Zápisnica z Riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Skalité
konaného dňa 28.augusta 2019 v Skalitom
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny, občania obce Skalité
Program

r o k o v a n i a:

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. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2018 (predkladá
A.Rucková)
5. Informatívna správa o čerpaní rozpočtu k 30.6.2019 a Monitorovacia správa Prog. rozpočtu
k 30.6.2019 ( p. A. Rucková)
6. 3.zmena rozpočtu na rok 2019 a Informatívna správa o čerpaní rozpočtu k 30.6.2019
(predkladá A. Rucková)
7. Správa kontrolnej činnosti HKO Skalité za I. polrok 2019 a návrh Plánu kontrolnej činnosti
HKO Skalité na II.polrok 2019 (predkladá M.Stašová)
8. Konsolidovaná výročná správa obce Skalité za rok 2018 (predkladá prednosta OcÚ)
9. Poskytnutie jednorázovej dávky sociálnej pomoci (predkladá M.Špiláková)
10. Nakladanie s majetkom obce (predkladá starosta obce)
11. Zápis do kroniky obce za rok 2018
10. Interpelácia poslancov
11. Rôzne
12. Záver.

1.

Otvorenie zasadnutia.

Zasadnutie otvoril a viedol PaedDr. Jozef Cech starosta obce. Privítal prítomných poslancov
na zasadnutí Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ). Rokovanie bolo zvolané pozvánkou
v zmysle Zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorá bola zaslaná poštou. Skonštatoval,
že OZ je uznášania schopné.
O ospravedlnenie požiadal p. Vojčiniak Jozef, JUDr. Jozef Gonščák a p. JUDr. Milan
Krčmárik.
Vyzval poslancov k pripomienkovaniu resp. k pozmeňujúcim návrhom k bodom programu
rokovania.
Zo strany poslancov neboli predložené žiadne pozmeňujúce návrhy k bodom programu
rokovania.
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Starosta predložil pozmeňujúci návrh k programu rokovania a to, doplnenie programu
rokovania o bod 4.) Aktuálny stav výstavby športovej haly Skalité-Ústredie , ktorý bude
zaradený za bod programu č. 3.) následne dôjde k prečíslovaniu bodov programu.
p. starosta dal o tomto pozmeňujúcom návrhu hlasovať.
-návrh bol jednohlasne schválený (počtom 10 prítomných poslancov).
p. starosta dal o tejto zmene aj o celom programe rokovania hlasovať.
-návrh bol jednohlasne schválený (počtom 10 prítomných poslancov).
2.

Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie.

p. starosta zápisom poveril Bulavovú K., za overovateľov zápisnice navrhol p. Ramšáka
Mariána a p. Miloša Petráka a do návrhovej komisie p. Mgr.Zdenku Révayovú a p. Ľubicu
Lašovú.
-návrh bol jednohlasne schválený (počtom 10 prítomných poslancov).
3.

Správa o činnosti od posledného OZ, kontrola uznesení OZ.

Správa o činnosti:
- informoval poslancov, že uznesenia ktoré boli prijaté na predchádzajúcom OZ sú splnené,
niektoré sú v plnení. Jedná sa o uznesenie, ktoré sa týka vodovodu Poľana-Kučapače, kde
sa stále čaká na podpis zo strany SEVAKu,
- začiatkom júna sa začali vydávať biokompostéry pre občanov obce. K dnešnému dňu je
odovzdaných cca 964 ks kompostérov,
- 2.6.2019 – sa uskutočnila prehliadka motocyklov v rámci podujatia “Jazda cez tri štáty”,
- 2.6.2019 sa taktiež spoločne s CVČ Skalité uskutočnilo podujatie pre deti Cesta
rozprávkovým lesom,
- 2.6.2019 sa v obci Čierne konal 15.roč. šachového turnaja o pohár starostov obcí
mikroregiónu Kysucký triangel,
- 11.6.2019 sa konalo rokovanie o navýšenie vlakových spojov na Ministerstve dopravy SR.
Na rokovaní sa zúčastnili za obec Skalité starosta obce, p. starostka obce Svrčinovec,
riaditeľ odboru dopravy p. Juraj Kanis zo ŽSK. Bol pozvaný aj starosta obce Čierne, ktorý
sa rokovania nezúčastnil,
- následne bola spoločne s p. starostkou obce Svrčinovec odovzdaná na podateľni
Ministerstva dopravy petícia občanov na nájazd na diaľnicu D3,
- 12.6.2019 sa konalo stretnutie za účelom odvodnenia vody z diaľnice. Rokovania sa
zúčastnili zástupcovia NDS, Povodie Váhu, Slov. správa ciest, Konzorcium stavby D3,
VÁHOSTAV-SK, Strabak, Metrostav. Ďalšie rokovanie sa má uskutočniť začiatkom
septembra,
- 15.6.2019 – 4.roč. Kudlovská kopačka- organizovaná občianskym združením Detstvo
Kudlov, obcou, CVČ Skalité a ZUŠ Skalité,
- 17.6.2019 sa na odbore dopravy Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len ŽSK)
uskutočnilo stretnutie ohľadom navýšenia vlakových spojov. Je prísľub, že by malo dôjsť k
navýšeniu určitého počtu vlakových spojov. V prípade, že budú vlakové spoje končiť v
ústredí obce, ŽSK a Integrovaná doprava ŽSK zabezpečí prípoje k týmto spojom občanom
z Vyšného konca obce,
- 20.6.2019 sa zúčastnil darovania krvi – Kvapka krvi samospráv Horných a Dolných Kysúc,
- 23.6.2019 sa zúčastnil na 25.roč. celoštátnej súťažnej prehliadky Malých dychových
hudieb v partnerskej obci Lednické Rovné,
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26.6.2019 boli v Kultúrnom dome v Skalitom ocenené talentované a šikovné deti zo ZŠKudlov a ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta v Skalitom. Ocenené boli deti, ktoré svojou
prácou a úspechmi reprezentovali svoju školu, ale aj obec na rôznych okresných, krajských
a celoslovenských súťažiach,
V mesiaci jún sa po intenzívnych rokovaniach so zhotoviteľom diela “Modernizácia a
rozšírenie siete VO- súbežná cesta”, po reklamáciách tohto diela, podarilo znížiť cenu diela
o 7 tis. €,
26.6.2019 sa p. starosta zúčastnil rozlúčky s predškolákmi v MŠ-Ú,
26.6.2019 sa na základe žiadosti obce, MŠ Ústredie a ZŠ Kudlov, uskutočnilo spoločné
rokovanie so zamestnancami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (ďalej len
“RÚVZ”) ohľadom kapacitného stavu školských jedální a výdajní stravy. Jednanie bolo
ukončené zápisom RÚVZ s tým, že naše školské jedálne môžu od septembra navariť
potrebné množstvo jedál, na základe nahláseného počtu stravníkov,
28.6.2019 – slávnostné ukončenie školského roka v ZŠ s MŠ Skalité Kudlov,
v mesiaci jún-júl obecná prevádzkáreň uskutočnila nevyhnutnú opravu mosta u Sventka
smer Kavaly, ako aj koryta rieky v tejto lokalite, čím sa následne zrušilo obmedzenie
nosnosti do 3,5 t.,
30.6.2019 sa konal 28. roč. Goralských slávností v obci spojený s jarmokom remesiel,
obecnými hodmi - kermašom. Novinkou na tejto akcii bol program pre najmenších “Príď a
nafúkaj si balón”, kde bolo nafúkaných celkovo 1149 ks balónov a obec Skalité sa zapísala
do knihy Slovenských rekordov. Po prvý krát sa uskutočnila jazda štýlovým historickým
autobusom, ktorý premával na linke Skalité-Čadca,
3.7.2019 sa konala obhliadka mosta u Filipov za účasti statika p. Maslíka a riaditeľa
prevádzky p. Petráka. O výsledku sa bude rokovať v ďalšom bode programu,
v mesiaci júl prebehla oprava výtlkov na MK, ktorú zabezpečila miestna prevádzka. Na
miestnej komunikácií pri športovej hale bude ešte rozkopávka v rámci výstavby
spevnených plôch a následne dôjde k oprave tejto MK.
7.7.2019 sa konal XI. roč. osadového futbalového turnaja o Pohár starostu obce,
13.7.2019 sa v amfiteátri konalo televízne natáčanie Otto Weiter show,
21.7.2019 sa konal 43.roč.futbalového turnaja – Memoriál Des. Rudolfa Šmatlavu, ktorého
súčasťou bol detský osadový turnaj žiakov,
27.7.2019 sa uskutočnil XI. roč. súťaže vo varení gulášu- Skalitská vareška 2019, na ktorej
sa zúčastnilo 21 súťažných družstiev,
2.8.2019 sa v amfiteátri konal koncert Mira Jaroša pre deti,
10.8.2019 prešiel našou obcou peší pochod 6.roč.- Vrba-Wetzler Memorial,
od 12.8. do 16.8.2019 sa v našej obci prvý krát uskutočnil zber obnoseného šatstva,
18.8.2019 sa starosta zúčastnil XII. roč. - Dni obce Zwardoň,
Dňa 23.8.2019 sa p. starosta zúčastnil na pozvanie a delegovanie p. riaditeľskou MŠ-Ú,
výberového pohovoru na obsadenie miesta učiteľky MŠ. Taktiež bola delegovaná za obec
p. Lašová Ľubica, za Krajský školský úrad p. Brisudová a za MŠ-Ú bola prítomná p.
riaditeľka spoločne so zástupkyňou MŠ. Prihlásených bolo 26 uchádzačov. Výberová
komisia odporučila p. riaditeľke výber zo 7 uchádzačov,
24.8.2019 sa zúčastnil na Trojmedzí XI. ročníka Spoločnej sv. omše troch národov,
25.8.2019 sa uskutočnil VIII. roč. Goralmaratónu, ktorý prechádzal cez obec,
25.8.2019 sa konal XXVII. ročník hasičskej súťaže o Putovný pohár starostu obce,
každý štvrtý piatok v mesiaci obec poskytuje bezplatné právne poradenstvo,
v mesiacoch jún-august sa konalo viacero kontrolných dní na Športovej hale, kde sa riešia
potrebné kroky na jej dobudovanie. Informujeme o termínoch kontrolných dní. Nikto z
poslancov sa nezúčastnil,
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27.8.2019 bola na sekretariát obce odovzdaná petícia za zákaz prevádzkovania hracích a
výherných automatov v našej obci. Petíciu podpísalo celkom 1415 občanov. Petíciou sa
budeme zaoberať v zmysle platnej legislatívy,
27.8.2019 sa p. starosta zúčastnil Okresných osláv SNP v obci Makov,
riaditelia inštitúcií boli informovaní o možnosti zamestnávania pracovníkov cez úrad práce,
cez aktívne opatrenia trhu práce,
v priebehu budúceho týždňa bude na základe schválenia zastupiteľstvom zo dňa 31.5.2019
podpísaný úver na dofinancovanie výstavby Športovej haly a spevnených plôch s OTP
Banka Slovensko. Pri rokovaniach sa podarilo dohodnúť odklad splátok do začiatku roka
2021. Obec Skalité bude realizovať dielo “spevnené plochy” okolo Športovej haly v centre
obce v rámci zmluvy in-house s Obecnou Prevádzkárňou,
obec bola úspešná pri podaní projektu cez envirofond a získa dotáciu 100 tis. € na výmenu
a zateplenie strešnej krytiny na budove hasičskej zbrojnice a kina v ústredí obce,
obec taktiež získala dotáciu na havarijné stavy z Ministerstva financií. Požiadali sme na
rekonštrukciu podláh v tejto zasadacej miestnosti. 90% nákladov bude uhradených z
prostriedkov štátu,
v mesiacoch júl-august prebiehali rokovania so Železnicami SR, ohľadom prenájmu
pozemkov pri autobusových zastávkach a v centre obce. Toto bude prerokované v ďalšom
bode programu zasadnutia. Obec Skalité chce realizovať výmenu autobusových zastávok
cez projekt, ktorý je potrebné podať do 31.10.2019. Dôležité je mať vysporiadené pozemky
resp. mať nájomnú zmluvu s majiteľom pozemkov,
pokračujú prípravy pre verejné obstarávanie pre schválené projekty ako je verejné
osvetlenie, detské ihrisko, multifunkčné ihrisko, športové vybavenie športovej haly v
Skalitom,
v obci je viacero vzoriek LED osvetlenia – v lokalite Rieky a v lokalite Kožákov most smer
Skaľanka,
taktiež sa ďalej pracovalo na príprave ďalších projektov, ktoré budú prerokované v ďalšom
bode programu,
starosta predložil vizuálnu prezentáciu - porovnanie nákladov na odvoz TKO obce Skalité,
obce Oščadnica a obce Svrčinovec. Bude vypovedaná zmluva s firmou JOKO a syn,
z dôvodu vysokých nákladov na odvoz TKO, s porovnaním s okolitými obcami. Bude
vypísané riadne verejné obstarávanie na dodávateľa, kde budú určené všetky požiadavky
obce tak, aby miesta prevádzka nemusela suplovať zvoznú firmu, ktorá zabezpečuje odvoz
odpadu,
interpelácia poslancov na predchádzajúcom zasadnutí OZ:
- p. poslanec Gonščák: oprava výtlkov v časti u Kepusa- MK je opravená v rámci
požiadavky,
- p. poslanec Krčmárik: odraz vody v miestnej časti u Rucka- po osobnej obhliadke
spoločne s riad. miestnej prevádzky p. Petrákom je teraz možné urobiť odraz vody len na
súkromné pozemky. Musí dôjsť k zhode aj s majiteľmi pozemkov,
- p. poslanec Petrák: žiadosť p. Kozáka- riešenie havarijného stavu kanalizácie-bolo
dohodnuté všetko potrebné a v tejto chvíli je už rozkopávka aj zrealizovaná spoločne
s povrchovou úpravou MK. Haluzina na súbežnej ceste bola odstránená obecnou
prevádzkárňou a ďalšie práce zrealizovala firma v rámci reklamácie verejného osvetlenia,
- p. poslankyňa Révayová: cesta u Varmusa bola s časti opravená, budú sa umiestňovať
ešte odrazy vody. Priekopa u Skaľanky bude dočistená pri úprave cesty do Varmusa.
Konáre stromu na križovatke u Kožáka sú odstránené. Železnice SR boli požiadané o výrez
smreku, do 15.9. by mal byť tento suchý strom odstránený. Na interpeláciu plytkého koryta
potoka v lokalite u Cecha je potrebný súhlas majiteľky pozemku, čo je veľmi ťažké, aby sa
mohlo ku korytu potoka dostať a následne ho vyčistiť,
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-p. poslankyňa Lašová: oprava dreveného mostíka v osade u Martiniakov smerom do
Labasa. Po miestnej obhliadke spoločne riaditeľom miestnej prevádzky bolo dohodnuté, že
sa zabezpečí materiál na obnovu dreveného krytu mostíka a taktiež sa zabezpečí rezivo na
zábradlie na uvedenom mostíku. A následne by sa uskutočnila spoločná brigáda na oprave
tohto mostíka. Taktiež bola prezentovaná otázka zosuvu pôdy vodného toku pri rod. dome
p. Krenželáka v osade Potok. Po miestnej obhliadke, obec Skalité poslala požiadavku na
Povodie Váhu o odstránenie tohto havarijného stavu,
v mesiacoch jún-júl zasadala komisia Kultúry, vzdelávania, mládeže a športu a komisia
Cestovného ruchu, podnikania, obchodu a služieb. Komisie boli zvolané pred konaním
kultúrnych a športových podujatí v obci. Pred zasadnutím OZ zasadali komisie Sociálna,
zdravotná a bytová, komisia Výstavby a územného plánovania a ŽP a komisia Finančná
a správy obecného majetku. Na týchto zasadnutiach komisií boli všetky body programu
dnešného rokovania prerokované. Obecná rada bola riadne zvolaná, nekonala sa, z dôvodu
neúčasti a ospravedlnenia troch členov rady.
Informoval poslancov OZ o možnosti prevzatia si obecných e-mailov,
Informoval poslancov o pozvánke partnerskej obce Lednicke Rovne na Letné slávnosti,
ktoré sa uskutočnia 31.8.2019.

p. starosta otvoril diskusiu.
Diskusia nebola-nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 91/2019 – OZ schvaľuje: návrhovú
komisiu, overovateľov zápisnice, zapisovateľku, program rokovania. Berie na vedomie správu
o kontrole plnenia uznesení , správu o činnosti od posledného OZ, ktoré bolo schválené
počtom 10 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr.Révayová, Mgr.Capek R., Rovňan O., Lašová Ľ.,
M.,Petrák M., Mgr.Časnocha M., Mgr.art. Mudríková, Bazgerová I., Ramšák M.,Bury Ján, proti: nikto, zdržali
sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

4.

