Zápisnica z Riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Skalité konaného dňa 27. 12. 2018 v Skalitom
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny, občania obce Skalité
Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Správa o činnosti od posledného OZ, kontrola uznesení OZ (predkladá starosta)
4. 5. zmena rozpočtu obce Skalité na rok 2018 (predkladá starosta)
5. Zmena zástupcu v organizácií Cestovného ruchu Kysuce (predkladá starosta)
6. Návrh rozpočtu obce na roky 2019 – 2021 (predkladá starosta), Stanovisko HKO k Návrhu
rozpočtu obce na roky 2019-2021 (predkladá M. Stašová)
7. Všeobecne záväzné nariadenie obce Skalité č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a
mzdy na žiaka a dieťa materských škôl a školských zariadení so sídlom na území obce
Skalité (predkladá prednosta OcÚ)
8. Plán zasadnutí OZ 2019 (predkladá prednosta OcÚ)
9. Rôzne, Interpelácie poslancov
10. Záver.
1. Otvorenie zasadnutia.
Zasadnutie otvoril a viedol PaedDr. Jozef Cech, starosta obce, ktorý privítal všetkých
prítomných na zasadnutí Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ). Rokovanie bolo zvolané
pozvánkou v zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Predložil program
rokovania, dal do pozornosti, že bude program rokovania doplnený o dva body rokovania a to
bod č. 4 – 5. zmena rozpočtu na rok 2018, bod č. 5 – zmena zástupcu v organizácií
Cestovného ruchu Kysuce, tento návrh bol jednohlasne schválený počtom 12 hlasov
prítomných poslancov. O ospravedlnenie požiadal p. poslanec Jozef Vojčiniak zo
zdravotných dôvodov.
2. Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
p. starosta – zápisom poveril p. M. Serafinovú, za overovateľov zápisnice p. Ivetu
Bazgerovú, Mgr. Romana Capeka, do návrhovej komisie navrhol p. Ľubicu Lašovú, JUDr.
Milana Krčmárika. Predložený návrh bol jednohlasne schválený (počtom 12 prítomných
poslancov).
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3. Správa o činnosti od posledného OZ, kontrola uznesení OZ (predkladá starosta)
p. starosta - predložil kontrolu Uznesení zo dňa 10. 12. 2018 – sú splnené a Uznesenia zo dňa
30. 11. 2018 – sú v plnení.
Správa o činnosti
- od 12. 12. 2018 – má Obecný úrad nového prednostu Ing. Petra Ivanka
- zasadala Finančná komisia (ďalej len „FK“) a Obecná rada (ďalej len „OR“), ktoré pripravili
podklady pre dnešné rokovanie. OR – zasadala z časových dôvodov v dnešný deň
- 12. 12. 2018 – sa konalo Valné zhromaždenie organizácie Cestovného ruchu Kysuce,
zastupoval som našu obec, určilo sa, že 100% z výberu dane z ubytovania za rok 2018 sa vo
výške 100% vráti obci na výstavbu malých prvkov cestovného ruchu napr. informačné tabule.
Akú výšku dane odvedieme do OCR v takej výške sa obci vráti, a taktiež bude poskytnutá aj
dotácia z ministerstva na propagáciu nielen organizácie, ale aj našej obce v roku 2019.
Z týchto finančných prostriedkov sa plánuje vydať kalendárium kultúrnych podujatí a stolový
kalendár, dotlač turistickej mapy, pohľadnice. Súčasťou tejto aktivity je aj prenájom bilboardu
na hlavnej stanici v Bratislave. Bol som zvolený za nového člena dozornej rady bez nároku na
odmenu, ako náhradník predchádzajúcej pani starostky.
- 13. 12. 2018 – sa konal snem Združenia miest a obcí Kysúc, kde bol zvolený nový predseda
p. primátor mesta Turzovka Ľubomír Golis a bola zvolená rada Združenia miest a obcí Kysúc
– p. starosta Novej Bystrice Jozef Balačin, p. primátor mesta Čadca Milan Gura, p. starostka
obce Svrčinovec p. Renáta Majchráková.
- boli zvolení členovia výboru pre otázky zamestnanosti Úradu práce, bol som zvolený za
člena výboru v otázkach zamestnanosti za Skalitskú dolinu a za Bystrickú dolinu p. Juraj
Hlavatý, aj tieto funkcie sú bez nároku na odmenu.
- 14. 12. 2018 – sa uskutočnili návštevy spolu s členmi sociálnej komisie u našich občanov,
ktorí sú umiestnení v domovoch sociálnych služieb v okrese Čadca, v obci Čierne, v Čadci a
v Oščadnici.
- taktiež p. Mária Špiláková rozniesla balíčky pre deti zo sociálne slabších rodín.
- 19. 12. 2018 sa konal kontrolný deň na novostavbe športovej haly v obci Skalité, za účasti
stavebného úradu, stavebného dozoru, zhotoviteľa, starostu, prednostu a predsedu stavebnej
komisie. Na základe kontrolného dňa došlo k zisteniam, že je potrebné doriešiť projektovú
dokumentáciu spevnených plôch, zabezpečiť výškové rozdiely a odvedenie kanalizácie, určiť
miesto, kde sa bude napájať, termín je do konca mesiaca február. Požiadal, aby sa stretli
predsedovia komisie Stavebnej, Finančnej a rozhodne sa ako sa bude pokračovať ďalej vo
výstavbe haly. V cene 800 tis. EUR (600 tis. EUR úver a 200 tis. EUR z rozpočtu 2019) je
zahrnutá len holá stavba bez vybavenia, bez inžinierskych sietí, osvetlenia, kanalizácie,
oplotenia, oporných múrov, čo je zarážajúce, treba takisto riešiť financovanie tejto stavby.
Budúci kontrolný deň sa uskutoční 15. 1. 2019 o 9,00 hod. na obecnom úrade, pozval aj
ostatných poslancov, aby sa zúčastnili. Budú k dispozícií návrhy riešenia.
- od 20. 12. 2018 – sú k dispozícií obecné kalendáre, môžu si ich občania vyzdvihnúť u
p. Márie Časnochovej na matrike, alebo na Silvestra na námestí.
- boli vymenené všetky vývesné plochy na zastávkach a obecných tabuliach.
- uskutočnilo sa stretnutie s p. farárom, bol dohodnutý program osláv Silvestra, na ktorý
všetkých srdečne pozývam.
- informoval v priebehu mesiaca december bola daná informácia týkajúca sa náhradných
vodných zdrojov katastra Skalité, ide o stavebné objekty – Napojenie občanov z lokality
Poľana pod Grúňom a Poľana Vykrývač, Napojenie občanov obce Skalité z lokality Filipov
a Kučapače, boli stretnutia s občanmi, ktorí sa obávali, že v prípade nedokončenia stavby
prídu o vodu, príslušný orgán Okresný úrad Čadca vydal súhlas na predbežné Kolaudačné
