021
Obecné zastupiteľstvo v Skalitom
p o v e r u j e:
HKO Skalité vykonaním kontroly použitia a vyúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých
z rozpočtu obce podľa VZN č. 5/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce u TJ Slovan Skalité
a vykonaním kontroly použitia a vyúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu obce
podľa VZN č. 3/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiada a dieťa materských škôl
a školských zariadení u SZUŠ Skalité do najbližšieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skalitom.

PaedDr. Jozef Cech
starosta obce

Počet všetkých poslancov: 13
Počet prítomných: 11
Hlasovanie: za: 11
proti: 0
zdržal sa: 0