Aktuálny stav výstavby športovej haly Skalité-Ústredie.

Starosta privítal prizvaných hostí k tomuto bodu programu a to: p. Liptáka Rudolfa-stavebný
dozor, za zhotoviteľa stavby p. Kováča spoločne s vedúcim stavby p. Ivaškom. Požiadal
zhotoviteľa stavby športovej haly (ďalej len „ŠH“) o podanie aktuálnej situácie na výstavbe ŠH,
nakoľko podali žiadosť o vyjadrenie sa k spôsobu dofinancovania výstavby ŠH.
p.Kováč, konateľ spoločnosti SportService,s.r.o.. Poďakoval za pozvanie na zasadnutie OZ.
Stručne prezentoval výstavbu ŠH od začiatku výstavby, ktorá sa začala v r. 2018, do zimy sa
podarilo ŠH zastrešiť. V súčasnej dobe sú vytvorené všetky podmienky pre to, aby sa do jedného
mesiaca mohla realizovať aj športová podlaha. V tomto období sa realizujú stavebné práce –
zdravotechnika (kúrenie, voda, podlahy).V budúcom týždni sa bude vykonávať druhý náter
oceľovej konštrukcie haly a následne vytvorenia podmienok na to, aby sa mohli začať práce na
špeciálnej športovej podlahe. V súvislosti so zmenou projektu uviedol, že zmluva bola jasne
definovaná aj jej obsah a všetky náležitosti. Došlo k zmene projektu tým, že bývalá p. starostka
oslovila spoločnosť s tým, že obec nemá toľko finančných prostriedkov, koľko sa pôvodne
rozpočtovalo. Či môže dôjsť k úprave tohto projektu a prác. Na základe tejto požiadavky došlo
k skráteniu ŠH o jedno celé pole. To malo výrazný vplyv na obsah jednotlivých položiek
(umiestnenie stavby a pod.). Toto všetko sa dialo aj za situácie, keď prebiehali voľby a pod..
Vyjadril presvedčenie, že ŠH sa podarilo postaviť tak, ako bola zazmluvnená a tak ako sa aj
plánovalo. Zmenou tohto projektu došlo k niektorým špecifikám, ktoré sme museli rešpektovať
vzhľadom na to, že došlo k zmene celého projektu a taktiež častej zmene umiestnenia. Požiadal
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poslancov, aby prišli na obhliadku ŠH. Nie je jeho snahou umelo navyšovať rozpočet stavby, ale
skutočne pod týmto vplyvom došlo k miernemu navýšeniu ceny. Vzhľadom na nové skutočnosti,
ktoré boli vyvolané práve zmenou projektu. Táto zmena napomôže k lepšiemu využitiu tejto haly.
Tieto práce boli vykonané z dôvodu, aby sa nenarobili väčšie škody, ktoré by mali vplyv na
zníženie kvality. Bližšie informácie poskytne manažér stavby.
P. starosta požiadal p. Ivašku o podanie bližších informácií k jednotlivým požiadavkám na
dofinancovanie prác na ŠH.
P. Ivaška informoval poslancov, ako už uviedol p. Kováč, došlo k zmene stavby. V niektorých
veciach zásadnej. Zmenila sa technológia, presunula sa technológia vzduchotechniky a kotolne do
iných priestorov. Táto zmena sa diala už počas výstavby. Keď sa začal objekt stavať, upravovali sa
projekty na túto novú zmenu. Veľa vecí sa riešilo tak zvane za chodu s projektantmi, preto vznikli
niektoré veci, ktoré požadujeme na dofinancovanie. Tieto práce boli vykonané z dôvodu dodržania
zmluvných termínov, následne ako sa vyskytla potreba vykonania prác. Na obec bol zaslaný súhrn
prác navyše, ktoré už boli zrealizované a ktoré treba ešte zrealizovať. Následne sa vyjadril
k jednotlivým položkám žiadosti:
Položka č.1: Izolácia strechy 1NP- táto strecha nie je v rozpočte, nakoľko pôvodne prístavbaprístavok 1NP, v projekte nebola. Táto prístavba je zrealizovaná po zmene projektu ako vstup do
haly. Izolácia strechy doposiaľ nebola zrealizovaná, je len dočasne zaizolovaná.
K uvedenej položke sa taktiež vyjadril p. Lipták, stavebný dozor ŠH. Potvrdil, že prístavok
v pôvodnom projekte nebol. Z dôvodu, aby sa neznehodnotila stavba, zrealizovala sa parozábrana.
Toto nepostačuje, nakoľko je potrebné vodu odviesť mimo stavby tak, aby nedochádzalo
k ďalšiemu poškodzovaniu diela. Potvrdil, že tieto práce na streche, ktoré nie sú v rozpočte, je
potrebné vykonať.
P. Ivaška pokračoval ďalším bodom žiadosti a to:
Položka č. 2: Štrkové podložie- z dôvodu únosnosti podložia, keďže sa objekt nachádza v kopci
a bola robená navážka. Po čiastočných skúškach sa pristúpilo k navýšeniu pôvodného štrkového
podložia z 200 mm na 500 mm. Bolo to opodstatnené, čo potvrdzujú statické aj dynamické skúšky
podložia. Geologický prieskum bol robený len v niektorých častiach. Pri stavbe bolo zistené, že
v niektorých častiach je zloženie podložia iné ako bolo deklarované v geologickom prieskume. Pri
prácach bola nájdená pôvodná dažďová kanalizácia, ktorá slúži na odtok celej hornej časti obce. Je
urobená dočasná prekládka kanalizácie. Úplná prekládka by sa mala realizovať v tomto roku
v projekte spevnených plôch. V pôvodnom projekte nebola zakreslená, lebo sa predpokladalo, že
pôjde mimo haly.
K tomuto sa vyjadril taktiež p. Lipták ktorý uviedol, že 4.6.2018 bolo podpísané odovzdanie
a prevzatie staveniska. Začalo sa robiť podľa nejakej rozpracovanej projektovej dokumentácie,
ktorá bola skrátená ale nebola dopracovaná. Dopracovaná bola niekedy v októbri a dodaná obci
október-november minulého roka. Boli vystavené faktúry od dodávateľa. Prvá faktúra niekedy
v mesiaci september, ďalšie niekedy v októbri. V priebehu výstavby boli nejaké práce navyše,
ktoré sú už odsúhlasené ako aj zaplatené, ako je oporný múr. Z jeho strany bola odsúhlasená
drenáž. V projekte nebola, ale projekt ešte nebol dopracovaný. Vznikla by tam tlaková voda
a vznikli by ďalšie problémy. Je to chyba projektu terajšieho. V mesiaci január bola ešte
odsúhlasená prekládka dažďovej kanalizácie. Projekt nesúhlasí s takým odvodnením dažďovej
kanalizácie ako je skutočnosť. Projektant predpokladal, že táto dažďová kanalizácia obchádza celú
stavbu. Pri realizácií prác sa kanalizácia prelomila, musela sa dočasne prepojiť. Teraz sa riešila
nová dokumentácia. Čo bolo odsúhlasené, čo nie avizoval dodávateľ. Čo sa samozrejme aj
zrealizovalo bolo prehĺbenie pätiek, keďže tam bola nejaká navážka v podstate asi smetisko,
z tohto dôvodu sa prehĺbili. Bola to čiastka cca 1500,-€ aj s DPH. Toto bolo odsúhlasené aj
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zaplatené. Začiatkom roka dodávateľ prišiel s väčším množstvom stavebných prác, ku ktorým sa
spätne vraciame ¾ roka. Ja mám problém niečo verifikovať, preto som sa trocha obšírnejšie
vyjadril a situáciu objasnil. Čo sa týka štrkového podložia – je pravda, že podľa fotografii je toho
podložia viac, oproti projektovej dokumentácií 20cm, je tam 50 cm. Dodávateľ neavizoval, že
nejaké práce navyše vzniknú v tom čase. Preto som spomínal práce naviac, ktoré sú už
odsúhlasené, ktoré avizoval. V tomto prípade môžem potvrdiť, že je tam toho štrku viac, tá hrúbka
je väčšia, ale či je tam tohto štrku naozaj z rozpočtovej položky viacej alebo nie, neviem to spätne
verifikovať. Netvrdím, že to tam nie je. Terénne úpravy boli dosť rozsiahle, vzhľadom na to, že
tam bolo smetisko. Muselo sa všetko odviesť. K zmluve o dielo sa vyjadril aj p. JUDr. Stehura.
Vždy by mal byť štandard taký, že sa najskôr avizujú práce naviac objednávateľovi, ocením,
odsúhlasím, miniem. Z vlastných skúseností viem, že sa to tak z 90% nedeje. Objednávateľ o tom
samozrejme vie, odsúhlasí práce, aby stavba plynule pokračovala, potom sa to vyrieši finančne
a podpíše sa dodatok. Ale jednoducho objednávateľ o tom vie. V tomto prípade som o tom nevedel
a neviem to spätne verifikovať, v akom množstve, koľko.
P. Ivaška pokračoval ďalším bodom žiadosti a to:
Položka č.3: Zemné práce. K tomuto sa aj vyjadril p. Lipták. Museli sme vybrať podložia viac.
K tomuto sme doložili aj geologický posudok spoločne s výpočtom. Bolo tam v minulosti asi
smetisko, vybralo sa a naviezlo sa podložie, ktoré by spĺňalo podmienky potrebné pre výstavbu.
Položka č.4.:Odvodnenie a drenáž steny. P. Lipták taktiež uviedol, že tieto práce sú ním
odsúhlasené. Odvodnenie bolo zrealizované v násype.
Položka č.5.:Búracie práce a príjazdová komunikácia. Pri preberaní staveniska sa nachádzali
nejaké objekty na pozemku, ktoré sa zbúrali. Niektoré sa museli rozdrviť. Taktiež sa musela
vybudovať prístupová komunikácia v spodnej časti, aby sa mohlo dostať na pozemok. Táto je
vybudovaná. Taktiež nebola v projekte ani v rozpočte.
K zemným prácam sa vyjadril p. Lipták, ktorý uviedol, že v prílohe žiadosti sú zamerania pred
a po realizácií prác. Nie je tam pečiatka, číslo autorizácie, predpokladám že ju má. Pán Ivaška
uviedol, že originál bol doručený aj s pečiatkou. Podľa tohto dokumentu môžem len konštatovať,
že je tam niečo navyše. Nedokážem verifikovať spätne ¾ roka, keď je hala hotová. Teraz sa to
nedá skontrolovať. Môžem sa len opierať o to spracovanie, ktoré je spracované veľmi dobre, na
profesionálnej úrovni. Jedine, že by sme sa opierali o toto spracovanie. Tie práce tam boli dosť
výrazné. Do akej miery, koľko? Môžeme sa opierať len o zobrazenie, ktoré doložil dodávateľ
prác.
Odvodnenie a drenáž už spomínal. Keby sa tam nevytvorilo odvodnenie drenážnymi rúrami –
priemer 100 mm, geotextília, zasypané štrkovou drťou, - vytvorila by sa tlaková voda. Vyjadril sa
ďalej k príjazdovej komunikácií v spodnej časti pozemku. Je to skôr zrovnanie terénu a zarezanie
do svahu. Dalo sa tam štrkové lôžko a panely, aby sa tam mohlo jazdiť. Stavbu bez toho
nedokážete realizovať. Zariadenie staveniska často býva súčasťou rozpočtu ako samostatný objekt
– zariadenie staveniska. Toto tam konkrétne nie je, čo sa týka príjazdovej komunikácie. Ďalej sa p.
Lipták vyjadril k búracím prácam. Kde uviedol, že sa k tomu vraciame po roku. Nemal vedomosť
o tom, že by sa to malo fakturovať samostatne. Búrala sa budova, fotografie sú, ale koľko tam bolo
hodín, aká sumu, nedokážem spätne verifikovať. Ešte pripomenul, že prác naviac bolo podstatne
viac. To sa podstatne znížilo, ale aj tak mám niektorými trošku výhrady.
Ďalším bodom žiadosti pokračoval p. Ivaška.
Položka č.6.:Vchodové dvere 1PP a dvere vzduchotechnika 1PP. K tomuto uviedol, že jedny
vchodové dvere pravdepodobne nedopatrením neboli v rozpočte. Vzduchotechnika mala byť
pôvodne na 1NP v priestore vstavku. Premiestnila sa dole, ku kotolni a na umiestnenie a prístup
k technológii je treba dorobiť dvere.
K tejto položke sa taktiež vyjadril p. Lipták ktorý uviedol, že dvere sú jasne verifikovateľné. Sú
tam, museli sa zrealizovať.
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Položka č. 7.: Domurovanie otvorov okien 1NP a ležatá kanalizácia 1NP: Pán Ivaška uviedol, že
domurovanie otvorov okien bolo dohodnuté pri jednom kontrolnom dni. Mali tam byť iné okná na
prístavku. Okná mali byť z 2/3 neotvárané a z 1/3 otváracie. Na požiadavku obce, že majú byť
otváracie celé krídla sa dohodlo, aby sa nenavýšila cena okien, že budú menšie. Cena okien
zostane, len sa musia domurovať otvory.
Na základe požiadavky obce na dobudovanie soc. zariadení na I.NP, kde sme dostali z obce plánik
ako by mali zariadenia vyzerať, sme pred samotnou realizáciou betónovej dosky dodatočne
dorobili ležatú kanalizáciu, ktorá tam je. Vzhľadom na to, že nebolo dostatok finančných
prostriedkov sa povedalo, že sa tam sociálne zariadenia nebudú dorábať, lebo nie sú ani v projekte.
Tieto práce boli už zrealizované.
K uvedenej položke sa taktiež vyjadril p. Lipták. Domurovanie otvorov okien sme už riešili s p.
starostom, nakoľko vo výške 3-4m umývať neotváracie okná by bolo trošku náročné. Tam bola
nutnosť, aby sa okná otvárali, aby to bolo na údržbu jednoduchšie. Ležatá kanalizácia vyplynula
z požiadavky obce. Nakoniec sa upustilo od realizácie soc. zariadení, ale kedykoľvek sa dajú
zrealizovať. Tieto dve položky sú zrealizované, či to je skutočne v tejto sume neviem verifikovať.
Pán starosta uviedol, že na kontrolnom dni boli prerokované okenné otvory na základe toho, že
v projekte boli otvory atypické a čiastka bola dosť vysoká. Stavebný dozor i zhotoviteľ diela ma
informovali o tom, že ak by sa tam dali typizované okná, čiastka bude podstatne nižšia. Na základe
toho došlo k zhode, že okná budú otváracie, cena bude nižšia a dôjde k domurovaniu okenných
otvorov. K ležatej kanalizácií uviedol, že sa informovali o tom, že nie je štandardom, aby na
úrovni športoviska neboli sociálne zariadenia. Poslali sme návrh-plánik riešenia, teda o akú
finančnú čiastku sa jedná a na základe toho, že finančné prostriedky v tejto chvíli nemáme, tak sme
rozhodli že toto budovať nebudeme. To znamená, že ani kanalizácia nebola odsúhlasená, že sa tam
má vybudovať. Akceptujem, že to tam je, ale je to svojvoľné rozhodnutie zhotoviteľa. Z mojej
strany k žiadnemu odsúhlaseniu nedošlo. Reálne som to tam mal možnosť vidieť, ale z mojej
strany to odsúhlasené nebolo.
Pán Ivaška uviedol, že sa rozprávali o tom, že budú otváracie okná, ale musia byť v tej cene ako sú
pôvodne v rozpočte. To sme docielili tým, že sme okná zmenšili. Čiže okná zostali v pôvodnej
cene. Nie sú určite lacnejšie, len tým, aby sme zachovali cenu okien sa okná zmenšili.
Pán starosta potvrdil, že toto bolo prerokované na kontrolnom dni, ale malo to byť aj prerokované
so stavebným dozorom príp. s obcou. Táto požiadavka prišla až teraz.