konanie, rozhodnutie je už aj právoplatné. V súčasnosti sa realizuje prevod do majetku obce,
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následne sa zverejní zámer o prenájme a následne bude pracovné rokovanie v zmysle zmluvy
so spoločnosťou SEVAK, a.s. Žilina, kde budú dohodnuté konkrétne podmienky, podpísaná
nájomná zmluva a odovzdaná stavba do prevádzky spoločnosti SEVAK, a.s. Žilina.
- dal do pozornosti, že bude vykonaná kontrola všetkých stavieb realizovaných v obci, ktoré
sú v záručnej dobe, aby si obec mohla pri zistení nedostatkov uplatniť záruku.
- informoval, že došlo k zmenám otváracích hodín na Obecnom úrade a Prevádzkarni od
nového roka , otváracie hodiny boli zjednotené Pondelok, Utorok, Štvrtok od 7,30 do 15,00
hod., Streda od 07,30 hod. do 16,30 hod. a Piatok od 7, 30 hod. do 13,00 hod. Zmenená bude
aj obedňajšia prestávka od 11,30 hod. do 12,00 hod.
- pripravujeme spolu so zamestnancami OU lokality pre výstavbu Domova dôchodcov v obci
- prepojenie miestnych komunikácií Skalité – Čierne, Serafínov – Zwardoň
- Tridsiatok Vreščovka – Oščadnica majetkoprávny stav pre budúce rozšírenie komunikácie
- prebieha príprava majetkoprávneho vysporiadania pozemkov pod autobusovými zastávkami
SAD spolu s projektovou prípravou výstavby.
- pripravujeme návrh riešenia bývalej budovy pekárne a centra obce
- aktualizuje sa stav lyžiarskeho strediska Skalité - Serafínov, čo sa týka majetkoprávneho
vzťahu, technického riešenia a ekonomických možností.
Diskusia:
Mgr. Michal Časnocha – opýtal sa, prečo poslanci neboli informovaní, že je kontrolný deň na
stavbe športovej haly. Požiadal, aby boli poslanci informovaní, keď sa bude konať ďalší, aby
sa ho mohli poslanci zúčastniť.
p. starosta - o priebehu kontrolného dňa som vás dnes informoval a aj o ďalšom termíne
kontrolného dňa, ktorého sa môžu poslanci zúčastniť. Bol prispôsobený aj pani riaditeľke
Edite Špilovej, aby sa aj ona ho mohla zúčastniť.
Mgr. Michal Časnocha – mohli ste nás informovať, máte na nás kontakt.
p. starosta – každú informáciu budeme preposielať, ospravedlňujem sa, ale aj na zasadnutí
Finančnej komisie som vás o termíne informoval. Predseda Stavebnej komisie sa tohto
kontrolného dňa zúčastnil.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 9/2018 – schvaľuje návrh. komisiu, over.
zápisnice, program, berie na vedomie Správu o kontrole Uznesenie , Správu o činnosti od
posledného OZ, ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 12 hlasov prítomných poslancov).
4. 5. zmena rozpočtu obce Skalité na rok 2018 (predkladá starosta)
p. starosta – dal do pozornosti 5. zmenu rozpočtu, materiál poslanci obdržali, táto zmena
nebola predmetom rokovania Finančnej komisie, nakoľko organizácie doručili svoje žiadosti
až po jej zasadnutí, ide len o presun medzi jednotlivými položkami, odovzdal slovo
p. prednostovi a p. Ľudmile Kožákovej.
Ing. Peter Ivanek – materiál poslanci obdržali, požiadal p. Kožákovú, aby podrobne
informovala o jednotlivých položkách rozpočtu.
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p. Ľudmila Kožáková – dala do pozornosti, že bol navýšený Výnos dane z príjmov podľa
skutočnosti. Do príjmov boli zaradené finančné prostriedky, ktoré boli poskytnuté z
Okresného úradu – odbor školstva, ide o finančné prostriedky na odchodné vo výške 4 908,EUR, normatív na školstvo na základe dohodovacieho konania o 27 075,- EUR, tieto príjmy
budú zahrnuté aj do výdavkov pre ZŠ s MŠ Skalité Kudlov. Zvýšili sa príjmy o 25 tis. EUR
na futbalovú infraštruktúru, boli už vyčerpané, sú zahrnuté aj do výdavkovej časti. Obci bola
poskytnutá dotácia vo výške 30 tis. EUR na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice a 8 500,- EUR
na detské ihrisko. Vo finančných príjmoch sa znižuje výška úveru, úver na športovú halu bol
rozpočtovaný vo výške 600 tis. EUR, v roku 2018 sa skutočne vyčerpalo 366 273,- EUR, o
rozdiel nedočerpané prostriedky sa znižujú finančné príjmy. Celkové príjmy sa v 5. zmene
rozpočtu znižujú o 135 147,- EUR. Znižujú sa úroky o 5 tis. EUR, nakoľko nebol úver
celkom dočerpaný. Výdavky ZŠ Kudlov – sú tam zahrnuté sumy, ktoré boli v príjmoch. U
školskej jedálne Kudlov – požiadala si o pre klasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové
výdavky z dôvodu čipového systému do školskej jedálne ide o viac ako 1 700,- EUR, znižujú
sa bežné výdavky o 1 869,- EUR a bude to zaradené do kapitálových výdavkov v takej istej
výške. Vo výdavkoch je zaradené 25 tis. EUR a takisto aj úver na športovú halu, v
kapitálových výdavkoch je zaradené 1 869,-EUR. Celkový rozpočet po 5. zmene je v
prebytku 46 597,- EUR.
p. starosta – poďakoval za podrobné informácie, privítal hostí z radov verejnosti PaedDr.
Andreu Šimurdovú a p. riaditeľku ZŠ s MŠ Skalité - Kudlov Mgr. Ľubicu Serafinovú.
Diskusia:
Mgr. Michal Časnocha – opýtal sa v akej výške bol prebytok pred 5. zmenou rozpočtu.
p. Ľudmila Kožáková – nebol žiadny prebytok, je to z toho dôvodu, že až teraz boli zaradené
finančné prostriedky, ktoré prišli obci na účet a neboli vyčerpané.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 10/2018 – schvaľuje 5. zmenu rozpočtu
na rok 2018, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 12 hlasov).
5. Zmena zástupcu v organizácií Cestovného ruchu Kysuce (predkladá starosta)
p. starosta – uskutočnilo sa Valné zhromaždenie organizácie Cestovného ruchu Kysuce,
nakoľko došlo k zmene štatutára Obce Skalité, je potrebné prerokovať túto zmenu a schváliť
Uznesenie. Informoval, že je potrebné od 10. 12. 2018 poveriť starostu obce Skalité
zastupovaním.
Diskusia nebola, nakoľko sa nikto neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 11/2018 – schvaľuje zmenu zástupcu
OCR Kysuce, poveruje zastupovaním obce PaedDr. Jozefa Cecha od 10. 12. 2018, ktoré bolo
jednohlasne schválené (počtom 12 hlasov).

4

6. Návrh rozpočtu obce na roky 2019 – 2021 (predkladá starosta), Stanovisko HKO
k Návrhu rozpočtu obce na roky 2019-2021 (predkladá M. Stašová)
p. starosta – predložil návrh rozpočtu na roky 2019-2021, ktorý je zverejnený na úradnej
tabuli, web stránke obce Skalité, materiál poslanci obdržali spolu s pozvánkou. Dal do
pozornosti zmeny z rokovania Obecnej rady, ktoré boli poslancom predložené. OR –
doporučuje OZ predložený návrh rozpočtu na rok 2019 schváliť a na roky 2020, 2021 vziať
na vedomie. V rozpočte je preklopený nárast miezd zamestnancov verejnej správy, čo
vyplýva zo zákona, odovzdal slovo p. prednostovi, p. Ľ. Kožákovej.
Ing. Peter Ivanek – materiál poslanci obdržali spolu s pozvánkou, tvorí prílohu zápisnice,
požiadal p. Ľ. Kožákovú, aby podrobne informovala o zmenách, ktoré vzišli z rokovania
Obecnej rady.
p. Ľudmila Kožáková – podrobne informovala o položkách rozpočtu, dala do pozornosti
návrhy na zmenu, celkové príjmy obce budú vo výške 3 800 768,-EUR. Vo výdavkoch je
zmena- ide o rozdelenie 1 102,- pre p. Židekovú, ktorá nám robí správy na obstaranie
biokompostérov, položka sa rozdelila na 816,- EUR a 206,- EUR – ide o dohodu a odvody.
4 500,- EUR – ide na energie pre TJ Slovan Skalité, bolo navrhnuté 2220, ale nakoľko to
bude hradené z rozpočtu obce, zvyšuje sa na 4 500,-EUR, v položke spoločenské a kultúrne
podujatia bolo navrhnuté 8 tis. EUR, návrh je zvýšiť na 12 tis. EUR. Položka – príspevky
spoločenským organizáciám – návrh bol 4 tis. EUR – návrh OR zvýšiť na 7 tis. EUR,
vzhľadom na to koľko príde žiadosti, každá sa prehodnocuje samostatne, nemusia sa všetky
vyčerpať. Výdavky pre ZUŠ – FK navrhla 240 tis. EUR, po rokovaní OR – návrh 220 tis.
EUR. Výdavky MŠ Kudlov – pôvodne bolo 143 973,- EUR, ale na základe pripomienky pani
riaditeľky p. Serafinovej, OR – doporučuje zvýšiť o 4580,- EUR, nakoľko by im navrhnuté
finančné prostriedky nepokryli mzdy. Na zasadnutí FK – bolo stanovené, že školám sa uberie
5% , MŠ – sa ubrali 2% - 148 553,-EUR. ZŠ Kudlov mala žiadosť na 12 tis. EUR na opravu
elektroinštalácie, toto sa im ubralo. Výdavky CVČ – rozpočet sa im znížil o 5 tis. EUR, bolo
navrhnuté 63 tis. EUR, OR doporučila znížiť. 18 254,- EUR – bolo navrhnuté do rozpočtu
obce pokiaľ sa bude obec uchádzať o nejaké projekty na spolufinancovanie. Úver na športovú
halu 233 727,- na dočerpanie. Toto je návrh, ktorý vzišiel z rokovania OR oproti
zverejnenému návrhu.
p. starosta – dal do pozornosti, že bola upravená položka rozpočtu z 240 tis. na 220 tis. EUR
na základe stanoviska audítorky, je potrebné, aby súkromná základná umelecká škola
predložila aké má skutočné výdavky. Budeme požadovať, aby nám ZUŠ predložila správu o
počte zamestnancov, o výške úväzkov a podrobný rozpis výdavkov na tovary a služby. Podľa
týchto údajov sa rozpočet na budúci rok prehodnotí, nikomu nechceme nič brať, ale
potrebujeme relevantné informácie, musíme kontrolovať všetky potrebné náležitosti, aj na
základe informácie pani audítorky Kasmanovej. Čo sa týka rekonštrukcie elektroinštalácie ZŠ
Kudlov, v tejto chvíli nemáme finančné prostriedky na vykrytie všetkých požiadaviek. Bude
urobená obhliadka zo strany vedenia obce a poslancov OZ, aby sme vedeli, či je skutočne
potrebné realizovať túto rekonštrukciu v budúcom roku, takisto budú urobené obhliadky
investícií, ktoré sú ešte v záručnej dobe. Realizovala sa rekonštrukcia kuchyne v MŠ Ústredie,
elektrické vedenie nie je postačujúce. Dal do pozornosti platbu za športovej haly, z vlastného
rozpočtu musíme v budúcom roku vyplatiť zhotoviteľovi 200 tis. EUR, v tomto rozpočte je
len 146 tis. EUR. FK – predpokladá vyšší príjem z podielových daní. Rozpočet je nastavený
tak, aby bol vyrovnaný, veľa vecí sa bude musieť dotiahnuť v budúcom roku.
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p. starosta – požiadal HKO p. Máriu Stašovú, aby predložila stanovisko k predloženému
návrhu rozpočtu na rok 2019.
p. Mária Stašová (HKO) – predložila stanovisko k predloženému Návrhu rozpočtu, tvorí
prílohu zápisnice, materiál poslanci obdržali spolu s pozvánkou, nakoľko boli vykonané
zmeny oproti návrhu, ktorý pripravila FK, bude predložené nové stanovisko. Podotkla, že
rozpočet bol spracovaný v súlade so všetkými právnymi a legislatívnymi predpismi, bola
dodržaná informačná povinnosť zo strany obce, bol zverejnený na úradnej tabuli a aj na web
stránke obce. Bol prerokovaný na zasadnutí FK a dnes aj na OR. Je zostavený tak, že má
bežné príjmy a výdavky, kapitálové príjmy a výdavky, príjmové a výdavkové finančné
operácie, je zostavený ako vyrovnaný vo výške 3 800 768,- EUR v príjmovej aj výdavkovej
časti rozpočtu.
p. starosta – poďakoval p. Stašovej, členom FK a OR za prípravu rozpočtu.
Diskusia:
p. Miloš Petrák – mal pripomienku, že nikde v rozpočte nevidí čiastku na pozemok na
rozšírenie cintorína Rieky.
p. starosta – je tam čiastka 5 tis. EUR.
p. Miloš Petrák – bolo už nejaké jednanie s farskou radou??? situácia je taká aká je a miesta
tam už nie je toľko, keď sa finančné prostriedky niekde dajú, ťažko sa budú odniekiaľ brať,
neverím tomu, že bude s nimi dohoda až taká rýchla.
p. starosta – budú jednania so správcom farnosti ohľadom rôznych tém, ktoré by sme chceli v
obci realizovať, táto čiastka je navrhovaná v takej výške ako minulý rok, bol som
informovaný a ubezpečený, že máme priestor na pochovávanie na 3 roky, overím si to.
p. Miloš Petrák – takisto nevidím v rozpočte riešenie havarijného stavu mosta u Filipa, 3 roky
sa s tým nič nerobilo, stav je taký aký je. Mala byť vypracovaná správa od statika, je to tam
na hrane, môžu tam chodiť chodci na vlastné nebezpečenstvo, takisto aj osobné autá, sú tam
diery, je to dočasne urobené tak, aby to bolo zjazdné, prechodné, ale v rozpočte nevidím na to
ani jedno euro.
p. starosta – neviem prečo sa to neriešilo za minulého vedenia, keď ide o havarijný stav,
osobne si to pôjdeme pozrieť, aby sme videli, aký stav je v skutočnosti, takýchto problémov
máme v obci viac, finančná situácia je taká, že keď sa zakomponovali do rozpočtu základne
potreby obce, hneď bol rozpočet v mínuse a musel sa upraviť, bola to ťažká situácia pre
Finančnú komisiu, Obecnú radu a takisto aj pre Obecné zastupiteľstvo. V rozpočte je veľa
položiek, ktoré musíme splatiť v budúcom roku – športová hala, verejné osvetlenie.
p. Miloš Petrák – na most bol predbežný rozpočet 140 tis. EUR, keď ten most spadne, ľudia
zostanú odrezaní z celej lokality.
p. starosta – v minulosti bolo uvedené v zápisnici, že táto situácia tam je už dlho, neviem, či je
vôbec vyhotovená nejaká projektová dokumentácia, bude to overené.
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Mgr. Milan Časnocha – dal do pozornosti, že v Kapitálových výdavkoch na miestne
komunikácie máme stále nulu, keď vyskočí nejaká urgentná situácia, pýtal som sa, či by sme
to nemohli o niečo navýšiť, neprešlo to ani zasadnutí komisie.
p. starosta – nemáme odkiaľ, dá sa upraviť budúcoročný rozpočet vzhľadom na príjmy a
výdavky v budúcom roku, verím, že bude priestor aj na riešenie akútnych stavov.
p. Miloš Petrák – keď už hovoríme o prioritách, nemáme na opravu školy, a Základnej
umeleckej škole dáme navýšenie o 100% podľa minulého roka.
p. starosta – je na poslancoch, ako rozhodnú, je to živý dokument, je to návrh, ktorý prešiel
komisiou, Obecnou radou, schválenie rozpočtu je na poslancoch OZ.
p. Miloš Petrák – u ZUŠ je navýšenie skoro 100%, chcem vedieť dôvod. Finančná komisia
má informácie, ale ja také informácie nemám, odkiaľ tam chodia detí, koľko detí.
p. starosta – z podielových daní je poskytnutá určitá suma peňazí aj práve na túto umeleckú
školu, čo sa týka výšky je takisto na rozhodnutí OZ. Na finančnej komisií už p. Kožáková
informovala, že pokiaľ by bola umelecká škola zriadená obcou, obec musí poskytnúť finančné
prostriedky vo výške minimálne 88%, čo sa týka súkromných škôl, je to na rozhodnutí