Pán Ivaška uviedol ešte k ležatej kanalizácií, že je pravda že to nebolo priamo odsúhlasené. V tom
období sme mali v časovom harmonograme naplánovanú betonáž betónovej dosky I.NP. Boli sme
o tom presvedčení, že sa tam sociálne zariadenia idú realizovať. Tak to bolo aj prezentované.
V dobrej viere, aby sme nečakali s betonážou sa ležatá kanalizácia zrealizovala.
Pán Lipták potvrdil, že v tom období tam bola časová tieseň. Nebolo to ešte odsúhlasené. Taktiež
sa dispozične riešilo do akej miestnosti sa to umiestni. Áno zrealizovalo sa to.
Pán Ivaška pokračoval ďalším bodom žiadosti a to:
Položka č. 8.: Betónová mazanina. Jedná sa o poter na I.NP na ploche cca 250m2. Jedná sa
o plochu, ktorá sa nachádza nad spodnou podzemnou stavbou, kde je betónová doska. Táto tiež
v rozpočte nebola.
Pán Lipták uviedol, že pozeral rozpočet – betónový poter položka č.49, 337 m3 (predpokladám, že
je to chyba v rozpočte). Zostáva vám ešte 237 m3. Podľa ceny by to sedelo na m2 a nie na m3.
Predpokladám, že je to chyba, ale keby som šiel na m3, ešte máte úsporu. Túto položku ja vám
neviem verifikovať, lebo vy tam z tejto položky budete mať úsporu.
Ďalej požiadal o slovo zhotoviteľ stavby p. Kovač.
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Stavbu treba chápať ako celok. Celková cena za halu je taká, že ak to niekto postaví na Slovensku,
tak mu ju zaplatím za tú cenu. Snažíme sa ušetriť kde sa dá. Snažím sa vyjsť s financiami tak, aby
som z obce nečerpal nič navyše. Ide o pragmatický prístup zo strany stavebného dozoru, to si
nedovolím nepovedať. Je jasné, keď položka je nejaké m2 a došlo k preklepu, vyplýva to z merita
veci. To ako stavbár pochopí. Vyhýbal som sa takému konaniu, ktoré by smerovalo k ďalšiemu
navyšovaniu. Ja keď hovorím o kubíkoch a o tom, že nedokážem ako stavebný dozor alebo
investor, spočítať či tam bolo skutočne daných toľko a toľko kameniva? Ja sa chcem vyhnúť tomu,
aby som zobral vážne lístky, dodacie listy a povedal, že presne toľko kameniva tam aj bolo. Toľko
je treba asi zaplatiť. Povaha veci to tak vyžadovala, aby sme odbornou starostlivosťou to tak
spravili. A tomu sa chcem vyhnúť, preto vám hovorím ako odborník, že ak by som to spravil tak
cena je o tretinu vyššia. Snažil som sa po niekoľko násobnom vrátení týchto rozpočtov od
stavebného dozoru, dostať do minima, alebo nuly, aby som aspoň tú nákladovú položku, ktorú som
nejakým spôsobom vydal, aby som ju aj potvrdil a vybral. Nehľadajte za tým snahu z mojej strany
na obohatenie, pretože od toho som ďaleko. Chcem, aby hala bola čo najlacnejšia, zároveň kvalitná
a funkčná. Preto niekedy dochádza k rozporom, ale na druhej strane sú na prospech veci. Keď už
s niečím vyjdem a toto som vám dal, tak za tým si stojím a som presvedčený o tom, že takto by to
malo byť. Nie je to nič, že by som chcel niečo navyše.
Starosta poďakoval p. Kováčovi a poslancom prečítal stanovisko právneho zástupcu obce p. JUDr.
Stehuru k žiadosti spoločnosti SportService s.r.o., ktoré tvorí prílohu zápisnice. Následne poprosil
stavebný dozor o položky, ktoré by sme vedeli, na základe tejto požiadavky zhotoviteľa,
zverifikovať. Ktoré sú na základe právneho stanoviska p. Stehuru akceptovateľné.
Následne sa vyjadril p. Lipták-stavebný dozor stavby ŠH, ktorý uviedol, že sa stavba realizuje tak
ako sa realizuje. Realizovali sme ju podľa rozpracovaného projektu, ktorý sa dodal, v októbri.
Predpokladám, že zhotoviteľ vzhľadom na to, že urobil nejakú konečnú sumarizáciu nákladov na
konci roka. Nakoľko faktúry prišli až niekedy v októbri/novembri. Vzhľadom na to, že to
realizovali aj v subdodávkach. Dostali asi faktúry od subdodávateľa a na základe sumarizácie
nákladov vyšli takéto sumy. Netvrdím a nikdy som vám nepovedal, p.Kováč, že by ste chceli
niekoho oklamať. Keby také niečo bolo, so stavebným dozorom skončím. To som nikdy
nepovedal. Stavba sa realizuje myslím že dobre s tým, že sa to trocha pribrzdilo, lebo tam vznikli
nejaké práce naviac. Vznikla tam suma asi 30 tis. €, ktorá nie je pre vás malá a ktorú je možno
treba dofinancovať. Ako som ku každému bodu žiadosti povedal, ak ste ma počúvali, nepovedal
som, že ste to nezrealizovali. Realizovalo sa to tam, ale mne sa to spätne ťažko verifikuje.
K jednotlivým bodom žiadosti uviedol: bod č.1. Izolácia strechy-treba to realizovať, nie je to
v rozpočte musím verifikovať. Bod č.2. Štrkové podložie- áno, robilo sa vo väčšej hrúbke, ak viete
doložiť ešte doklady, potrebujem niečo, aby sme to vedeli odsúhlasiť, koľko toho tam bolo.
Je tam väčšia hrúbka, pretože keby sme to tam nedali nevyjdú statické a dynamické skúšky. Bod
č.3 zemné práce- je doložený výpočet geodeta. Podľa tohto výpočtu vyplýva, že prác tam bolo
viac. Bod č.4. odvodnenie a drenáž steny- to je verifikované-museli byť vykonané. Bod č.5
búracie práce a príjazdová komunikácia- domček tam bol, fotografie sú, obec vie že tam domček
bol. Podľa rozpočtu neviem povedať či to bolo presne 20 hod. alebo nie. Podľa fotografií sa to
možno búralo 1 až 2 dni. Treba len doladiť tú cenu. Prístupová komunikácia- je zhotovená, panely
tam sú. Tu by som možno len skontroloval sumu. Bod č.6 vchodové dvere – sú zabudované. Bod
č.7 domurovanie otvorov okien a ležatá kanalizácia. Podľa vyjadrenia starostu sa treba dohodnúť
len na cene. Okná sú, kanalizácia je. Urobilo sa to aj s mojim vedomím, aj so súhlasom. Sociálne
zariadenia neboli ešte odsúhlasené definitívne v tom čase, keď sa realizovala doska. Prebiehali
rokovania a bolo to v takom štádiu, že budeme tam asi robiť sociálne zariadenia. Kanalizáciu áno,
okná zatiaľ nie. Bod č.8 – betónová mazanina. Tento bod by som nechal ešte otvorený, musíme si
to vysvetliť, podľa toho ako je to v rozpočte. Lebo podľa ceny je to na m2, je tam určite preklep.
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Stavba sa nerealizovala štandardne, nemali sme ja a ani p. Ivaška štandardné podklady. Snažili sme
sa v najlepšej viere, vedomí a svedomí urobiť to čo najlepšie. Bola požiadavka od bývalého
vedenia obce, aby hrubá stavba bola dokončená do novembra minulého roka. Toto je už na vás ako
poslancoch, či ste ochotní pristúpiť na tieto práce naviac alebo nie. Toto je moje stanovisko.
p.Ivaška podotkol, že projekty sa menili za chodu stavby. Niekedy sa nedalo špecifikovať, či sú to
práce naviac alebo nie sú, keďže nebol od toho projekt. My sme počas výstavby v spolupráci
z dozorom, projektantmi ten projekt tvorili, doslova a do písmena. Na začiatku bola nejaká
zmluva, nejaký rozpočet, kde sa predpokladalo, že asi tak by to malo byť. Projekty boli naozaj až
v októbri. Musím podotknúť, že sú to projekty pre stavebné povolenie. Doteraz neriešia kopec
detailov. My ešte stále riešime a myslím, že ešte budeme riešiť nejaké detaily, ktoré nie sú
v projekte a nie sú v rozpočte. Nie je to realizačný projekt. Preto bolo ťažko upozorňovať obec, že
toto sú práce najviac, keď sme nevedeli že sú to práce navyše nakoľko nebol projekt. Bola
požiadavka od obce, aby sme do novembra hrubú stavbu spravili aj kvôli počasiu možno aj kvôli
iným veciam. Ten proces požiadavky práce naviac na obci by prebiehal dva-tri týždne a my sme
nemohli toľko čakať. Práce aj vzhľadom na počasie sme chceli realizovať. Nie je tu snaha o umelé
navýšenie ceny. Chceme len, aby sme vyšli z tejto stavby nula k nule. Keď si dáte spraviť audit na
stavbu tak tá cena stavby bude o dosť vyššia. Chceme stavbu zrealizovať v čo najvyššej kvalite,
aby ste dielo mohli užívať niekoľko rokov v spokojnosti, bez nejakých závad.
p.starosta – požiadavka na obec prišla až v tomto mesiaci, preto sa o nej s plnou vážnosťou
zaoberáme na tomto zasadnutí. Na predchádzajúcich kontrolných dňoch vzišlo viacero požiadaviek
na dofinancovanie výstavby ŠH, kde zhotoviteľ hovoril o úplne iných číslach. Bavíme sa možno
o číslach dvoj. až trojnásobných oproti tejto požiadavke, ktorá prišla v tomto mesiaci. Z tejto
požiadavky môžeme verifikovať len štyri požiadavky a to: Izolácia strechy I.NP, odvodnenie
a drenáž steny St., vchodové dvere I.PP a dvere vzduchotechnika I.PP a domurovanie otvorov
okien I.NP a ležatá kanalizácia. Sú tam aj ďalšie práce, ktoré z tohto vyplývajú. V tejto chvíli sa
neviem k tomu vyjadriť.
p. starosta otvoril diskusiu.
p. Petrák Miloš-poslancom bolo predložené, že za 800 tis. € bude zhotovená ŠH. Občania sa to
dozvedeli, dobre schválili ste, ale je to dosť peňazí. Postupom času peniaze pribúdajú a ŠH nestojí.
Neviem kedy sa do nej nasťahujeme. Nie sú tam zahrnuté zemné práce, čo bude vykonávať
prevádzka. Bude to stáť ešte dosť veľký balík peňazí. My nie sme odborníci, aby sme vedeli čo
tam ešte treba zrobiť. A koniec je v nedohľadne. Ľudia sa budú pýtať, prečo to nie je ešte hotové?
Prečo to bude stáť poviem príklad milión potom 1,5 mil. a nevieme ešte kde bude koniec?
p. Lipták uviedol, že termín realizácie podľa zmluvy je do konca tohto roka. Bola požiadavka p.
riaditeľky školy, aby to bolo k 1.9. Vzhľadom na to, že obstarávateľom je obec a nie súkromný
investor tak trošku trvá viac legislatíva. Nevidím dôvod, aby stavba nebola hotová.
p. Ivaška- vnútrajšok ŠH bude hotový v priebehu predpokladám troch týždňov. Čakáme
momentálne na projekt spevnené plochy, aby sme mohli zrealizovať dažďovú kanalizáciu
a splaškovú kanalizáciu. Keď budú tieto práce hotové, môžeme spraviť zateplenie. Nevidím dôvod
z našej strany stavbu dokončiť v termíne.
p.Bury Ján. Keď sme sa rozhodli, že pôjdeme do stavby tejto haly asi pred štyrmi rokmi. Prišiel
prvý rozpočet na čiastku 1 200 tis. €. Bolo to veľa tak, sa niektoré položky vypustili, ktoré tam
boli. Bola to už čiastka 800 tis. €. My sa nakoniec dostaneme na sumu 1 200 tis.€ aj tak. Keď si
spočítame ešte vybavenie a ostatné veci, možno to bude aj viac.
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Koniec diskusie.
p. starosta. Zhotoviteľ diela prišiel s požiadavkou, aby sa doriešila projektová dokumentácia
spojovacej chodby medzi ŠH a základnou školou. Riešili sme túto otázku, aby sme vedeli
pripraviť projekt, ktorý by bol realizovateľný. V projektovej dokumentácií sa rieši len zastrešený
spojovací chodník. Na základe toho, že to nie je možné realizovať, dali sme vypracovať novú
projektovú dokumentáciu. Taktiež sa pýtal stavebného dozoru, či takáto položka vôbec existovala
pri podpise dodatku.
p.Kováč-zhotoviteľ stavby ŠH uviedol, že reálna hodnota ŠH sa pohybuje skutočne 1 200 tis. až
1 500 tis. €. Dodržím termín tak ako je zmluva. Spravím všetko preto, aby som to neposunul ani
o jeden deň. Sľúbil som predchádzajúcim poslancom, že sa zmestím do sumy 800 tis. €, ale
pochopte, že navýšenie 5-8%, čo je minimum. Snažím sa tú halu za to postaviť. Nesnažím sa
nejakým spôsobom vás zavádzať. Ja som sa zaviazal a dodržím svoje slovo.
p. starosta požiadal stavebný dozor o vyjadrenie k spojovaciemu chodníku, či sa nachádza
v rozpočte stavby.
p. Lipták – nenašiel takú položku v tomto rozpočte.
p. starosta vizuálne prezentoval spojovaciu chodbu ŠH so základnou školou, ktorej projekt dali
vypracovať. Na finančné prostriedky, ktoré budú potrebné na stavbu spojovacej chodby je
potrebné rozhodnutie OZ. Či bude možné pokračovať, vzhľadom na finančné možnosti obce, so
stavbou takejto spojovacej chodby.
Na kontrolnom dni som v rámci diskusie dostal informáciu, že zhotoviteľ vyhotoví zastrešený
chodník. Zhotoviteľ má vyčlenené nejaké fin. prostriedky v rámci toho rozpočtu, či to bolo
dohodnuté nad rámec?
p. Ivaška- v rozpočte je iba pergola, iba zastrešenie Je to rozpočtované.
p. Kováč- je to zastrešený chodník, je tam vyčlenených cca 9 tis. € bez DPH.
p. Ivaška – požiadal poslancov o vyjadrenie sa aspoň k položke či 1. žiadosti- izolácia strechy
I.NP, aby mohli pokračovať ďalej v diele.
p. starosta poďakoval stavebnému dozoru, zhotoviteľovi diela za objasnenie problémov na
výstavbe ŠH.
-p. starosta- prerušil rokovanie OZ k tomuto bodu programu o 10,40 hod.- prestávka na 10 min.
Zasadnutie OZ pokračovalo o 10,50 hod..
p. starosta požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesenia OZ.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 92/2019: OZ schvaľuje dofinancovanie
časti strešnej krytiny ŠH, ktorá sa nenachádza v zmluvnom rozpočte, ide o hydroizoláciu
a tepelnú izoláciu, z úverových zdrojov na základe cenovej ponuky doloženej zhotoviteľom
stavby ŠH a to v sume v sume 7 070,69 €,2.:odvodnenie a drenáž steny v sume 1 062,- €,3.:
vchodové dvere I.PP a dvere vzduchotechnika v sume 4 960,80 € a 4.: domurovanie otvorov
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okien I.NP a ležatá kanalizácia v sume 680,28 €, v celkovej hodnote 13 773,77 €, ktoré bolo
jednohlasne schválené (počtom 10 prítomných poslancov) .( Hlasovanie: za: Mgr.Révayová, Mgr.
Capek R., Rovňan O., Lašová Ľ., M.,Petrák M., Mgr.Časnocha M., Mgr.art. Mudríková, Bazgerová I., Ramšák
M., Bury Ján, proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní: 0).