Obecného zastupiteľstva. ZUŠ má určitý počet žiakov, ale v tejto chvíli máme len žiadosť
bez akýchkoľvek podkladov a máme právo kontrolovať, z toho dôvodu je táto čiastka
ponížená cca o 100 tis. EUR, rešpektujem každý iný návrh. Požiadal p. Ľ. Kožákovú, aby
informovala poslancov podrobnejšie.
p. Ľudmila Kožáková – do rozpočtu obce príde zo štátu pre ZUŠ 319 tis. EUR a im sa dá
220 tis. EUR, pribudlo im veľa žiakov v tomto roku, je tu táto škola prvý rok, zvýšil sa
koeficient na žiaka a majú aj elokované pracovisko v obci Svrčinovec a v Bytči, majú 123
žiakov v individuálnej forme, 333 žiakov v skupinovej forme vzdelávania, ubralo sa im 100
tis. EUR, zdá sa podľa minulého roka, že je to veľmi navýšené, ale im sa zvýšil počet žiakov.
p. Miloš Petrák – koľko tam chodí detí zo Skalitého.
p. starosta – upresní riaditeľ R. Capek. Na na zasadnutí finančnej komisie bolo povedané, že
škola má 22 učiteľov, je dôležité povedať o aké úväzky ide, aké sú prevádzkové náklady
(nájom, energie). Treba si povedať, koľko prispievajú rodičia, alebo aké iné príjmy má
umelecká škola. Je to návrh, v rámci diskusie môžu vzísť iné návrhy.
p. Miloš Petrák – návrh je vyvesený na úradnej tabuli a ľudia čítajú, pýtajú sa, aká je to škola.
p. starosta – ľudia potrebujú vedieť odpovede, ale my ich môžeme poskytnúť na základe
vierohodných informácií.
JUDr. Milan Krčmárik – mali by sme ľuďom odpovedať odborne, dávame, nedávame, bez
nich by sme tu tie peniaze ani nemali. Sú to peniaze pre nich, my len rozhodujeme ako tie
peniaze prerozdeliť. Keď tú nebudú, tak nám tu tie peniaze ani neprídu, takto to treba
vysvetliť. Štát dá peniaze pre všetky deti, je jedno z akej obce sú.
p. Miloš Petrák – ale toto nevedia ľudia.
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p. starosta – odovzdal slovo p. Romanovi Capekovi, ktorý ma najrelevantnejšie informácie k
danej veci, finančné prostriedky prídu do našej obce na základe toho, že je tu sídlo súkromnej
základnej umeleckej školy a počtu žiakov, keby tu toto sídlo nebolo, nemáme čo riešiť.
Mgr. Roman Capek – na finančnú komisiu som priniesol všetky koeficienty, to že treba
doniesť nejaké ďalšie doklady, som nevedel, stačilo nás informovať, že je to potrebné doložiť.
Hneď doložíme všetko potrebné, čo od nás vyžiadate.
p. Miloš Petrák – ľudia to nevedia.
Mgr. Roman Capek – tak ty ako poslanec im to musíš vysvetliť. Do ZUŠ treba investovať,
keď škola začala pôsobiť v Skalitom okrem dvoch starých obecných klavírov v
katastrofálnom stave, tu nebolo nič. ZUŠ tu nič nedoniesla, a ani nenechala. Naša škola
minulý rok zakúpila množstvo vybavenia. Buďme radi, že táto ZUŠ je tu, lebo keď tu nebude
tak tie peniaze neuvidíte vôbec žiadne, nerobme tú chybu, ktorú robí štát, že uberá peniaze
školstvu, budem za to vždy bojovať, aby naše školy dostali čo najviac, lebo sú to naše deti.
p. Miloš Petrák – koľko detí je z našej dediny.
Mgr. Roman Capek – zo Svrčinovca je to pár detí, takisto tam musíme zaplatiť pedagóga,
nájom, ale všetky peniaze prídu len a len do našej obce, takisto aj v Bytči. Uvedomte si, že
keď tu bola ZUŠ v minulosti, nemala obec z toho ani halier, 100% peňazí išlo pre Mesto
Čadca, toto si uvedomte. ZUŠ – je základná umelecká škola, je to škola nie je to žiadny
krúžok, je to škola a ak chcete, aby to fungovalo, musíme tie peniaze nájsť, nehovorím, že
celých 100% , to by bol každý riaditeľ spokojný. Peniaze tu sú, treba ich použiť aj na iné veci,
ale musíme rozmýšľať, aby nám vyšlo na mzdy, lebo teraz nám vyjdú tak možno na trištvrte
roka. Chcem dať dohromady skalitský folklór, viete koľko stojí jeden kroj??? sú to obrovské
peniaze. Ide mi o to, aby tu folklór fungoval tak, že keď tie deti pôjdu na vystúpenie, tak
všetci budú vedieť, že sú to deti zo Skalitého. V prvom rade budem vždy podporovať školy,
všetky potrebné doklady doložíme, je to vo vašich rukách ako čo odsúhlasíte.
p. starosta – predložil stanovisko audítorky obce Skalité p. Kasmanovej, tvorí prílohu
zápisnice.
Zákon č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
§6, ods.12, písm. b) – obec poskytuje na základe žiadosti zriaďovateľa z finančných
prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu (podielové dane) dotácie na mzdy
a prevádzku zriaďovateľovi súkromnej základnej umeleckej školy (na deti do dovŕšenia 15teho roku veku)
z toho vyplýva : zriaďovateľ dá žiadosť obci a vy im tú dotáciu poskytnete
§6, ods.12, písm. c) – obec určí vo VZN :
podrobnosti financovania ZUŠ, JZŠ, MŠ a školských zariadení (všetkých, aj súkromných)
lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude financovať ZUŠ, JZŠ, MŠ a školských
zariadení (všetky, aj súkromné)
výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka ZUŠ, JZŠ, MŠ
a školských zariadení(všetkých, aj súkromných)
z toho vyplýva : v rámci VZN musíte určiť normatív a podmienky aj pre súkromnú ZUŠ
§6, ods.12, písm. f) – obec oznámi zriaďovateľovi súkromnej základnej umeleckej školy
a ZUŠ, JZŠ, MŠ a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti výšku fin.
prostriedkov určených vo VZN na kalendárny rok najneskôr do 31.1.kalendárneho roka.
z toho vyplýva : do 31.1. – oznámiť súkromnej ZUŠ výšku finančných prostriedkov na rok
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§6, ods.12, písm. g) – obec každoročne poskytuje finančné prostriedky zriaďovateľovi
súkromnej základnej umeleckej školy a ZUŠ, JZŠ, MŠ a školským zariadeniam vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti na kalendárny rok mesačne v lehote určenej vo VZN
z toho vyplýva : fin. prostriedky obec zasiela mesačne (1/12-nu z normatívu určeného vo
VZN)
§6, ods.12, písm. i) – obec vykonáva kontrolu údajov poskytnutých zriaďovateľom súkromnej
ZUŠ (počet detí do 15 rokov veku)
z toho vyplýva : obec skontroluje, či je nahlásený správny počet detí v súkromnej ZUŠ
§6, ods.22 – obec vykonáva finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými
prostriedkami pridelenými podľa ods.12 a kontroluje efektívnosť a účelnosť ich využitia
z toho vyplýva : obec kontroluje všetky obcou poskytnuté finančné prostriedky (aj pre
súkromné ZUŠ)
Zákon č.597/2003 Z.z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení
§ 7, ods.1 – škola a školské zariadenie (každé), ktoré sú právnické osoby, vypracúvajú správu
o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok a zriaďovateľ ju predkladá okresnému úradu
do 15.4.
z toho vyplýva : podľa môjho názoru aj súkromná ZUŠ predkladá súhrnnú správu o
hospodárení
Vedenie účtovníctva
ide o neziskovú organizáciu – podľa § 9, ods.2, písm. c) zákona o účtovníctva, pokiaľ
nezisková organizácia nepodniká, môže viesť jednoduché účtovníctvo. Podľa IČ-a som ich
hľadala v živnostenskom registri aj v ORSR – pravdepodobne nepodnikajú, takže môžu viesť
jednoduché účtovníctvo. Takže predpokladajme že vedú jednoduché účtovníctvo :
Vzory tlačív pre ich účtovnú závierku sú tu :
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=11247
z výkazov vyplýva, že sú povinný viesť peňažný denník so všetkými príjmami a výdavkami,
rozdelenými podľa zdrojov, druhov a podobne. Ja tam dokonca samostatný riadok na príjem
z podielových daní.
Postupy účtovania pre NO sú tu :
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=7492
úplné znenie opatrenia k 1.1.2016
p. Miloš Petrák – nehovorím, že nepodporujem školy, nie som proti, ale ľudia tieto informácie
nemajú a chcú to vedieť, koľko tam je detí zo Skalitého, keď im peniaze pošle štát, keď to
patrí škole, nech sa to aj škole dá, ja s tým problém nemám, nech sa im dá aj tých 320 tis.
EUR, ja som chcel len vedieť prečo, chcel som len rozumne vysvetlenie.
p. starosta – už na úvod som povedal, aké informácie žiadame, aby sme to vedeli
odprezentovať poslancom a hlavne občanom obce Skalité.
Mgr. Michal Časnocha – je samozrejme, že všetci súhlasíme, aby sa naše deti vzdelávali, a
aby sa učilo. Na druhej strane na finančnej komisii sme to riešili, p. Capek žiadal 320 tis.
EUR, dalo sa mu 250 tis. EUR, ostatné organizácie ako CVČ, ZŠ Kudlov, MŠ Ústredie všetci
predložili žiadosť s podrobným rozpočtom na položky. Bola nám daná informácia, že aj zo
ZUŠ to bude takto predložené, ale nie je. Nemôžeme to len tak schváliť, keď nemáme
podklady, aby sme mohli niekomu schváliť 220 tis. EUR, musíme mať podrobne
rozpoložkované, kde nám koľko peňazí ide. Som rád, že mi dala za pravdu aj pani audítorka,
ktorá to tam určuje a vieme, čo všetko môžeme kontrolovať. Malo to byť všetko predložené
už vtedy, keď sa rozpočet pripravoval, nie my ideme schvaľovať rozpočet a nemáme nič.
Podľa mňa dajme nižšiu sumu a potom môžeme upravovať, keď bude všetko zdokladované.
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Toto vyplýva aj z VZN, ktoré budeme schvaľovať o chvíľu, spomínal som to aj na zasadnutí
Obecnej rady, vo VZN budeme schvaľovať výšku dotácie a účel dotácie. Od roku 2013 nám
vyplýva, že vo VZN by sme mali schvaľovať viac vecí – podrobnosti financovania
základných umeleckých škôl, lehotu na predloženie údajov, čo všetko oni majú predkladať,
výšku finančných prostriedkov na mzdy, tieto veci si musíme stanoviť vo VZN a potom si
môžeme na základe tohto VZN tieto podklady požadovať. Podľa čoho to teraz budeme
vyžadovať, malo by sa to do budúcna vo VZN upraviť.
p. Ján Bury – súhlasím s názorom p. Capeka, ale aj s názorom p. Petráka, veľa ľudí sa na toto
pýtalo, prečo je to tak, z časti vieme poskytnúť informácie občanom, ale neviem viac, tak ako
to povedal p. Časnocha. Nikomu nehovorí nič ZUŠ 250 tis. EUR, malo to tam byť konkrétne
rozpísané. Do VZN to bude potrebné zakomponovať, aby sme vedeli, čo sa podrobne v ZUŠ
deje, neviem nič, či dostávajú nejaké peniaze, ako platia nájom a koľko. Vieme, že tu existuje
nejaká ZUŠ, ale nič viac.
p. starosta – všetky veci sa riešili za pochodu, tým, že p. Bury je členom finančnej komisie má
relevantnejšie informácie ako ostatní poslanci, ktorí sú poslancami OZ. Veľa vecí už vedel
poskytnúť, lebo mal informácie práve zo zasadnutia komisie. Musíme predísť takýmto
veciam, aby poslanec nevedel poskytnúť komplexnú informáciu občanom.
JUDr. Milan Krčmárik – už v minulom období VZN bolo prijaté tak z toho dôvodu, že tu táto
súkromná základná umelecká škola nebola a nemala tu sídlo, keď tu prišli na začiatku
školského roka. VZN bude treba naozaj zmeniť aj na základe požiadavky pani audítorky,
nastala situácia, že to bude potrebné. Navrhol, aby bolo VZN schválené v podobe, ako je
predložené, ale následne zaviazať obecný úrad, aby sa vypracovalo nové VZN. To, že ľudia
nevedia, však všetci sú nejaký, nevie každý všetko, a ani sa to niektorým občanom nedá
vysvetliť. VZN musí mať iné znenie, vzhľadom k tomu, že sa zmenil zákon, aby malo všetky
náležitosti, aby obsahovalo aj to, čo musí ZUŠ predložiť, aby zdokladovala finančné
prostriedky, ktoré jej obec poskytne.
JUDr. Jozef Gonščák – v rámci transparentnosti navrhol, aby boli na web stránke obce
zverejnené všetky podklady, ktoré máme, aby boli občania informovaní.
p. starosta – súhlasím s tým, len nám ich musí najskôr ZUŠ predložiť. Dal do pozornosti, že
sa schvaľuje rozpočet, uvidíme aký bude príjem v budúcom roku, či budeme mať čo
rozdeľovať, nebránim sa tomu. Uvidíme aká bude situácia. Dal do pozornosti, že pri príprave
programu, v predchádzajúcich rokoch bolo vždy najskôr schvaľované VZN a následne
rozpočet. Chcel som tomu predísť, lebo pokiaľ by bolo schválené VZN na žiaka podľa
koeficientu, už by bolo zbytočné riešiť to v rozpočte, koľko kto dostane. Na základe
schváleného rozpočtu sa bude schvaľovať VZN.
Mgr. Michal Časnocha – v rámci prípravy na dnešné rokovanie som pozeral aj rozpočty iných
porovnateľných obcí a oni postupujú tým spôsobom, že uvedú výšku podielových daní
predošlého roka, alebo idú s nižším základom podielových daní a potom tie skutočné príjmy,
ktoré prídu sa môžu použiť v niektorých položkách budúceho roka. Navrhol možnosť
riešenia, ponížiť výšku podielových dani, tú istú sumu znížiť aj ZUŠ a v priebehu roka sa
môžeme k tomu vrátiť, keď budeme mať všetky podklady od ZUŠ.
p. starosta – je to nový návrh?
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JUDr. Milan Krčmárik – v takom prípade musíme zmeniť celý rozpočet.
p. starosta – opýtal sa, či to predkladá ako nový pozmeňovací návrh, dal slovo p. Márií
Stašovej.
p. Mária Stašová – výška podielových daní bola uvedená v takej výške, ako bola zverejnená
na stránke Ministerstva financií SR, nemala by sa už meniť.
p. starosta – opýtal sa, či teda ide o nový návrh??
Mgr. Michal Časnocha – nemáme konkrétnu sumu, o ktorú by sme mohli ponížiť, aby sme to
potom mohli vrátiť.
Mgr. Zdenka Révayová – rozpočet je pohyblivý, bol predložený finančnou komisiou,
Obecnou radou, je potrebné zaujať stanovisko, ak bude treba môžeme sa k rozpočtu
kedykoľvek vrátiť, ak uvidíme, že je potrebné niektoré položky upraviť. Rozpočet je tvorivý,
nie je to stabilný rozpočet, je stále živý. Navrhla, aby rozpočet tak ako bol predložený z
rokovania finančnej komisie a Obecnej rady bol schválený. Keď budú predložené podklady
zo ZUŠ, môžeme pristúpiť k tomu, že bude rozpočet upravený.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 12/2018 – berie na vedomie stanovisko
HKO k návrhu rozpočtu na roky 2019-2021, berie na vedomie návrhy rozpočtov na roky
2019-2021, schvaľuje rozpočet obce Skalité na rok 2019 vrátane rozpočtov ROPO, ktoré bolo
jednohlasne schválené (počtom 12 hlasov prítomných poslancov).
7. Všeobecne záväzné nariadenie obce Skalité č. 1/2018 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materských škôl a školských zariadení so sídlom
na území obce Skalité (predkladá prednosta OcÚ)
p. starosta – dal do pozornosti Všeobecné záväzné nariadenie obce Skalité č. 1/2018 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materských škôl a školských zariadení
so sídlom na území obce Skalité, materiál poslanci obdržali spolu s pozvánkou odovzdal
slovo p. prednostovi.
Ing. Peter Ivanek (prednosta OcÚ) – predložený návrh bol prerokovaný na zasadnutí OR,
vzhľadom na to, že bol rozpočet schválený na základe požiadaviek MŠ Skalité Ústredie,
MŠ Skalité - Kudlov, ŠJ Skalité - Ústredie, ŠJ Skalité - Kudlov, ZŠ Skalité - Kudlov, ŠKD
ZŠ Skalité - Kudlov, ŠKD ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta, CVČ Skalité, ZUŠ Skalité,
vzhľadom na schválené rozpočty pre jednotlivé organizácie boli takisto prerátané finančné
prostriedky v prepočte na jedného žiaka.
JUDr. Jozef Gonščák – opýtal sa, či nie je potrebné do VZN uviesť presný názov základnej
umeleckej školy.
JUDr. Milan Krčmárik – je to uvedené všeobecne, mohlo by ich v obci byť aj viac.
Mgr. Michal Časnocha – v rámci prípravy som si pozeral VZN aj v iných obciach. Na
zasadnutí OR sme vložili v zmysle Čl. 68 Ústavy SR, v návrhu, ktorý bol doručený je
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uvedené pri Zákone o štátnej správe v školstve č. 596/2003 ods. 12 písm. d zákona to bolo
staré znenie, od roku 2013 je to písm. c - upravuje niečo iné. Navrhol, že profesijne lepšie by
bolo dať opäť najskôr hlasovať o návrhu z OR a následne prijímať VZN so zapracovaním
uvedenej zmeny.
p. Mária Stašová – je potrebné doplniť, že ide o súkromnú základnú umeleckú školu.
JUDr. Jozef Gonščák – je potrebné uviesť názov podľa zriaďovacej listiny.
Mgr. Zdenka Révayová – vždy bolo prednesené zo strany starostu obce, stanovisko dotknutej
komisie, stanovisko Obecnej rady a potom sa hlasovalo za celé uznesenie. Nikdy sa
nehlasovalo osobitne.
JUDr. Milan Krčmárik – na rokovaní OR vzišli zmeny, o tom treba dať hlasovať.
Mgr. Michal Časnocha – je potrebné dať hlasovať o tom, či sa Obecného zastupiteľstvo
stotožňuje s návrhom Obecnej rady.
p. starosta – dal hlasovať o návrhu, ktorý vzišiel z rokovania Obecnej rady.
-