-p. starosta prerušil rokovanie OZ – obedňajšia prestávka.
Starosta predložil pozmeňujúci návrh k programu rokovania a to, presunutie bodu programu
č.10.) Nakladanie s majetkom obce za bod č. 4, následne dôjde k prečíslovaniu bodov
programu.
p. starosta dal hlasovať o zmene programu rokovania.
-návrh bol schválený (počtom 9 prítomných poslancov, neprítomný na hlasovaní p. Ramšák
M.).
5.

Nakladanie s majetkom obce – I.časť.

p. starosta požiadal p. Chromiakovú, prac. OcÚ o prezentovanie bodu programu rokovania.
·

Opakovanie uzatvorenie nájomných zmlúv na byty.

p. Chromiaková predložila žiadosti štyroch žiadateľov na opakované uzatvorenie nájomnej
zmluvy na byt a to: p.Čanecká Renáta, BD 1440/3, Marta Rebrošová, BD 1459/7,
Časnochová Eva, BD 1440/4 a Padyšáková Jarmila, BD 1460/2.
p. starosta otvoril diskusiu-diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 93/2019:OZ schvaľuje: opakované
uzatvorenie nájomných zmlúv: Čanecká Renáta, Skalité č. 1440/3 od 1.11.2019 do
31.10.2022,Rebrošová Marta, Skalité č. 1459/7 od 1.11.2019 do 31.10.2022,Časnochová Eva,
Skalité č. 1440/4 od 15.10.2019 do 14.10.2020,Padyšáková Jarmila, Skalité č. 1460/2 od
1.6.2019 do 31.5.2022, ktoré bolo schválené počtom 9 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za:
Mgr.Révayová, Mgr. Capek R., Rovňan O., Lašová Ľ., M.,Petrák M., Mgr.Časnocha M., Mgr.art. Mudríková,
Bazgerová I., Bury Ján, proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní: Ramšák M.).

·

Ukončenie nájomných zmlúv na byty.

p. Chromiaková predložila žiadosti štyroch žiadateľov na ukončenie nájomných zmlúv na byty
dohodou a to: Padyšáková Jarmila, Skalité č. 1460/2 k 31.8.2019, Kríž Ján, Skalité č. 1450/8
k 31.8.2019, Truchlík Peter, Skalité č. 1459/5 k 31.8.2019 a Mariaková Jana, Skalité č. 1460/11
k 31.8.2019.
Diskusia nebola- nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 94/2019:OZ schvaľuje ukončenie
a)nájomnej zmluvy na byt dohodou k 31.8.2019 s p. Padyšákovou Jarmilou, bytom Skalité č.
1460/2, b)ukončenie nájomnej zmluvy na byt dohodou k 31.8.2019 s p. Krížom Jánom, bytom
Skalité č. 1450/8, c)ukončenie nájomnej zmluvy na byt dohodou k 31.8.2019 s p. Truchlíkom
Petrom, bytom Skalité č. 1459/5, d)ukončenie nájomnej zmluvy na byt dohodou k 31.8.2019
s p. Mariakovou Janou, bytom Skalité č. 1460/11, ktoré bolo schválené počtom 9 prítomných
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poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr.Révayová, Mgr. Capek R., Rovňan O., Lašová Ľ., M.,Petrák M.,
Mgr.Časnocha M., Mgr.art. Mudríková, Bazgerová I., Bury Ján, proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na
hlasovaní: Ramšák M.).

·

Pridelenie uvoľnených 1-izbových nájomných bytov.

p. Chromiaková predložila žiadosti p. Poláka Jaroslava, Skalité a p. Ohradkovej Kataríny, Skalité č.
697, ktorí spĺňajú podmienky na pridelenie bytu. Komisia odporučila pridelenie bytu priamo,
nakoľko sú uvoľnené dva jednoizbové byty a žiadatelia sú taktiež len dvaja, ktorí spĺňajú podmienky.
Komisia odporučila prideliť byt v BD 1459/2 p. Polákovi a byt v BD 1460/2 p. Ohradkovej.
Diskusia nebola-nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 95/2019:OZ schvaľuje a)spôsob
pridelenia uvoľnených nájomných bytov priamo, b)pridelenie nájomného bytu v BD 1459/2
p. Polákovi Jaroslavovi, bytom Skalité na dobu od 15.9.2019 do 14.9.2022,c)pridelenie
nájomného bytu v BD 1460/2 p. Ohradkovej Kataríne, Skalité č. 697 na dobu od 1.9.2019 do
31.8.2022, ktoré bolo schválené počtom 9 prítomných poslancov, ( Hlasovanie: za: Mgr.Révayová,
Mgr. Capek R., Rovňan O., Lašová Ľ., M.,Petrák M., Mgr.Časnocha M., Mgr.art. Mudríková, Bazgerová I.,
Bury Ján, proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní: Ramšák M.).

·

Pridelenie uvoľnených 3-izbových bytov.

p. Chromiaková predstavila siedmych žiadateľov, ktorí spĺňali podmienky na uvoľnené 3-izbové byty
a to: p.Monika Šusteková,Skalité 584, p.Truchlík Ladislav, Skalité č.1195, p.Erika Hajnošová,
Skalité 206, Martina Hučíková,Skalité č.656, Michal Jurga,Oščadnica 1342 (občan obce), Ján
Kalúža, Skalité 713 a p.Pavol Rucek, Skalité 1300,ktorý sa nemohol zúčastniť na zasadnutí požiadal,
aby za jeho neprítomnosti losovala predsedníčka komisie p. Bazgerová.
Komisia odporučila pridelenie bytov losovaním.
p. starosta dal hlasovať o forme pridelenia bytov losovaním. Pridelenie bytov formou losovania
poslanci jednohlasne schválili.
Prítomní žiadatelia pristúpili k losovaniu.
P. Rucek vylosoval byt č.1460/11, Erika Hajnošová, byt č. 1450/8 a Monika Šusteková byt č. 1459/5.
P.starosta požiadal prítomných žiadateľov, či nemajú výhrady k prideleným bytom. Nikto nemal
výhrady.
Otvoril diskusiu.
p.Chromiaková uviedla, že žiadatelia, ktorí si vylosovali byt spĺňajú podmienky na pridelenie bytu na
dobu troch rokov t.j. od 1.9.2019 do 31.8.2022.
p. starosta ukončil diskusiu a požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 96/2019:OZ schvaľuje a)spôsob
pridelenia uvoľnených nájomných bytov formou losovania, b) pridelenie nájomného bytu v
BD 1450/8 p Erike Hajnošovej na dobu od 1.9.2019 do 31.8.2022 c) pridelenie nájomného
butu v BD 1459/5 p. Monike Šustekovej,c) pridelenie nájomného bytu v BD 1460/11
p.Pavlovi Rucekovi na dobu od 1.9.2019 do 31.8.2022, ktoré bolo schválené počtom 9
prítomných poslancov, ( Hlasovanie: za: Mgr.Révayová, Mgr. Capek R., Rovňan O., Lašová Ľ., M.,Petrák
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M., Mgr.Časnocha M., Mgr.art. Mudríková, Bazgerová I., Bury Ján, proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný
na hlasovaní: Ramšák M.).

·

Žiadosť spoločnosti 3angel, Žilina o navýšenie fin. prostriedkov pre SZUŠ Skalité – Kudlov
781,Skalité.

p.starosta predložil žiadosť na úpravu rozpočtu Základnej umeleckej školy Skalité Kudlov
781(ďalej len ZUŠ). Žiadosť bola prerokovaná v komisii finančnej. Privítal na zasadnutí
štatutára ZUŠ p. Macáška.
Otvoril diskusiu.
p. Macášek – mojim cieľom je objasniť ako funguje ZUŠ v Skalitom. Finančné prostriedky sa
odvíjajú od počtu žiakov teda k 15.9., kedy budeme žiakov zapisovať. Na základe tohto počtu
žiadostí a koeficientu, ktorý stanovuje Min. financií sa prideľuje pre potreby školy a žiakov
určité množstvo fin. prostriedkov. Tieto fin. prostriedky prideľuje obec a sú určené pre žiakov
ZUŠ teda našej súkromnej ZUŠ. Od roku 2017 sa nám počet žiakov zvyšuje a javí sa to aj
tento nový školský rok. Žiadosť predložili z troch dôvodov. 1. množstvo fin. prostriedkov
pridelených v tomto kalendárnom roku je nedostačujúci. Stačí vykrývať len mzdy a odvody.
Nezohľadňuje zvýšenie miezd o 10% od nového kalendárneho roka. Nedokážeme zabezpečiť
materiálno-technické vybavenie, ktoré nám určuje Ministerstvo školstva. Režijné náklady,
ktoré súvisia schodom školy pokrývame z úplne iných zdrojov. Máme s tým problém,
berieme na to vždy úver. Pokiaľ sa týka materiálno-technického zabezpečenia potrebujeme
zabezpečiť pre deti hudobné nástroje a technické vybavenia, ktoré sa počas dvoch rokov
fungovania v obci zabezpečili len v malom množstve. Deti sa učia na reparovaných hud.
nástrojoch. Je potrebné vytvoriť podmienky pre rast detí, aby úroveň školy v obci bola vyššia.
Druhým dôvodom je, že počet žiakov bude vyšší ako sme mali v minulom šk. roku. S tým
súvisia aj náklady, ktoré budú potrebné pre žiakov. Tretím dôvodom je, že musíme navyšovať
počty pedagogických pracovníkov, teda toto množstvo fin. prostriedkov, ktoré máme
pridelené, od 1.9 nám nebude postačovať. Prišiel som požiadať o finančné prostriedky aj
z dôvodu, aby sme zvýšili úroveň školy a to môžeme zabezpečiť len vtedy, ak budeme mať
také fin. prostriedky, ktoré chod školy zabezpečia.
O 12,30 hod.prišiel na zasadnutie OZ poslanec p. Ramšák Marián.
Obec nás požiadala o predloženie niektorých dokladov, ktoré sme predložili. Spolupráca s obcou je
dobrá. Máme záujem spoločne ďalej spolupracovať a vytvárať dobré podmienky pre vzdelávanie
detí. Z tohto dôvodu som prišiel a žiadam vás o navýšenie fin. prostriedkov, aby sme mohli do
konca kalendárneho roka fungovať, aby sa neznížila úroveň školy.
p. starosta dal slovo predsedovi fin. komisie p. Capkovi Romanovi aj na základe toho, že komisia
doporučuje neschváliť navýšenie fin. prostriedkov pre ZUŠ, nakoľko z predložených dokladov je
zrejmé, že schválený rozpočet je postačujúci.
p.Capek- s touto žiadosťou sme sa podrobne zaoberali na fin. komisii. Riešil som to z dvoch
pohľadov ako predseda fin. komisie a ako riaditeľ ZUŠ. Snažil som sa byť nezaujatý. Skutočnosť
je taká, že pravdepodobne budeme mať vyšší počet žiakov, plus nábor nových učiteľov
a navýšenie miezd o 10%, nám nebudú postačovať fin. prostriedky pokiaľ chceme ešte nakúpiť
pomôcky, ktoré nám káže zákon. Fin. komisia nedoporučuje schváliť fin. prostriedky nakoľko,
predložené doklady z minulého obdobia sú nedostačujúce. Nové skutočnosti sa vyskytujú k 1.9. pri
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zápise a k 15.9. pri samotnej štatistike, vtedy riaditeľ vie koľko potrebuje. Nedá sa to presne
naplánovať. Podľa prihlášok, ktoré prišli v mesiaci jún môžem povedať, že bude dosť veľké
navýšenie žiakov.
p. Stašová, kontrolórka obce uviedla, že sa zaoberala otázkou poskytovania fin. prostriedkov ZUŠ
aj u iných obcí. V mestách, kde majú vlastnú ZUŠ, poskytujú tých 88% z toho, čo poskytujú svojej
vlastnej ZUŠ. Bol daný dotaz na Min. financií, koľko máme tejto súkromnej umeleckej škole
poskytnúť, nakoľko vlastnú ZUŠ nemáme. Ak by sme mali svoju ZUŠ, ktorá by dostala 70% tak
súkromnej ZUŠ by sme museli poskytnúť 88% z toho, čo by sme poskytli našej vlastnej ZUŠ, teda
s tých 70%. To čo má ZUŠ narozpočtované by mala vyjsť. Je otázne, čo všetko nakupujú, my o
tom nevieme. Vyžiadali sme si výkaz o práci, z ktorého vidíme počet zamestnancov a z toho sme
vypočítali koľko potrebujú na mzdy. Dospeli sme k tomu, že zatiaľ je to postačujúce.
O tom, čo nakupujú informácie nemáme.
p. starosta otvoril diskusiu.
p. Bury Ján- na fin. komisii sme sa zaoberali aj tým, že dotáciu nemožno poskytnúť na kapitálové
výdavky. Z dotácie nemôžete kúpiť klavír a pod.?
p. Stašová,HKO- nákup nad 1 700,-€ je kapitálový výdavok, ale nevieme čo nakupujú, za koľko.
Informácie nemáme.
p. Bury Ján – ZUŠ poskytujeme 1/12 z rozpočtu, ktorú sme jej schválili na začiatku roka. Žiadny
zákon sme neporušili. Je to súkromná ZUŠ, mala by si zháňať dotácie aj z vlastných zdrojov? Časť
môžu dať aj rodičia detí. Deti, ktoré chodia na športový krúžok, ich rodičia, sa musia skladať,
každý mesiac na trénera. Je to tak v Čadci aj v iných mestách. Nech aj rodičia prispejú na
umeleckú školu, ak chcú, aby dieťa navštevovalo túto školu.
p. Macášek – predložili sme všetky doklady. Nepredložili sme vecné čerpanie fin. prostriedkov,
ktoré ste nežiadali. Nebránime sa tomu lebo vieme, že tieto fin. prostriedky idú cez obec. Ak nás
kontrolórka obce vyzve predložiť celé účtovníctvo, problém s tým nemáme. Účtujeme v
podvojnom účtovníctve. Všetky náklady, ktoré súvisia s chodom školy sú len réžiou, nesúvisia so
žiadnymi kapitálovými výdavkami. Tieto doklady dokážeme predložiť za minulý kalendárny rok,
tento rok nie je uzatvorený.
Koľko žiakov nahlásime na min. financií, toľko fin. prostriedkov dostane obec. Pre tento
kalendárny rok ste nám schválili rozpočet o 90 tis. nižší ako bol pridelený pre potreby vyučovania
žiakov súkromnej ZUŠ. Máme motiváciu zvyšovať počet žiakov. Naši učitelia chcú tvorivo
pracovať a chcú podporovať rozvoj školy.
p. Capek – Čadca len jednu ZUŠ dotuje vo výške 5 tis. € mesačne do výplat, okrem toho čo
dostáva z ministerstva.
p. Mudríková Vlasta-mala dotaz, či má škola zriadenú web.stránku.
p. Capek- áno. Informoval o názve web.stránky.
p. Révayová mala otázku na základe čoho prispieva zákonný zástupca dieťaťa na umeleckú školu.
p.Macášek – na základe školného, ktoré stanovuje vedenie školy. Školné je rozdielne pre
individuálne vyučovania a skupinové.
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p.Révayová – teda okrem toho, že vám obec prispeje máte aj príspevok za školu?
p.Macášek – áno. 25,- €/žiak skupinové vyučovanie a 35,-€/žiak na individuálne vyučovanie,
polročne.
p. Petrák Miloš- mal otázku: Kto poslal nejaké podklady od ZUŠ?
p.Capek Roman – zriaďovateľ.
p. Časnocha Michal – nedostačujúce.
p. Capek Roman- treba povedať zriaďovateľovi, čo chýbalo.
p. Stašová, kontrolórka obce uviedla, že v podkladoch, ktoré boli doručené, boli údaje za rok 2014.
Na komisii sme hovorili, čo treba predložiť. Čo ste nakúpili? Aké hudobné nástroje? Aké ďalšie
výdavky máte? Nemáme nič. Nevieme koľko vás to stojí?
p. Macášek – to o čo sme boli požiadaní to sme predložili. Ak boli otázky navyše, tak by sme boli
doklady predložili, ale nemám spätnú informáciu o tom.
p. Stašová, kontrolórka obce požiadala p. Macáška o preloženie výkazu ziskov a strát.
p. Révayová navrhla, aby tieto doklady boli predložené až po 15.9., kedy sa posielajú štatistické
údaje. Bolo by potrebné predložiť všetky údaje: úväzky, počet učiteľov, nákupy a pod.. Neviem, či
máte ešte niekde umeleckú školu ako filiálku?
p. Capek Roman navrhol, aby materiály, ktoré prídu na obec boli doručené aj všetkým poslancom.
p. starosta uviedol, že chceme, aby ZUŠ bola naďalej súčasťou obce Skalité, ale finančné
prostriedky, ktoré má ZUŠ schválené je potrebné aby boli všetky vydokladované.
p. Časnocha Michal – nechceme, aby ZUŠ zanikla. Jediný problém je v tom, že to nemáme
zdokladované. Chceme vám poskytnúť balík fin. prostriedkov, ale aj ten ktorý vám bol poskytnutý
nie je adekvátne zdokladovaný. Boli ste aj na predchádzajúcom zasadnutí, kde sme vám povedali
aké doklady potrebujeme. Po určitom období sme sa dozvedeli, že ste predložili údaje za rok 2014.
Zaoberali sme sa vami predloženými dokladmi na fin. komisii a tieto doklady boli nezrozumiteľné.
Zaoberali sme sa nakoniec len relevantným dokladom – výkaz o práci – z ktorého sme usúdili, že
cca 176 tis.€ je na vykrytie celoročných miezd a odmien pre zamestnancov čo je rozpočtované. Je
to suma, ktorá je zdokladovaná.
p. Macášek – všetky doklady, ktoré boli od nás požadované aj na komisii sme doložili dodatočne.
Nie je si vedomý, že by nedokladovali niečo o čo obec požiadala. Predkladáme všetky doklady
ktoré treba, ak treba ďalšie predložíme. Riešite našu žiadosť, ak budeme dokladať ešte ďalšie
doklady s víziou do konca kalendárneho roka, tak je už koniec kalendárneho roka.
p.Časnocha Michal – z podania, ktoré ste predložili bol relevantný len tento list. Všetko sú také, že
my by sme vás pýtali 20 tis. € na toto, 30 tis. € na toto a doklad žiaden.
p. starosta ubezpečil, že všetky materiály, ktoré boli predložené obci boli na 100% prerokované vo
finančnej komisii.
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O 12,55 hod. z rokovania OZ odišiel poslanec p. Bury Ján.
p. Capek Roman mal otázku na bývalú riaditeľku ZŠ p. Révayovú, či ako riaditeľka školy dokázala
finančne zo 70% riadiť chod školy.
p. Révayová- museli sme tak hospodáriť, aby sme vyšli.
p. Capek Roman – viem o tom, že školám sa dávalo 100%+ žiadosti o navýšenie.
p. Révayová – škola bola s právnou subjektivitou, takže zriaďovateľom bola obec. Nikdy sme
nedostávali naviac, len na havarijný stav. Učitelia mali holý plat. Dostali sme len to, čo bolo zo
zákona.
p. starosta – každý mesiac sa poskytuje 1/12 finančných prostriedkov pre ZŠ Skalité Kudlov, MŠÚ a taktiež súkromnej SUŽ. Mzdy na zamestnancov sú vykryté, na základe relevantných
informácií, ktoré máme. Pokiaľ bude vydokladované všetko tak, ako požaduje vedenie obce ako aj
poslanci OZ a bude to vo finančných možnostiach obce, tak by určitá časť fin. prostriedkov mohla
byť dofinancovaná. Na ďalší kalendárny rok sa prijíma Všeobecné záväzné nariadenia obce,
v ktorom sa stanovuje koeficient na základe ktorého obec prideľuje svojim organizáciám finančné
prostriedky a každý jeden štatutár danej inštitúcie si musí byť vedomý, že z daného rozpočtu, ktorý
má schválený musí vyjsť.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 97/2019:OZ odročuje žiadosť 3angel, 010
01 Žilina o navýšenie finančných prostriedkov pre SZUŠ Skalité – Kudlov 781. Na základe
doručených predložených potrebných dokladov SZUŠ, bude opätovne prerokovaná na
najbližšom zasadnutí OZ v Skalitom. Potrebné doklady predložiť do 1.10.2019, ktoré bolo
schválené počtom 8 prítomných poslancov, ( Hlasovanie: za: Mgr.Révayová, Rovňan O., Lašová Ľ.,
M.,Petrák M., Mgr.Časnocha M., Mgr.art. Mudríková, Bazgerová I., Ramšák Marián, proti: nikto, zdržali sa:
Mgr.Capek Roman, neprítomný na hlasovaní: Bury Ján).