OZ jednohlasne schválilo predložený návrh.

Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 13/2018 – berie na vedomie Dôvodovú
správu k VZN č. 1/2018, schvaľuje VZN č. 1/2018, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom
12 hlasov prítomných poslancov).
8. Plán zasadnutí OZ 2019 (predkladá prednosta OcÚ)
p. starosta - dal do pozornosti Plán zasadnutí OZ 2019, odovzdal slovo p. prednostovi Ing.
Petrovi Ivankovi.
Ing. Peter Ivanek – predložil Plán zasadnutí OZ na rok 2019, tvorí prílohu zápisnice, materiál
poslanci obdržali spolu s pozvánkou.
p. starosta – ak bude potrebné program sa doplní podľa potreby.
Diskusia:
Mgr. Zdenka Révayová – upozornila na technickú chybu – úprava rozpočtu na rok 2019.
p. starosta – bude to odstránené, došlo k preklepu.
Mgr. Michal Časnocha – dal do pozornosti, aby materiály na rokovanie boli doručené v
dostatočne dlhej dobe, aby sa poslanci mohli pripraviť a naštudovať si materiály na
rokovanie.
p. starosta – dal do pozornosti, že určite bude upravený Rokovací poriadok, budú materiály
doručené v dostatočnom predstihu.
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p. Ján Bury – vždy boli s materiálmi doručené aj správy zo zasadnutí komisií a aj Obecnej
rady, mohli sme si to prečítať, naštudovať, vedeli sme o čom sa jednalo, na zasadnutí
Obecného zastupiteľstva sme boli už v obraze. Takto to nie je dobre, potom vznikajú určité
nedorozumenia.
p. starosta – snažili sme pripraviť materiály, ale a Obecná rada sa konala v dnešný deň.
Všetko je o komunikácií.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 14/2018 – schvaľuje Plán zasadnutí OZ,
ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 12 hlasov prítomných poslancov).
9. Rôzne, Interpelácie poslancov
-

Správa o výsledku kontroly z odovzdávania mandátu

p. starosta – požiadal p. Máriu Stašovú, aby predložila správu o výsledkoch kontroly z
odovzdávania a preberania mandátu starostu obce Skalité.
p. Mária Stašová (HKO) – predložila správu o výsledku kontroly z odovzdávania mandátu
starostkou obce, tvorí prílohu zápisnice, materiál poslanci obdržali.
Správa o výsledku kontroly
Ako oprávnená osoba v pozícií kontrolóra Obce Skalité na základe požiadavky p.starostu
PaedDr. Jozefa Cecha vykonala kontrolórka Obce Skalité v nižšie uvedenej povinnej osobe
nasledovnú kontrolu:
Povinná osoba

Obecný úrad Skalité, IČO
PaedDr. Jozef Cech

Oprávnená osoba
Typ kontroly
Cieľ kontroly

Stašová Mária, kontrolórka obce
Finančná kontrolu
kontrolu vývoja dlhu k 27.12.2018 podľa § 17 zákona
o rozpočtových pravidlách 583/2004 Z.z v platnom znení
kontrola záväzkov, zostatkov na účtoch

Kontrolované obdobie
Miesto a dátum
vypracovania správy

K 10.10.1018
Skalité
27.12.2018

Zoznam neuhradených faktúr k 10.10.2018
1/ KDF 429/18
ADVERTA CZ
uhradená
2/ KDF 431/18
MCC Service ČA
uhradená
3/ KDF 432/18
ZŠ Kudlov
uhradená
4/ KDF 433/18
Comander Services BA
uhradená
5/ KDF 435/18
Cech Company
uhradená

578,50

plakety

94,92

čistiace prostr.

60,--

strava-deti HN

91,20 monitoring vozidiel
90,18

kancelars.potreby
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7/ KDF 436/18
uhradená
8/ KDF 437/18
uhradená
9/ KDF 438/18
uhradená
10/ KDF 439/18
uhradená
11/ KDF 443/18
uhradená
12/ KDF 444/18
uhradená
13/ KDF 445/18
uhradená
14/ KDF 446/18
uhradená
15/ KDF 426/18
16/ KDF 427/18
17/ KDF 426/18
18/ KDF 448/18
uhr. z úveru
19/ KDF 449/18
uhr. z úveru
20/ KDF 450/18
dodávateľovi
21/ KDF 451/18
uhr. z úveru
22/KDF 442/18
uhradená
Celkom:

Telecom BA

56,64 hlasové služby

Telecom BA

16,28 SMS

Telecom BA

30,05 internet

SPP Blava

986,-- plyn

FIRE PORT Příbram

12,10

PZ SMS

GTB Liptovský Hrádok

500,76 serv.prehl. T-238

Beenestra Blaava

73.94

MCC Services ČA

tel.popl.

54,16 USB kľúče

IS Industry Solutions
IS Industry Solutions
IS Industry Solutions
Sport Service Diakova

27 393,60
27 393,60
27 393,60
2 495,90

modernizácia VO
modernizácia VO
modernizácia VO
športová hala

Sport Service Diakova

1,578,05

športová hala

Sport Service Diakova

2 290,37

športová hala - zaslaná

Sport Service Diakova

147 754,13 športová hala
88,40

Inprost Blava

obecné noviny

239 222,38 – 2 290,37´=236 932,01

Tieto faktúry boli k 10.12. vykázané ako záväzky, teraz sú už uhradené, okrem dohodnutých splátok
za verejné osvetlenie.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania k 30.11.2018
a 27.12,2018
a/ výpočet podľa § 17ods. 6 písm.a/:
Skutočne bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12
k 31.12.2017

Skutočné bežné príjmy obce
Skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO 31.12.2017
Zostatok istiny z bankových úverov
10.12.2018 faktúry za šport halu

2 693 700,69
2 489 408,76
204 291,95
2 693 700,69
460 590,05
147 754,13
6 364,32
614 708,50-2.290,37=612,418,13

Zostatok istiny z pôžičiek
Zostatok istiny z návratných finančných výpomoci
Zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
Zostatok istiny z bankových úverov na pred financovanie projektov
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EÚ
Zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty k 27.12.2018