·

Žiadosť p. Klušáka Ferdinanda, 023 34 Kysucký Lieskovec 625 o odkúpenie pozemkov č.
EKN 161/902, EKN 6322/5.

p. starosta privítal na zasadnutí OZ p. Klušáka Ferdinanda a .p. Čaneckú Annu, Skalité č. 994 (sestru
žiadateľa). Predložil dve žiadosti p. Klušáka Ferdinanda, Kysucký Lieskovec 625 o odkúpenie
pozemkov. Požiadal zástupcu stavebného úradu p. Bureho o bližšie informácie k podanej žiadosti.
p. Bury Vladimír uviedol, že obe žiadosti boli prerokované na zasadnutí stavebnej komisie a taktiež
sa uskutočnila obhliadka uvedených pozemkov. Pri obhliadke stretli pravdepodobne súrodencov
žiadateľa, ktorí sa pýtali taktiež na uvedené pozemky, či sú tieto pozemky ich a kto ich
obhospodaruje, nakoľko na pozemkoch bola vysadená zelenina. Oni sami nevedeli. Nemali sme
k tomu žiadne podklady, aby sme rozhodli, z akého dôvodu žiada o odkúpenie len p. Klušák,
nakoľko má viac súrodencov. Na komisii sa rozhodlo o prizvaní p. Klušáka na zasadnutie OZ, aby
podal vysvetlenie k svojej žiadosti.
p. Klušák- pozemok č. EKN 161/902 sa nachádza pri pozemku č. EKN 1388/402, ktorý som zdedil
po rodičoch. Bolo tam asi 30 vlastníkov, všetci súrodenci mi to podpísali. 21 m2 má obec. Pri rieke
máme druhý pozemok č. EKN 6322/5, ktorý sa dostal na LV obce. Spoločne so súrodencami sme sa
dohodli, nakoľko som to začal vybavovať, že sa to prenesie na jedného vlastníka teda na mňa.
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p. Čanecká Anna – súrodenci súhlasia s tým, aby bol jeden vlastník.
p. Časnocha Michal-jedná sa o to, že tieto pozemky v skutočnosti patrili vašim rodičom. Nechceli
sme, aby vznikli nejaké prieky v rodine, že tieto pozemky odpredáme len vám a ostatní súrodenci by
s tým nesúhlasili. Je potrebné, aby ste doložili písomný súhlas, že súrodenci s týmto súhlasia.
Zverejníme zámer na odpredaj pozemkov a vy do ďalšieho zasadnutia predložíte súhlas súrodencov.
p. starosta prerušil rokovanie – od 13,15 hod.- prestávka - zasadnutie pokračovalo o 13,30 hod..
p. starosta otvoril diskusiu.
p. Révayová- k tomuto zámeru na odpredaj pozemkov potrebuje schváliť aj cenu, za ktorú budeme
odpredávať m2. Oboznámila poslancov so stanovenými cenami pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve
obce. Navrhla cenu v rozpätí od 6-10 €/m2. Navrhla konkrétnu cenu a to 6,- €/m2.
Ďalší návrh nebol, nikto sa neprihlásil.
p. starosta dal o návrhu p. Révayovej hlasovať. Návrh bol schválený počtom 9 prítomných poslancov,
neprítomný na hlasovaní p. Bury Ján.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 98/2019:OZ schvaľuje trvalú
prebytočnosť majetku Obce Skalité a zámer prevodu prebytočného majetku obce Skalité
z dôvodu hodného osobitného zreteľa na zákl.§ 9a, ods.8, písm e) Zák.č. 138/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov (ďalej len ,,Zákon o majetku obcí“ a Zásad hospodárenia s majetkom
obce Skalité za účelom odpredaja tohto majetku žiadateľovi:Ferdinand Klušák, 023 34
Kys.Lieskovec 625 a to:pozemok-parcela č. KNE 161/902-záhrada,č.LV 7006 v kú.obce
Skalité o výmere 21 m2, za cenu 6,- €/m2, na základe GP, ktorý si žiadateľ vyhotoví na
vlastné náklady a ku zameraniu bude prizvaný zástupca obce. Návrh na vklad do katastra
nehnuteľností a náklady s tým spojené hradí kupujúci. Časť pozemku – parc.č. KNE 6322/5vodná plocha, č.LV 7006 v kú.obce Skalité o výmere do 306 m2, za cenu 6,- €/m2 na základe
GP, ktorý si žiadateľ vyhotoví na vlastné náklady a ku zameraniu bude prizvaný zástupca
obce. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností a náklady s tým spojené hradí kupujúci.
Odôvodnenie: p.Klušák Ferdinand, 023 34 Kysucký Lieskovec č.625, požiadal obec Skalité
o odkúpenie pozemku parc.č. KNE 161/902-záhrada a časť pozemku parc.č. KNE 6322/5, za
účelom vysporiadania pozemkov, ktoré v minulosti vlastnili a mali rodičia žiadateľa. Uvedené
pozemky sú pre obec nevyužiteľné, ktoré bolo schválené 9 prítomných poslancov.( Hlasovanie:
za: Mgr.Révayová, Mgr.Capek R., Rovňan O., Lašová Ľ., M.,Petrák M., Mgr.Časnocha M., Mgr.art. Mudríková,
Bazgerová I., Ramšák M., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní: Bury Ján).

·

Rozšírenie cintorína Rieky- návrh starostu.

p. starosta – návrh riešenia rozšírenia cintorína Rieky bol prerokovaný na stavebnej ako aj
finančnej komisii, zápisnice poslanci obdŕžali. Obe komisie odporúčajú starostovi začať na
príprave plôch a PD s tým spojenej.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 99/2019:OZ a)berie na vedomie
predložený návrh rozšírenia cintorína Skalité Rieky, b)poveruje starostu obce zabezpečiť
projekt rozšírenia cintorína Rieky a začať prípravné práce na tomto projekte, ktoré bolo
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schválené počtom 9 prítomných poslancov. .( Hlasovanie: za: Mgr.Révayová, Mgr.Capek R., Rovňan
O., Lašová Ľ., M.,Petrák M., Mgr.Časnocha M., Mgr.art. Mudríková, Bazgerová I., Ramšák M., proti: nikto,
zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní: Bury Ján).

·

Cenová ponuka projektu sanácie mosta v časti u Filipa v obci Skalité.

p. starosta – cenovú ponuku projektu sanácie mosta v miestnej časti u Filipa na svojich zasadnutiach
prerokovali komisia stavebná ako aj komisia finančná. Vzhľadom na finančné možnosti obce
odporúčajú variantu č.1.. Boli 3 varianty na spracovanie PD: 1. vo výške 1 070,- €, 2. vo výške
1 860,- € a 3. vo výške 4 850,- €.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 100/2019 OZ a)berie na vedomie
predložené cenové ponuky projektu sanácie mosta v časti u Filipa,b) schvaľuje:
vzhľadom na finančné možnosti obce variantu č. 1 t.j. najlacnejšiu, ktoré bolo schválené
počtom 9 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr.Révayová, Mgr.Capek R., Rovňan O., Lašová Ľ.,
M.,Petrák M., Mgr.Časnocha M., Mgr.art. Mudríková, Bazgerová I., Ramšák M., proti: nikto, zdržali sa: nikto,
neprítomný na hlasovaní: Bury Ján).

·

Žiadosť Jozefa Urbánka, Skalité č. 1403 o rekonštrukciu mosta v časti u Kristiány
v obci Skalité.

p. starosta prečítal poslancom žiadosť p. Urbánka. Uvedená žiadosť bola prerokovaná na
stavebnej i finančnej komisii, ktoré odporúčajú vykonať nevyhnutnú opravu havarijného stavu
mosta z finančných prostriedkov určených na miestne komunikácie.
Otvoril diskusiu.
p. Rovňan Ondrej – mal otázku, či je daný most v majetku obce.
p. starosta- 90% mostných objektov v obci sú presne v takom stave, že sa o ne obec a obecná
prevádzkáreň stará. Takto to bolo prezentované aj riaditeľom obecnej prevádzky. Z tohto
dôvodu išlo aj odporúčanie stavebnej komisie.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 101/2019 OZ schvaľuje žiadosť Jozefa
Urbánka, bytom Skalité č. 1403 o rekonštrukciu havarijného stavu mosta v osade u Kristány
v nevyhnutnom rozsahu, prostredníctvom Obec Skalité-Prevádzkareň, ktoré bolo schválené
počtom 9 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr.Révayová, Mgr.Capek R., Rovňan O., Lašová Ľ.,
M.,Petrák M., Mgr.Časnocha M., Mgr.art. Mudríková, Bazgerová I., Ramšák M., proti: nikto, zdržali sa: nikto,
neprítomný na hlasovaní: Bury Ján).

·

Žiadosť o odkúpenie pozemku – Gerátová Viera, Skalité č. 1325.

p. starosta uviedol, že žiadosť bola prerokovaná v komisiách. Komisia výstavby odporúča
neschváliť odpredaj pozemku a ďalej komisia výstavby odporúča opätovne prerokovať
žiadosť p. Gerátovej na zasadnutí komisii výstavby s tým, že na jednanie bude prizvaná
žiadateľka.
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Otvoril diskusiu.
p. Časnocha Michal – je potrebné túto žiadosť znova prejednať v stavebnej komisii a taktiež,
aby stavebný úrad informoval žiadateľov o prejednávaní žiadosti komisiou. Stalo sa, že na
tvare miesta nikto so žiadateľov nebol, lebo nevedel, že sa táto obhliadka uskutoční.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.102/2019 OZ poveruje: Komisiu
výstavby, územného plánovania a životného prostredia pri OZ Skalité opätovne prejednať
žiadosť p. Gerátovej Viery, Skalité č. 1325 o odkúpenie časti pozemku CKN 3624/1 vedená
na LV obce Skalité č.1566 o výmere do 100 m2 na svojom zasadnutí s tým, že na jednanie
bude prizvaná žiadateľka, ktoré bolo schválené počtom 9 prítomných poslancov. ( Hlasovanie:
za: Mgr.Révayová, Mgr.Capek R., Rovňan O., Lašová Ľ., M.,Petrák M., Mgr.Časnocha M., Mgr.art. Mudríková,
Bazgerová I., Ramšák M., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní: Bury Ján).