1 386 266,92

Zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
Spolu celková suma dlhu obce k 27.12.2018
1 991 292,05
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
Z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
1 386 266,92
Z úveru z Environmentálneho fondu
Z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 30.11.2018
460 590,05
Skutočné
bežné
príjmy
Zostatok istiny
§ 17 odst.6 písm.a/
K 31.12.2017
460 590,05
2 693 700,69
17,10 % k 30.11.2018
614 708,50
2 693 700,69
22,82 % k 10.12.2018
612.418,13
2 693 700,69
22,73 po vrátení faktúry 2290,37
605 025,13
2 693 700,69
22,46 k 27.12.2018,spl. 7 393 €
Zákonná podmienka podľa § 17 odst.6 písm. a/ zákona č. 583/2004 Z. z. bola splnená
b/ Výpočet podľa § 17 odst. 6 písm. b/:
text
Skutočne bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017
Skutočne bežné príjmy obce
Skutočne bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017
Bežné príjmy obce a RO znížené o :
Dotácie na prenesený výkon štátnej správy
Dotácie z MF SR
Príjmy z náhradnej výsadby drevín
Účelovo určené peňažné dary
Spolu bežné príjmy obce a RO zníženék 31.12.2017
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017
Splátky istiny a úrokov k 27.12.2018 :
-821004
-821005 -úver splátky k 30.11.2018
Úver splátky k 27.12.2018
-821007 – ŠFRB splátky
-821009
-651002 – úver úroky
-651003 – ŠFRB úroky
Celkom úroky k 27.12.2018
Suma ročných splátok
Skutočné upravené bežné
vrátané výnosov za rok 2017
príjmy k 31.12.2017
137368,28
2 133 951,79

Suma v EUR

2 693 700,69
2 489 408,76
204 291,95
2 693 700,69
538 197,51
13 182,50
8 368,32
559 749,21
2 133 951,79
137 368,28
57 790
65 183,00
57 810,03

16 147,37
§17 odst 6 písm.b/
6,44

Ak by sme do do zadlženosti obce napočítali celý úver na športovú halu, potom by bolo percento:
31,14 s úverom do výšky 600 tis €
838 752,48
2 693 700,69
Ak by sme k celkovému úveru 838 752,48 pripočítali záväzok za verejné osvetlenie vo výške
82 180,80 = 920 933,28 : 2 693 700,69 = 34,18 %.
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V záverečnom účte bude vyhodnotené úverové zaťaženie roka 2018 len zo skutočne vyčerpaného
úveru, nebude sa tam počítať úver, ktorý bude čerpaný v roku 2019, ani dohodnuté splátky za verejné
osvetlenie – súbežná cesta, ktoré budú vykázané len ako neuhradená dodávateľská faktúra.
Platby za športovú halu uhrádza OTP banka a zaplatením faktúr sa navyšuje úverové zaťaženie obce
Skalité. K 30.11.2018 boli zaplatené faktúry na športovú halu vo výške 5 468,83 €, 89 173,80 €,
119 801, 94 €. Dňa 10.12.2018 prijaté a 19.12.2018 uhradené faktúry na športovú halu vo výške
147 754,13 € , 2 495,90 a 1 578,05 €. Celkom úhrada z úveru v roku 2018 bola 366 272,65 €.
Úverová zmluva je podpísaná vo výške 600 tis. €. Dočerpanie úveru v roku 2019 bude vo výške
233 727,35 €.
Reštrukturalizácia úveru bola 283 110,48 €, navýšenie úveru športová hala 2018 predstavuje
366 272,65 €, splátky úveru v druhom polroku 2018 predstavujú 44 358 €. Stav úveru k 27.12.2018
je 605 025,13 €.
Percento úverového zaťaženia podľa § 17 odst.6 písm. a/ zákona č. 583/2004 počíta zo
skutočných bežných príjmov roku 2017 a výšky úveru ktorý bol obci poskytnutý. Do úverového
zaťaženia sa nepočíta výška úveru ŠFRB.
Výpočet percenta ročných splátok podľa § 17 odst.6 písm. b/ zákona č. 583/2004 sa počíta výška
skutočných bežných príjmov znížených o dotácie na prenesený výkon štátnej správy, dotácie z MF
SR a o účelovo určené peňažné dary . Do splátok pre výpočet percenta ročných splátok sa počítajú
splátky ŠFRB, splátky bežného úveru a splátky úrokov zo všetkých úverov.
Do úverového zaťaženia by sa započítaval tiež dodávateľský investičný úver. /ak by boli dohodnuté
úroky za dohodnuté splátky faktúry/.
Do percenta úverového zaťaženia sa nepočítajú neuhradené dodávateľské faktúry, ktoré sú
krátkodobým záväzkom. Do roku 2019 nám takto prechádzajú platby za verejné osvetlenie- Súbežná
cesta , kde boli na rok 2019 dohodnuté 3 splátky po 27 393,60 € v celkovej výške 82 180,80 €. Tieto
splátky treba uhradiť do 30.6.2019.
V rozpočte roku 2019 treba počítať s neuhradenými faktúrami za verejné osvetlenie Súbežná cesta v celkovej výške
82 180,80 €.
Mesačná splátka úveru je 7 393 €, ročnú splátku úveru treba rozpočtovať vo výške
88 716 €.
Splátky úveru ŠFRB v roku 2019 treba rozpočtovať vo výške
61 604 €.
Úroky z úveru reštrukturalizácia a športová hala
4 697 €
Úroky z úverov ŠFRB
13 900 €
Výstavba športovej haly – vlastné zdroje
200 000 €
V rozpočte 2019 treba tiež počítať s navýšením prostriedkov na mzdy z dôvodu že vo verejnej správe
sa navyšujú mzdy od roku 2019 ako bolo prezentované o 10% , toto navýšenie je percentuálne vyššie,
najmä u tých pracovníkov, ktorí podľa pôvodnej tabuľky nedosahovali ani minimálnu mzdu
/opatrovateľky, v MŠ a ŠJ prevádzkoví pracovníci/.
Splátky úveru a úrokov ŠFRB nebudú zaťažovať rozpočet obce, nakoľko výška nájmu je
stanovená tak, že pokryje splátky úveru, úrokov aj tvorbu fondu opráv.
Zostatky finančných prostriedkov na účtoch a v pokladniach: k 10.12.2018 v €
OTP banka:
OBEC SKALITÉ - účty
SK 98 5200 0000 0000 1796 7445
9 000,00 -finančná zabezpeka na
biokompostery- bude vrátená
SK 11 5200 0000 0000 1729 0884
30 000,00
SK 78 5200 0000 0000 0953 3073
46 999,23
VÚB banka:
SK 76 0200 0011 6900 1152 2322
2 163,46
SK 54 0200 0000 0022 5640 0656
31 625,01
SK 23 0200 0000 0026 8326 1451
526,52
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SK 35 0200 0001 2300 1152 2322
SK 95 0200 0000 0000 1152 2322
OBEC SKALITÉ POKLADŇA

28 274,96
22 282,42
2 617,98

OBEC SKALIÉ - PREVÁDZKÁREŇ
Účet hlavná činnosť
137 690,08
Účet podnikateľská činnosť
79 579,25
Účet sociálného fondu
1 386,34
Pokladňa hlavná činnosť
831,83
Pokladňa podnikateľská činnosť
288,03
Obec Skalité Prevádzkáreň v hlavnej činnosti od 10.12.2018 uhradila záväzky vo výške 39 216,23
€ a v podnikateľskej činnosti 32 210,32 €.
Tieto zostatky sú vykázané10.12.2018.Od tohto dátumu nabiehali príjmy a platili sa faktúry, mzdy.
Tiež sú nové ďalšie faktúry, ktorých výška pri preberaní funkcie starostu ešte nebola známa.
Tieto zostatky sa najlepšie zistia k 31.12.2018, keď budú zaúčtované všetky účtovné prípady roka
2018.
Prebraté boli nesplnené uznesenia, bola urobená inventarizácia majetku k 30.11.2018