·

Žiadosť o odkúpenie časti pozemku KNC č. 5726/5 o výmere do 30m2- DIRMAT
s.r.o., Skalité č.1284.

p. starosta- žiadosť bola prerokovaná v komisiách. Komisie odporúčajú odpredaj nevyhnutnej
časti pozemku, na ktorej je postavený oporný múr.
Otvoril diskusiu.
p.Révayová- opätovne musíme stanoviť cenu za odpredaj pozemku v zmysle „Zásad...“
p.Časnocha – mal otázku na poslancov, či aj v minulosti mali nejaký kľúč v akej hodnote sa
predávali pozemky.
p.Lašová – vždy sa to individuálne riešilo.
p. starosta požiadal o návrh ceny na odpredaj pozemku.
p. Révayová- navrhla cenu 10,-€/m2.
Iný návrh nebol vznesený.
p.starosta dal o návrhu p. Révayovej hlasovať. Návrh bol schválený počtom 9 prítomných poslancov,
neprítomný na hlasovaní p. Bury Ján.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.103/2019 OZ schvaľuje: 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 žiadateľovi: DIRMAT s.r.o.,
023 14 Skalité č. 1284, IČO: 36368938, a to: časť pozemku – parcela registra „C“ 5726/5ost. plochy, č. LV 1566 v k.ú. obce Skalité, o výmere do 30 m2, za cenu 10,-€/m2, na základe
GP, ktorý si žiadateľ vyhotoví na vlastné náklady a ku zameraniu bude prizvaný zástupca
obce. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností a náklady s tým spojené hradí kupujúci.
Odôvodnenie :Spoločnosť DIRMAT s.r.o., 023 14 Skalité č. 1284, IČO: 36368938, požiadala
Obec Skalité o odkúpenie časti pozemku parc. č. KNC 5726/5 – ost. plochy, za účelom
vysporiadania pozemku, na ktorom je umiestnený oporný múr, ktorý oddeľuje priestor medzi
objektom Hotel Koloniál Skalité a Amfiteáter Skalité. Uvedený pozemok je pre obec
nevyužiteľný, ktoré bolo schválené počtom 9 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za:
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Mgr.Révayová, Mgr.Capek R., Rovňan O., Lašová Ľ., M.,Petrák M., Mgr.Časnocha M., Mgr.art. Mudríková,
Bazgerová I., Ramšák M., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní: Bury Ján).

·

Žiadosť o odkúpenie pozemku č. KNC 6037 o výmere do 100 m2 – Rucek Stanislav,
Skalité č. 1200.

p. starosta taktiež informoval poslancov, že žiadosť bola prerokovaná v komisiách, ktoré
odporúčajú odpredaj len časti pozemku do 100 m2 tak, aby od okraja obrubníka ostal priestor
na vybudovanie chodníka a odvodnenie v celkovej šírke 2m.
Otvoril diskusiu.
p. Lašová – znova sa musíme vyjadriť k cene za, ktorú chceme pozemok odpredať.
p. Révayová- navrhla cenu 10,-€/m2.
Iný návrh nebol vznesení.
p. starosta dal hlasovať o návrhu p. Révayovej hlasovať. Návrh bol schválený počtom 9 prítomných
poslancov, neprítomný na hlasovaní p. Bury Ján.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.104/2019 OZ schvaľuje: 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: Rucek Stanislav,
bytom Skalité č. 1200 a to: časť pozemku – parcela registra „C“ 6037-neplodná plocha, v k.ú.
obce Skalité, o výmere do 100 m2 – za cenu 10,-€/m2, na základe GP, ktorý si žiadateľ
vyhotoví na vlastné náklady tak, aby od okraja MK ostal priestor na vybudovanie chodníka
a odvodnenie v celkovej šírke 2 m. Ku zameraniu bude prizvaný zástupca obce. Návrh na
vklad do katastra nehnuteľností a náklady s tým spojené hradí kupujúci. Odôvodnenie :
p. Rucek Stanislav, požiadal Obec Skalité o odkúpenie pozemku parc. č. KNC 6037 za
účelom vysporiadania pozemku pri rodinnom dome. Uvedený pozemok je pre obec
nevyužiteľný, ktoré bolo schválené počtom 9 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za:
Mgr.Révayová, Mgr.Capek R., Rovňan O., Lašová Ľ., M.,Petrák M., Mgr.Časnocha M., Mgr.art. Mudríková,
Bazgerová I., Ramšák M., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní: Bury Ján).

·

Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi SSD a.s.
a obcou Skalité.

p. starosta informoval poslancov so žiadosťou SSD a.s. o uzatvorení Zmluvy o zriadení
vecného bremena súvisiacej s realizovaním stavby „Skalité, koniec obce –zahustenie TS. Táto
žiadosť bola prerokovaná na zasadnutí OZ dňa 5.3.2019, kde bolo prijaté uznesenie
č.31/2019. SSD a.s.. Spoločnosť uviedla v návrhu zmluvy, že je to bezodplatné. Navrhol
zmeniť uznesenie prípadne zrušiť pôvodné uznesenie a prijať nové uznesenie, aby nevznikol
problém. Investícia sa pohybuje okolo 70 tis.. Kábel, ktorý bude umiestnený vo vozovke
nebude prekážať budúcej výstavbe MK. Bude umiestnený v hĺbke 1,2 m. Chceme, aby
uznesenie bolo prijaté tak, aby v budúcnosti nevznikli nejaké nezrovnalosti.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
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Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.105/2019 OZ schvaľuje: a)zrušenie
Uznesenia OZ v Skalitom č. 31/2019 zo dňa 5.3.2019 v celom rozsahu, b)uzatvorenie Zmluvy
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Stredoslovenskou distribučnou, a.s.,
Žilina a Obcou Skalité bezodplatne, v súvislosti s realizáciou stavby ,, Skalité, koniec obce zahustenie TS“, SW kód 11621, a to na časť pozemku KNC 5959/1 – ost.pl., vedená na LV
obce Skalité č. 1566, predpokladaná výmera obmedzenia je 30 m2 a na časť pozemku KNE
6424 ost.pl. vedená na LV obce Skalité č. 7006, predpokladaná výmera je 238 m2 .Skutočný
rozsah vecného bremena bude vymedzený po realizácií stavby, porealizačným geometrickým
plánom, ktoré bolo schválené počtom 9 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr.Révayová,
Mgr.Capek R., Rovňan O., Lašová Ľ., M.,Petrák M., Mgr.Časnocha M., Mgr.art. Mudríková, Bazgerová I.,
Ramšák M., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní: Bury Ján).

·

Žiadosť p. Jozefa Choluja, Skalité č. 1140 o opravu odvodňovacích žľabov na MK.

p. starosta- žiadosť bola prerokovaná na zasadnutí stavebnej komisie, ktorá odporúča schváliť
žiadosť p. Choluja a zaradiť ju do plánov opráv MK.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.106/2019 OZ schvaľuje: Zaradiť žiadosť
p. Jozefa Choluja, Skalité č. 1140 o opravu odvodňovacích žľabov do zoznamu plánov opráv
a riešiť uvedenú žiadosť v rámci bežnej údržby MK Obec Skalité Prevádzkáreň, ktoré bolo
schválené počtom 9 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr.Révayová, Mgr.Capek R., Rovňan O.,
Lašová Ľ., M.,Petrák M., Mgr.Časnocha M., Mgr.art. Mudríková, Bazgerová I., Ramšák M., proti: nikto, zdržali
sa: nikto, neprítomný na hlasovaní: Bury Ján).

·

Žiadosť občanov z miestnej časti Podkrižné – u Špili o žľaby a rúry na odvodnenie
MK.

p. starosta - žiadosť bola prerokovaná na zasadnutí stavebnej komisie, ktorá odporúča zaradiť
žiadosť o poskytnutie žľabov a rúr do zoznamu plánov opráv a uvedenú žiadosť riešiť v rámci
bežnej údržby MK.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.107/2019 OZ schvaľuje: Zaradiť žiadosť
občanov z miestnej časti Podkrižné – u Špili o poskytnutie žľabov a rúr do zoznamu plánov
opráv a riešiť uvedenú žiadosť v rámci bežnej údržby MK Obec Skalité Prevádzkáreň, ktoré
bolo schválené počtom 9 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr.Révayová, Mgr.Capek R.,
Rovňan O., Lašová Ľ., M.,Petrák M., Mgr.Časnocha M., Mgr.art. Mudríková, Bazgerová I., Ramšák M., proti:
nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní: Bury Ján).

·

Ústna žiadosť p. Majchráka Ľubomíra, Skalité č. 1063 o osadenie dopravného zrkadla
na križovatku so štátnou cestou. Výjazd na ŠC 1/12 z MK na Kudlove medzi RD
č.883 a RD č.231.

p. starosta - žiadosť bola prerokovaná na zasadnutí stavebnej komisie, ktorá odporúča
osadenie tohto dopravného zrkadla.
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Otvoril diskusiu.
p.Ramšák uviedol, že zrkadlá je potrebné dať na MK, ktoré ústia na št. cestu zdola z dôvodu,
že v zime ak napadne veľa snehu, ak nie je niekto kto by ukázal, tak sa nedá vyjsť na št. cestu.
p. starosta musíme postupne pracovať tak, aby zrkadlá boli osadené všade tam, kde sú
potrebné.
p. Révayová – bolo by dobré vytvoriť zoznam na umiestňovanie týchto zrkadiel a na základe
tohto zoznamu by sa tieto zrkadlá budovali na cestách alebo mimo nich. Nemá sa k tomu
vyjadriť aj Dopravný inšpektorát?
p.starosta – nie, sú to miestne komunikácie.
p. Révayová- osadenie zrkadiel, by som riešila komplexne a túto žiadosť by som zobrala na
vedomie, urobiť zoznam a riešiť to spoločne.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.108/2019 OZ schvaľuje: Osadenie
dopravného zrkadla na križovatku so štátnou cestou - výjazd na št. cestu 1/12 z MK na
Kudlove medzi RD č. 883 a RD č. 231, prostredníctvom Obec Skalité-Prevádzkareň, ktoré
bolo schválené počtom 9 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr.Révayová, Mgr.Capek R.,
Rovňan O., Lašová Ľ., M.,Petrák M., Mgr.Časnocha M., Mgr.art. Mudríková, Bazgerová I., Ramšák M., proti:
nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní: Bury Ján).

·

Žiadosť p. Tomáša Kušníra, Skalité č. 734 o prenájom časti pozemkov pri BD na
Kudlove.

p. starosta - žiadosť bola prerokovaná na zasadnutí stavebnej komisie, ktorá odporúča
neschváliť uvedenú žiadosť z dôvodu, že uvedené pozemky slúžia pre oddych obyvateľov
bytových domov a hry detí.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.109/2019 OZ neschvaľuje: Žiadosť p.
Tomáša Kušníra, bytom Skalité č. 734 o prenájom časti pozemkov parc. č. KNC 1840/13,
1840/14 o výmere cca 375 m2 z dôvodu, že uvedené pozemky sa nachádzajú pri bytových
domoch Kudlove a sú využívané ako priestor pre oddych a hry obyvateľov bytových domov ,
ktoré bolo schválené počtom 9 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr.Révayová, Mgr.Capek
R., Rovňan O., Lašová Ľ., M.,Petrák M., Mgr.Časnocha M., Mgr.art. Mudríková, Bazgerová I., Ramšák M.,
proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní: Bury Ján).

·

Žiadosť Spoločenstva Urbáru Skalité o zmenu Dodatku č.19 k Nájomnej zmluve.

p. starosta oboznámil poslancov so žiadosťou Urbáru Skalité, ktorý žiadajú zmenu dodatku
č.19 a určenú výšku finančných prostriedkov poukázať na účet obce, nakoľko nepovažujú
investovanie fin. prostriedkov do opravy prenajatých priestorov za účelné.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
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Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.110/2019 OZ schvaľuje:
Žiadosť Spoločenstva Urbáru Skalité o poukázaní finančných prostriedkov 431,38€ za rok
2019 na účet obce, nakoľko budova, ktorú majú v prenájme bude asanovaná a nepočíta sa
s investovaním finančných prostriedkov na opravu a údržbu budovy, nakoľko by to nebolo
efektívne, ktoré bolo schválené počtom 9 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr.Révayová,
Mgr.Capek R., Rovňan O., Lašová Ľ., M.,Petrák M., Mgr.Časnocha M., Mgr.art. Mudríková, Bazgerová I.,
Ramšák M., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní: Bury Ján).

·

Ústna žiadosť p. Čarneckého Róberta, Skalité č. 804 o poskytnutie materiálu na
dobudovanie oporného múru medzi TJ Slovan Skalité a záhradou parc.č. 5844.

p. starosta požiadal p.Ing. Bureho, pracovníka stavebného úradu o podanie bližších informácii
k uvedenej žiadosti.
p.Bury- informoval poslancov o tom, že uvedenú žiadosť prezentoval na zasadnutí komisie
stavebnej p. Bury Ján. Postavil sa múr ako je ihrisko umelá tráva do výšky cca 1m.
Vybudovali sa piliere. Po vyrovnaní terénu sa zistilo, že by bolo vhodné domurovať múr, aby
vzadu vznikla rovina a dalo sa to plne využiť. Nakoľko bolo nedostatok materiálu, tak sa to
nevybudovalo. P. Čarnecký povedal, že ak by sa dal materiál tieto práce by svojpomocne
urobil, na vlastné náklady a nám by sa vyrovnala plocha za umelou trávou na ihrisku. Kde by
sa mohla umiestniť ďalšia stavba napr. altánok. Je to vyhovenie nám, aby sme si vyrovnali
terén. Pán Bury Ján na komisii uviedol, že ďalšie fin. prostriedky nemôže žiadať pre TJ
Slovan Skalité.
Otvoril diskusiu.
p.Rovňan Ondrej- je to spoločný plot p. Čarneckého a obce. Obec dodá materiál a on to urobívzájomná dohoda. Tak to nejako uviesť.
p.Stašová, HKO- treba uviesť, že teda nepotrebuje to len p. Čarnecký ale aj obec.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.111/2019 OZ schvaľuje: Poskytnutie
stavebného materiálu (debniacich tvárnic) na dokončenie oporného múra medzi TJ Slovan
Skalité a záhradou p. Čarneckého Róberta, Skalité č. 804 – parc. č. KNC 5844 do výšky 300,€. Zdôvodnenie: Nakoľko sa jedná o zveľadenie obecného majetku a priestoru športového
areálu, ktoré bolo schválené počtom 9 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr.Révayová,
Mgr.Capek R., Rovňan O., Lašová Ľ., M.,Petrák M., Mgr.Časnocha M., Mgr.art. Mudríková, Bazgerová I.,
Ramšák M., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní: Bury Ján).

P. starosta predložil návrh na prerušenie bodu rokovania č.5)Nakladanie s majetkom obce
a nasledoval by bod programu č. 6) Zápis do kroniky obce za rok 2018 na základe
prečíslovania a presunov, ktoré boli odsúhlasené OZ.
p. starosta dal o tejto zmene programu rokovania hlasovať.
-návrh bol jednohlasne schválený (počtom 9 prítomných poslancov).
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6.