-

Zmena organizačnej štruktúry Obecného úradu

p. starosta – dal do pozornosti, že od 12. 12. 2018 nastúpil nový prednosta Obecného úradu
Ing. Peter Ivanek a vzniklo nové miesto projektového manažéra - Ing. Vladimír Krčmárik,
pracuje na príprave projektov, aby sme sa mohli uchádzať o dotácie z jednotlivých
ministerstiev, prípadne z euro fondov. V priebehu prvých mesiacov je potrebné riešiť prípravu
a riešenie terénnych úprav, čo sa týka parkovacích plôch a spevnených plôch pri športovej
hale. Na kontrolnom dni to bolo v teréne obhliadnuté aj s predsedom stavebnej komisie, čo sa
týka reálneho stavu. Sú dve alternatívy – pôvodné a nový návrh, je dostatok času na to, aby si
to mohli poslanci premyslieť akým spôsobom sa bude táto záležitosť riešiť. Oporný múr by
musel byť dosť výrazný, bude potrebné pripraviť projektovú dokumentáciu. Bude to hlavnou
úlohou stavebnej a finančnej komisie. Je potrebné zabezpečiť vjazd do areálu školy, takisto aj
parkovisko pre učiteľov, bude sa komunikovať aj s pani riaditeľkou. Takisto treba riešiť
parkovacie miesta priamo pred športovou halou. Výškový rozdiel medzi terénom a stavbou
športovej haly je 1 až 1,5 metra. Zhotovitelia potrebujú vedieť stanovisko obce, od toho sa
odvíja aj vybudovanie inžinierskych sietí, kanalizácie, zvody. V mieste, kde je plánovaná
komunikácia, bude vchod do haly pre verejnosť, v zadnej časti haly je naplánovaná
protipožiarna nádrž, bude to odkomunikované aj s hasičským zborom, aby sa mohla umiestniť
na iné miesto. Bude to predmetom rokovania komisií, aj táto alternatíva riešenia bude
finančne náročná. Prekládka kanalizačnej prípojky nebola zrealizovaná, z toho dôvodu bola aj
faktúra vrátená. Kanalizácia z kapacitných dôvodov musí byť napojená iným spôsobom.
Návrh zo strany Stavebného úradu je zviezť kanalizačnú prípojku po ceste a napojiť do štátnej
cesty. Je potrebné, aby sa to riešilo, aby zhotoviteľ vedel ako ďalej pokračovať vo svojich
prácach.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
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Interpelácie
p. Ján Bury – dal do pozornosti, aby sa riešila dopravná situácia, navrhol, aby bolo vyvolané
jednanie so železnicou, aby boli posilnené vlakové spoje, aby sa ľudia mohli dostať
v normálnom čase, nie z dvojhodinovým meškaním.
p. starosta – 13.12. 2018 zasadal snem Združenia miest a obcí Kysúc, spoločne so starostami
obce Čierne a Svrčinovec, ideme iniciovať stretnutie, dohodnúť sa na spoločnom postupe.
Chceme riešiť zlý stav aj ostatných komunikácií ako je prepoj cez Vreščovku – Oščadnica,
Čierne – časť Košice – Čadečka. Budeme iniciovať stretnutie so zhotoviteľom stavby D3 –
Bukov – Svrčinovec a prednesieme požiadavky celej skalitskej doliny, aby sa riešil zlý stav
dopravnej situácie.
p. Ján Bury – navrhol, či by nebolo lepšie, aby bol v piatok dlhší pracovný deň, veľa ľudí
prichádza z práce neskôr a potrebujú si vybaviť veci, ale nemôžu, lebo úrad má krátky deň.
p. starosta – od nového roku sú upravené úradné hodiny, v tejto chvíli je to živá vec, ak bude
potrebné môžeme to zmeniť.
p. Miloš Petrák – mal pripomienku, čo sa týka posypu miestnych komunikácií, nebol
schválený v harmonograme zimnej údržby, bol zahrnutý rozvoz posypového materiálu, ale
nie posyp. Bola poľadovica, a posypový materiál veľmi nepomohol. Vykonával sa posyp
ciest, ale prečo. Materiál bol navezený, mohli si posypať sami, neučme ľudí na systém „obutý
až do obývačky“. Materiál je, ale nie sú schopní si to ani sami posypať, vedia len telefonovať.
p. starosta – 7. 12. 2018 – osobne si myslím, že nikto nepredpokladal, že nastane taká
situácia, ale určite viem, že je potrebné zabezpečiť zjazdnosť miestnych komunikácií. Bolo
paralyzované všetko. Z pozície prevádzky je zimná a letná údržba a musí byť zabezpečená
zjazdnosť ciest, takáto situácia sa musí promptne riešiť.
p. Miloš Petrák – Prevádzka nemá na posyp techniku.
p. starosta - od nového roka musí byť zabezpečená údržba chodníkov, je na riaditeľovi
Prevádzky, aby toto zabezpečil, aby boli chodníky schodné.
p. Ondrej Rovňan – keď sa urobí údržba chodníka, tak sa nahrnie sneh z cesty, stáva sa to
skoro za každým, treba s nimi vyvolať jednanie, nech aj oni robia údržbu cesty iným
spôsobom.
p. starosta – táto záležitosť sa bude určite riešiť.
JUDr. Milan Krčmárik – dal do pozornosti zimnú údržbu, na niektorých cestách, kde sú
miesta na vyhýbanie sa aut, aby sa mohli autá obísť, pri rozhŕňaní, sa však zahrnú, bolo by
dobré, aby to šofér prešiel znova, aby ostali vyčistené aj tieto plochy. Robil to v minulosti
p. Anton Kubalík, on to vždy urobil, tak ako sa malo, je to pre dobro všetkých ľudí.
p. starosta – cesta ku Skaľanke je jednou z miestnych komunikácií, ktorá je na zimnú údržbu
veľmi náročná.
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p. Ondrej Rovňan – často práve na týchto vyhybňách parkujú autá a zimná údržba sa nedá ani
urobiť, nemáme na to techniku.
Mgr. Michal Časnocha – dal do pozornosti, že boli schválené komisie OZ, do budúcna treba
schváliť náplne práce komisií, navrhol, aby sa to otvorilo v budúcom rokovaní, aby komisia
vedela, čo je jej náplňou.
p. starosta – bolo to pripravené na Ustanovujúce zasadnutie OZ, ale došlo zo strany
poslancov k úprave a bol schválený návrh, ktorý predložili poslanci a odsúhlasili.
p. starosta – dal slovo prítomným z radov verejnosti.
PaedDr. Andrea Šimurdová – poďakovala za slovo, pozdravila všetkých, je dobré, že je
schválený rozpočet, čo je jedným z najdôležitejších dokumentov obce, rozpočet z roku 2018
skončí prebytkom, ktoré prejdú do rezervného fondu a v budúcom roku sa budú môcť použiť
na kapitálové výdavky. Popriala do nového roka veľa zdravia, radosti a dobré rozhodnutia.
p. starosta – poďakoval a poprial všetko dobré.
Mgr. art. Vlasta Mudríková – opýtala sa kedy sa bude pripravovať Plán kultúrnych
a športových podujatí na rok 2019.
p. starosta – bude to predmetom zasadnutia kultúrnej komisie, požiadal, aby predseda komisie
spoločne so zamestnancami a komisiou pripravili návrh a následne bude schválený na
ďalšom rokovaní OZ v mesiaci marec.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 15/2018 – berie na vedomie správu
o kontrole z preberania mandátu, informáciu o zmene organizačnej štruktúry, informácie
o stavbe športovej haly a spevnených plochách, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 12
prítomných poslancov).
10. Záver.
p. starosta - po vyčerpaní všetkých bodov rokovania poďakoval prítomným za účasť a pozval
ich na rozlúčku so starým rokom 31.12. 2018 v centre obce. Následne rokovanie ukončil.
Na rokovaní boli prijaté uznesenia od č.9 /2018 po č. 15/2018.
Ing. Peter Ivanek

PaedDr. Jozef Cech

prednosta OcÚ

starosta obce

I.

overovateľ: p. Iveta Bazgerová

II.

overovateľ: Mgr. Roman Capek
Zapisovateľka: Miroslava Serafinová
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