Zápis do kroniky obce za rok 2018

p. starosta požiadal Mgr. Ivetu Petrákovú o predloženie návrhu Zápisu do kroniky obce Skalité za rok
2018.
Mgr. Petráková Iveta (kronikárka obce) predlžila návrh na zápis do kroniky obce za rok 2018, ktorý
tvorí prílohu zápisnice.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.112/2019 OZ schvaľuje a)zápis do
kroniky obce Skalité za rok 2018 tak, ako ho predložila kronikárka obce Mgr. Iveta Petráková
(tvorí prílohu zápisnice),b)odmenu kronikárke Mgr. Ivete Petrákovej vo výške 400,- €, ktorá
bude vyplatená až po ukončení skutočného zápisu do kroniky obce, ktoré bolo schválené
počtom 9 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr.Révayová, Mgr.Capek R., Rovňan O., Lašová Ľ.,
M.,Petrák M., Mgr.Časnocha M., Mgr.art. Mudríková, Bazgerová I., Ramšák M., proti: nikto, zdržali sa: nikto,
neprítomný na hlasovaní: Bury Ján).

5.
·

Nakladanie s majetkom obce – II. časť.

Žiadosť p. Horeličanovej Márie, Skalité č.1025 o odkúpenie pozemku parc.č. KNC
6087/9.

p. starosta oboznámil poslancov so žiadosťou p. Horeličanovej, Skalité č. 1025 o odpredaj
pozemku pri rod. dome. Žiadosť nebola prerokovaná v komisiách, došla 27.8.2019.Na
dnešnom rokovaní by došlo len schváleniu zámeru na odpredaj.
Otvoril diskusiu.
p. Rovňan Ondrej navrhol 6,- €/m2.
Iný návrh nebol. Návrh p. Rovňana bol jednohlasne schválený (počet prítomných 9 poslancov).
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.113/2019 OZ schvaľuje: 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 žiadateľke p. Márií Horeličanovej,
bytom Skalité č.1025: pozemok č.KNC 6087/9 – ost. plocha, o výmere 37m2, ktorý vznikol
na základe geometrického plánu č. 1013/2019 vyhotoveného Ing. Tomašcovou Annou –
Geodetické práce, Komenského 135,022 01 Čadca, za cenu 6,-€/m2. Návrh na vklad do
katastra nehnuteľností a náklady s tým spojené hradí kupujúci. Odôvodnenie:p. Mária
Horeličanová požiadala Obec Skalité o odkúpenie pozemku parc. č. KNC 6087/9 – ost.
plochy, za účelom zveľadenia pozemku a hlavne odviesť povrchovú vodu, ktorá sa v danom
úseku zhromažďuje po zrážkach. Uvedený pozemok je pre obec nevyužiteľný, ktoré bolo
schválené počtom 9 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr.Révayová, Mgr.Capek R., Rovňan O.,
Lašová Ľ., M.,Petrák M., Mgr.Časnocha M., Mgr.art. Mudríková, Bazgerová I., Ramšák M., proti: nikto, zdržali
sa: nikto, neprítomný na hlasovaní: Bury Ján).
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·

Žiadosť p. Ondrašinu Vladislava, Skalité č. 465 o odkúpenie pozemkov.

p. starosta informoval poslancov o späť vzatí žiadosti p. Ondrašinu o odkúpenie pozemkov zo
dňa 20.2.2019 z dôvodu, že po zameraní geodetom nie sú tieto pozemky pre neho potrebné. Je
potrebné zrušiť zámer odpredaja pozemkov.
Diskusia nebola-nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.114/2019 OZ schvaľuje: Zrušenie
Uznesenia OZ v Skalitom č. 37/2019 zo dňa 5.3.2019 v celom rozsahu, ktoré bolo schválené
počtom 9 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr.Révayová, Mgr.Capek R., Rovňan O., Lašová Ľ.,
M.,Petrák M., Mgr.Časnocha M., Mgr.art. Mudríková, Bazgerová I., Ramšák M., proti: nikto, zdržali sa: nikto,
neprítomný na hlasovaní: Bury Ján).

·

Nevyužitý majetok obce – zámková dlažba, obrubníky.

p.starosta informoval poslancov, že obec má v majetku nevyužitý majetok a to: zámkovú
dlažbu, obrubníky a kamenivo, ktorý nebude použitý pri prácach na oprave chodníka popri št.
ceste z dôvodu, že chodník nie je na LV obce, ale je v majetku Nár.diaľničnej spoločnosti.
Tento majetok môže byť použitý v príspevkovej organizácií-podnikateľská činnosť Obec
Skalité Prevádzkáreň na spevnené plochy pri ŠH, ktoré bude realizovať.
Otvoril diskusiu.
P Časnocha Michal- táto požiadavka nebola prerokovaná v komisiách.
p.starosta- požiadavka zo strany prevádzky prišla dva dni dozadu. Nevedeli sme to
prerokovať.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.115/2019 OZ schvaľuje: Nepokračovať v
prácach na oprave chodníka, ktorý nie je vo vlastníctve obce popri št. ceste 1/12, podľa
Uznesenia obecného zastupiteľstva v Skalitom č.112/2018 zo dňa 26. 2. 2018 s tým, že
nespotrebovaný stavebný materiál v rozsahu:
1. Zámková dlažba Holand STAR 6 cm sivá 820,20 m2 v cene 4 921,19 Eur,
2. Obrubník cestný 100 x 25 x 15, 290 ks v cene 1 009,20 Eur,
3. Obrubník záhradný 100 x 25 x 5, 450 ks v cene 918,- Eur,
4. Kamenivo 0/63 4/8, 50 t v cene 671,41 Eur,
bude použitý v príspevkovej organizácií – podnikateľská činnosť Obec Skalité –Prevádzkáreň
na spevnené plochy pri športovej hale v obci Skalité, ktoré bolo schválené počtom 9
prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr.Révayová, Mgr.Capek R., Rovňan O., Lašová Ľ., M.,Petrák
M., Mgr.Časnocha M., Mgr.art. Mudríková, Bazgerová I., Ramšák M., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný
na hlasovaní: Bury Ján).

·

Nájomná zmluva nebytových priestorov Železníc SR.

p. starosta informoval poslancov, že obec má možnosť prenajať nebytové priestory ako aj
pozemky pri autobusových zastávkach od Železníc SR. Uvedené priestory aj pozemky boli
prezentované poslancom aj vizuálne. Podmienky prenájmu sú pre obec výhodné. Pri
nebytových priestoroch ide o budovu č.p. 1048 na žel. stanici v Skalitom. Ponuka na ročný
prenájom od Železníc SR je 350€/rok bez DPH za 233,15 m2.
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Ďalej informoval o prenájme pozemkov od Železníc SR a to pozemky pri autobus. zastávke
u Šimudy, u Tomice, u Kožáka a pri Žel. stanici v Skalitom v celkovej rozlohe 525 m2 .
Ponuka na ročný prenájom od železníc je 115,50 €/rok bez DPH. Tento prenájom je
nevyhnutný pre realizáciu projektu výmeny autobusových zastávok.
Ďalej sú to pozemky v časti Kolónia a pri žel. stanici. V prípade kultúrnych podujatí je
potrebné, aby sme mali nejaký prístup do amfiteátra a taktiež sa môže stať situácia, že tieto
pozemky niekto odkúpi a nedostaneme sa do amfiteátra. Tieto pozemky o výmere 4350 m2
sú za ročný nájom 6,-€ bez DPH, za údržbu.
Cena je vyrokovaná s 90% zľavou.
Otvoril diskusiu.
p.Časnocha Michal – zastávky v centre obce?
p. starosta- v tejto chvíli sú postačujúce. Zastávka na Triciatku, je na pozemku, ktorý je Estave, je potrebné vyhotoviť GP, aby sme to dostali na LV. Zastávka pri budove Jednoty
smerom na Vyšný koniec je na pozemku vo vlastníctve Jednoty SD. Zastávka u Tomasa je
taktiež na pozemku v E-stave, ktorý taktiež musíme vysporiadať. Zastávka u Kaplnky sa
nachádza na obecnom pozemku. Zastávka na Kudlove smer Vyšný koniec je zastávka vo
vlast. obce- musí sa vyhotoviť GP. Zastávka na Kudlove- smer Čadca je na nevysporiadanom
pozemku.
p. Révayová- tieto zastávky sa budú robiť nové?
p.starosta- áno, v bode rôzne bude informovať o podávanom projekte.
p.Révayová- zastávka u Tomasa je postavená v zlej lokalite-v zákrute. Nedala by sa aspoň
posunúť?
p. starosta- museli by sme riešiť odkúpenie príp. majetko-právne vysporiadať pozemky.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.116/2019 OZ schvaľuje:a) dlhodobý
prenájom nebytových priestorov o rozlohe 233,15 m2/stavby na LV 1493, súpisné číslo 1048
budovy Železnice Slovenskej republiky, Klementova 8, 813 61 Bratislava, (Odštepný závod –
Železnice Slovenskej republiky – Správa majetku ŽSR Bratislava, Holekova 6, 811 04
Bratislava, pre účely obce v hodnote 350€/rok bez DPH,
b)uzatvorenie zmluvy minimálne na dobu 15 rokov, ktoré bolo schválené počtom 9
prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr.Révayová, Mgr.Capek R., Rovňan O., Lašová Ľ., M.,Petrák
M., Mgr.Časnocha M., Mgr.art. Mudríková, Bazgerová I., Ramšák M., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný
na hlasovaní: Bury Ján).

Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.117/2019 OZ schvaľuje: a)Dlhodobý
prenájom pozemkov na parcele:
· KNC 5907/1 o rozlohe 240 m2 na LV 1493
· KNC 5928/1 o rozlohe 285 m2 na LV 1493
Dlhodobý prenájom je pre účely realizácie výmeny autobusových zastávok: u Šimurdy,
u Tomice, u Kožáka a pri Železničnej zastávke v Skalitom v celkovej rozlohe 525 m2 za
0,22€/m2/rok. Suma prenájmu spolu 115,50 € bez DPH/rok,
b)Dlhodobý prenájom pozemkov na parcele:
· 5913/1 (amfiteáter) a 5922 pri Železničnej stanici v Skalitom v celkovej rozlohe
4350 m2 za 6€/rok bez DPH za údržbu.
Celková suma prenájmu pozemkov od Železnice Slovenskej republiky, Klementova 8, 813 61
Bratislava, (Odštepný závod – Železnice Slovenskej republiky – Správa majetku ŽSR
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Bratislava, Holekova 6, 811 04 Bratislava, v rozlohe celkom 4875 m2 v hodnote 121,50€/rok
bez DPH.
Prenájom pozemkov je potrebný pre uchádzanie sa projektov na obnovu autobusových
zastávok, ďalších projektov a ďalší strategický rozvoj obce. Prenajaté pozemky budú
vytýčené geodetom / náčrtom,
c)uzatvorenie zmluvy na dobu minimálne 15 rokov, ktoré bolo schválené počtom 9
prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr.Révayová, Mgr.Capek R., Rovňan O., Lašová Ľ., M.,Petrák
M., Mgr.Časnocha M., Mgr.art. Mudríková, Bazgerová I., Ramšák M., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný
na hlasovaní: Bury Ján).

· Nevyužiteľný majetok obce.
p. starosta informoval poslancov o tom, že v obci máme neupotrebiteľný majetok ako staré
kotly v budovách kina, hasičskej zbrojnice, kasárni, Zdravotného strediska, ZŠ s MŠ Skalité
Kudlov. p. audítorka, nám odporučila, ako máme postupovať v prípade takýchto vecí, ktoré
obec nemôže využiť.
p. starosta prečítal stanovisko audítorky.
Otvoril diskusiu.
p. Révayová- ako predsedkyňa DIK na Zdravotnom stredisku, sme riešili stále otázku kotlov
na vykurovanie. Nedávali sme ich do inventarizácie z toho dôvodu, že sme nemali ako s nimi
naložiť. Navrhla, aby predsedovia DIK dali návrh na vyradenie a OZ vie ako to má vyradiť.
p. Stašová – kotly boli súčasťou budovy a budova sa odpisuje. Audítorka navrhla cestou OZ
chváliť ich odpredaj a následne sa rieši zaúčtovanie.
p. starosta- toto bola taktiež otázka aj poslanca p. Krčmárika Milana, na predchádzajúcich
zasadnutiach, na vodáreň Kudlov, ktorú má záujem prenajať Poľovnícke združenie Skaľanka.
Teraz máme riešenie, ako s týmto majetkom máme nakladať.
p. Petrák Miloš- kotly sa budú musieť rozrezať napr. v KD a vyniesť po schodoch. Nebudú to
robiť zadarmo.
p. starosta- budeme to robiť ako celok, aby to odstránili na vlastné náklady. Ak nenájdeme
vhodnú firmu, ktorá by to vedela urobiť, tak od toho upustíme.
Rovnako chceme postupovať s použitými svietidlami nakoľko sa teraz rieši projekt verej.
osvetlenia. Chceme zverejniť zámer na odpredaj. Môže sa nájsť obec, ktorá by chcela odkúpiť
svietidlá.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.118/2019 OZ v zmysle zásad článku 12
Zásad hospodárenia s majetkom obce Skalité - nakladanie s neupotrebiteľným a prebytočným
majetkom obce s c h v a ľ u j e: Kotly na tuhé palivo v budove Zdravotného strediska,
Kultúrneho domu, ZŠ s MŠ Skalité Kudlov, kasárňach, budove č.p.606, ktoré ostali po
technickom zhodnotení budov obce- ich plynofikácií, za neupotrebiteľný majetok obce,
vzhľadom na ich zastaranosť a nehospodárnosť pri ich prípadnej ďalšej prevádzke. Taktiež
zariadenie vodárne Kudlov, ktoré po výstavbe vodovodu a odovzdaní diela SEVAKu a.s.,
ktorý ostal za neupotrebiteľný majetok. Likvidáciu týchto kotlov na tuhé palivo, ktoré sa stali
po plynofikácii v jednotlivých budovách obce neupotrebiteľným majetkom obce a taktiež
zariadenie vodárne Kudlov, ich predajom za šrotovú cenu, ktoré bolo schválené počtom 9
prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr.Révayová, Mgr.Capek R., Rovňan O., Lašová Ľ., M.,Petrák
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M., Mgr.Časnocha M., Mgr.art. Mudríková, Bazgerová I., Ramšák M., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný
na hlasovaní: Bury Ján).

p. starosta taktiež informoval poslancov o tom, že po rekonštrukcii ver. osvetlenie zostane 655
ks svietidiel. Tieto svietidla budeme musieť uskladniť a taktiež nájsť spôsob ako ho z majetku
obce odpísať. Ten postup nám p. audítorka uviedla. Môžeme zverejniť zámer na odpredaj
tohto majetku a postupovať podľa toho istého pokynu audítorky ako sme mali v prvom
prípade. Sú tam aj nové svietidlá, možno by prišiel aj záujem z okolitých obcí.
Do požiadavky verejného obstarávania sme dali požiadavku, aby do konca októbra bolo
vymenené verejné osvetlenie. V prípade, ak by nastali nepredvídateľné skutočnosti max. do
konca novembra r.2019.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.119/2019 OZ v zmysle zásad článku 12
Zásad hospodárenia s majetkom Obce Skalité - nakladanie s neupotrebiteľným a prebytočným
majetkom obce schvaľuje: a)Odpredaj svietidiel po rekonštrukcii verejného osvetlenia v obci
Skalité. Uvedený majetok bude neupotrebiteľný a bude ponúknutý na odpredaj, ktoré bolo
schválené počtom 9 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr.Révayová, Mgr.Capek R., Rovňan O.,
Lašová Ľ., M.,Petrák M., Mgr.Časnocha M., Mgr.art. Mudríková, Bazgerová I., Ramšák M., proti: nikto, zdržali
sa: nikto, neprítomný na hlasovaní: Bury Ján).

·

Žiadosť spoločnosti NANOKON s.r.o. Staškov o odkúpenie pozemkov.

p. starosta ďalej informoval poslancov o tom, že prišla žiadosť od firmy NANOKON s.r.o. Staškov
o odpredaj pozemkov, ktorá má záujem realizovať Domov dôchodcov v obci Skalité. Informovali
sa, či by bola obec náklonná tejto myšlienke. Je to na rozhodnutí OZ. Objekt by chceli
prevádzkovať cez neziskovú organizáciu.
Ak by sme sa rozhodli odpredať pozemky pri budove kasární, tak to musí byť iba za podmienok,
ktoré budú pre obec výhodné. Taktiež na základe kritérií, ak by nedošlo k výstavbe Domova
dôchodcov, aby obec o pozemky neprišla. Je potrebné po právnej stránke všetko doladiť. Firma
nepočíta s objektmi, ktoré sú v danej lokalite. Všetko chcú riešiť výstavbou nových budov. Jedná
sa o lokalitu Kasárne. Túto žiadosť je potrebné prerokovať v jednotlivých komisiách. Odporučil,
aby táto žiadosť bola na dnešnom zasadnutí vzatá na vedomie.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.120/2019 OZ berie na vedomie:
Žiadosť spoločnosti Nanokon s.r.o., so sídlom Staškov 310 o odpredaj pozemkov č. KNC
3690, KNC 3691/1, KNC 3691/2,KNC 3691/3,KNC 3691/4,KNC 3691/5 v kú. obce Skalité.
Následne bude prerokovaná v komisiách OZ a na zasadnutí obecnej rady, ktoré bolo
schválené počtom 9 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr.Révayová, Mgr.Capek R., Rovňan O.,
Lašová Ľ., M.,Petrák M., Mgr.Časnocha M., Mgr.art. Mudríková, Bazgerová I., Ramšák M., proti: nikto, zdržali
sa: nikto, neprítomný na hlasovaní: Bury Ján).

·

Žiadosť občanov o umiestnenie zvodidiel a dopravného zrkadla.

p. Révayová predniesla žiadosť občanov o umiestnenie zvodidiel a dopravného zrkadla na
časť úseku cesty vedúcej do časti Kučapače (parc. č. 6068/2), nakoľko sa cesta v tomto úseku
prudko zatáča. Táto žiadosť, ktorá bola prerokovaná na predchádzajúcom zasadnutí stavebnej
komisie, nebola prerokovaná na zasadnutí OZ. Komisia stavebná odporučila umiestnenie
zvodidiel v dĺžke cca 20m.
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Otvoril diskusiu.
p. Časnocha Michal- táto žiadosť bola prerokovaná na komisií výstavby, ktorá odporúča
umiestnenie zvodidiel v dĺžke cca 20m.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.121/2019 OZ schvaľuje: Žiadosť občanov
z osady u Kučapače o umiestnenie zvodidiel v dĺžke cca 20 m a dopravného zrkadla na úsek
cesty do osady Kučapača (parc. č. 6068/2), nakoľko sa cesta v úseku zatáča a hrozí
nebezpečenstvo havárie. Zabezpečí Obec Skalité-Prevádzkáreň z údržby MK na základe
finančných možností schválených pre rok 2019, ktoré bolo schválené počtom 9 prítomných
poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr.Révayová, Mgr.Capek R., Rovňan O., Lašová Ľ., M.,Petrák M.,
Mgr.Časnocha M., Mgr.art. Mudríková, Bazgerová I., Ramšák M., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na
hlasovaní: Bury Ján).

7.

Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce Skalité
k 31.12.2018

p. starosta požiadal p. Ruckovú o predloženie správy audítorky. Správa bola poslancom
zaslaná poštou a e-mailom.
p. Rucková prečítala záver z auditu účtovnej závierky obce Skalité k 31.12.2018, ktorý
vypracovala p. Ing. Kasmanová. Tvorí prílohu zápisnice.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.122/2019 OZ berie na vedomie: Správu
nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2018, ktoré bolo schválené počtom 9
prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr.Révayová, Mgr.Capek R., Rovňan O., Lašová Ľ., M.,Petrák
M., Mgr.Časnocha M., Mgr.art. Mudríková, Bazgerová I., Ramšák M., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný
na hlasovaní: Bury Ján).

p. starosta navrhol, aby body programu 7.,8. boli prerokované spoločne. Uvedený návrh bol
jednohlasne schválený počtom 9 prítomných poslancov.
8.
9.

Informatívna správa o čerpaní rozpočtu k 30.6.2019 a Monitorovacia
správa Prog. rozpočtu k 30.6.2019
3.zmena rozpočtu na rok 2019 a Informatívna správa o čerpaní rozpočtu
k 30.6.2019

p. starosta požiadal p. Ruckovú o predloženie správy o čerpaní rozpočtu k 30.6.2019.
p. Rucková podala poslancom informatívnu správu o čerpaní rozpočtu k 30.6.2019 a k
3.zmene rozpočtu na rok 2019. Materiálny boli poslancom doručené.
Zo zasadnutia OZ odišiel p. Ramšák Marián – 16,30 hod..
p. starosta oboznámil poslancov s listom p. audítorky – jej vyjadrením k projektu
,,Modernizácia učební v ZŠ s MŠ Skalité – Kudlov“, ktorý tvorí prílohu zápisnice.
p. starosta otvoril diskusiu.
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p. Petrák Miloš mal otázku ohľadom projektu Rozhľadňa-spolufinancovanie.
p.starosta- je to projekt rozhľadňa, ale je to projekt vybudovania altánku, kde bola plánovaná
výstavba rozhľadne. Z dôvodu, že fin. prostriedky o ktoré sme mohli požiadať v rámci výzvy
Úradu podpredsedu vlády pre investície p. Rašiho bola max. do 50 tis. € a celkové výdavky
(výstavba altánku, výstavba náučného chodníka s informačnými tabuľami) by nepokryli
výstavbu rozhľadne. Odčlenili sme iba časť projektu, len na nevyhnutné práce, ktoré by nám
z tej časti vyšli. Toto bol jediný projekt, ktorý bol pripravený po projektovej stránke.
p. prednosta vizuálne prezentoval projekt. V prvej časti sme dali chodník s informačnými
tabuľami a altánok. Finančné prostriedky na výstavbu rozhľadne neboli vyčlenené, tak sme
toto dali ako prvú etapu.
p. Petrák Miloš – projekt rozhľadňa je stále aktuálny. Kúpili sme pozemok.
p. starosta – v rámci žiadosti, ktorá bola podaná predchádzajúcim vedením obce, tie projekty
sú už uzavreté. Neboli sme úspešní.
p. Petrák Miloš ku kompostérom. Boli tam projekty a my budeme doplácať 14 tis. €?
p. starosta- taktiež nás to prekvapilo. Verejné obstarávanie na dodávku kompostérov bolo
také, že došlo k navýšeniu tejto sumy. Išlo to mimo tohto vedenia obce. Zmluva bola
podpísaná začiatkom decembra na dodávku kompostérov. Informoval som sa u okolitých
obcí. Niektoré obce dostali spoluúčasť 5% vrátenú, z dôvodu oneskorenej dodávky
kompostérov. Niektoré obce niečo doplácajú ako my, ale niektoré aj získali. Robíme všetko
preto, aby sme tento projekt dofinancovali. Túto vedomosť sme nemali. Bolo to taktiež
prerokované na finančnej komisii.
p. Rovňan Ondrej- v rámci rozpočtu nevidí nikde navýšenie mzdových prostriedkov pre
prevádzkáreň.
p. starosta – prevádzkáreň má schválené fin. prostriedky na mzdy. Musí z týchto fin.
prostriedkov vyjsť. Obecná prevádzkáreň v rámci podnikateľskej činnosti, vie určité mzdy
vykryť. Prevádzkáreň tým, že ide realizovať výstavbu v obci v rámci obecných projektovspevnené plochy ŠH, vie určité fin. prostriedky sama zarobiť, aby tieto fin. prostriedky
využila pre mzdy zamestnancov.
p. starosta k správe audítorky uviedol, že sa budeme snažiť, aby obec o fin. prostriedky
neprišla. Ak by nastala situácia, že by sme mali z vlastných fin. prostriedkov doplatiť cez 60
tis. €, v tom prípade by obec musela odstúpiť od tohto projektu. Ak dôjde k preklasifikácií
kapitálových výdavkov na bežné výdavky v rámci schváleného projektu, tak určite do toho
pôjdeme. Ak by sme to museli platiť z vlastných fin. prostriedkov, tak by sme museli tento
projekt prehodnotiť.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.123/2019 OZ schvaľuje a) Informatívnu
správu o čerpaní rozpočtu k 30.6.2019 (tvorí prílohu uznesenia),b) Monitorovaciu správu
o plnení Programového rozpočtu k 30.6.2019(tvorí prílohu uznesenia) c) 3. zmenu rozpočtu
obce Skalité pre rok 2019 tak, ako bola predložená, vrátane rozpočtov ROPO
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Skalité (tvoria prílohu uznesenia),ktoré bolo schválené
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počtom 8 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr.Révayová, Mgr.Capek R., Rovňan O., Lašová Ľ.,
M.,Petrák M., Mgr.Časnocha M., Mgr.art. Mudríková, Bazgerová I., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný
na hlasovaní: Bury Ján, Ramšák Marián).

10.

Správa kontrolnej činnosti HKO Skalité za I. polrok 2019 a návrh Plánu
kontrolnej činnosti HKO Skalité na II. polrok 2019.

p. starosta požiadal o predloženie Správy HKO Skalité p. Stašovú Máriu.
p. Stašová – predložila Správu o kontrolnej činnosti za I. polrok 2019. Uvedená správa bola
písomne doručená poslancom a tvorí prílohu zápisnice. Požiadala poslancov o presunutie
kontroly príjmov a výdavkov CVČ Skalité do ďalšieho zastupiteľstva, nakoľko kontrola
nebola ešte ukončená. Plán kontrolnej činnosti na II. Polrok 2019 bol poslancom taktiež
doručený v písomnej forme a taktiež bol návrh plánu zverejnený na web. stránke obce,
v úradnej tabuli obce. Zákonná povinnosť bola dodržaná. Požiadala poslancov o prípadné
doplnenie ďalších kontrol.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.124/2019 OZ berie na vedomie :
Správy o kontrolnej činnosti HKO za I. polrok 2019. (tvorí prílohu uznesenia).Kontrola príjmov
a výdavkov CVČ Skalité sa presúva na ďalšie zasadnutie OZ. OZ schvaľuje:Plán kontrolnej činnosti
HKO Skalité na II.polrok 2019.OZ poveruje:HKO Skalité vykonaním kontrol podľa schváleného
Plánu kontrol na II. polrok 2019, ktoré bolo schválené počtom 8 prítomných poslancov.( Hlasovanie:
za: Mgr.Révayová, Mgr.Capek R., Rovňan O., Lašová Ľ., M.,Petrák M., Mgr.Časnocha M., Mgr.art. Mudríková,
Bazgerová I., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní: Bury Ján, Ramšák Marián).

p. starosta dal návrh, aby bol bod programu Konsolidovaná výročná správa obce Skalité za rok 2018
presunutý za bod programu Poskytnutie sociálnej výpomoci. Uvedený návrh bol jednohlasne
schválený.
11. Poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci.
p. starosta požiadal predsedníčku sociálnej komisie p. Bazgerovú o predloženie bodu programu.
p.Bazgerová – sociálna komisia sa zaoberala žiadosťou p. Gonščáka Vladimíra, bytom Skalité.
Komisia odporučila poskytnutie sociálnej výpomoci do výšky trojnásobku životného minima t.j.
630,60 €, ktorá by sa vyplácala postupne. Bližšie informovala poslancov so životnou situáciou
žiadateľa.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.125/2019 OZ schvaľuje poskytnutie jednorazovej
dávky sociálnej pomoci v zmysle VZN č. 8/2008 p. Gonščákovi Vladimírovi, bytom Skalité
v zastúpení p. Vierou Gonščákovou, bytom Skalité č. 858 vo výške 3-násobku životného minima
(630,60 €) s tým, že výpomoc bude vyplácaná postupne podľa potreby, ktoré bolo schválené počtom
8 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr.Révayová, Mgr.Capek R., Rovňan O., Lašová Ľ., M.,Petrák M.,
Mgr.Časnocha M., Mgr.art. Mudríková, Bazgerová I., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní: Bury Ján,
Ramšák Marián).

p. starosta informoval poslancov, že v priebehu tohto zasadnutia prišla žiadosť od spoločnosti
BLUNET, ktorá žiadala o prenájom stožiaru v lyžiarskom stredisku a taktiež prenájom časti stožiara
na Poľane. Neriešilo sa to v komisiách z dôvodu, že sa nenašla ešte zhoda so spoločnosťou
GOLEMTECH SK, s.r.o.,Cífer. Táto firma taktiež prevádzkuje internetové služby v obci Skalité
a má prenajatú časť stožiara na Poľane. Je potrebný súhlas tejto spoločnosti. Starosta navrhol
32

doplnenie bodu programu dnešného zastupiteľstva o bod č. 12. Žiadosť spoločnosti BLUNET
o prenájom a následné prečíslovanie bodov programu rokovania. Návrh starostu obce bol schválený
počtom prítomných poslancov 8, neprítomný na hlasovaní Bury Ján, Ramšák Marián.
p. prednosta prezentoval žiadosť spoločnosti BLUNET o prenájom stožiara v lyžiarskom stredisku
Skalité Serafínov. Bol zverejnený zámer na prenájom, teraz by šlo o schválenie prenájmu.
Otvoril diskusiu.
p. Časnocha Michal- táto žiadosť nebola prejednaná v komisiách. Dávajú sa tu veci oneskorene.
Potrebujeme to prerokovať v komisiách.
p. starosta schválenie žiadosti a výška nájmu je na rozhodnutí poslancov.
p. Časnocha Michal- predložil pozmeňujúci návrh, aby sa žiadosť prerokovala v komisiách
a následne na zasadnutí OZ.
p. starosta dal hlasovať o pozmeňujúcom návrhu. Návrh bol jednohlasne schválený počtom
prítomných poslancov 8, neprítomný na hlasovaní Bury Ján, Ramšák Marián.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.126/2019 OZ o d r o č u j e:
žiadosť spoločnosti HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE, s.r.o.,Rajecká cesta 17/2806,
010 01 Žilina o prenájom stožiara v stredisko SKI areál Skalité-Serafínov na ďalšie
zasadnutie OZ, ktoré bolo schválené počtom 8 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr.Révayová,
Mgr.Capek R., Rovňan O., Lašová Ľ., M.,Petrák M., Mgr.Časnocha M., Mgr.art. Mudríková, Bazgerová I., proti: nikto,
zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní: Bury Ján, Ramšák Marián).

Zo zasadnutia odišiel p. Capek Roman – 17,50 hod. .

13.

Konsolidovaná výročná správa obce Skalité za rok 2018.

p. starosta požiadal prednostu OcU o predloženie správy.
p. prednosta – správu poslanci obdŕžali e-mailom. Prípadné vysvetlenie k správe podá. V správe sú
uvedené základné charakteristiky obce Skalité, rozpočet obce na r. 2018, použitie prebytku
hospodárenia za rok 2018, tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov, finančné usporiadanie
vzťahov, bilancia aktív a pasív k 31.12.,hospodársky výsledok za r.2018, prehlaď o stave a vývoji
dlhu, hodnotenie, plnenie programu obce.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.127/2019 OZ schvaľuje: Konsolidovanú výročnú
správu obce Skalité za rok 2018 (tvorí prílohu uznesenia), ktoré bolo schválené počtom 7 prítomných
poslancov( Hlasovanie: za: Mgr.Révayová, Rovňan O., Lašová Ľ., M.,Petrák M., Mgr.Časnocha M., Mgr.art.
Mudríková, Bazgerová I., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní: Bury Ján, Ramšák Marián, Mgr. Capek
Roman).
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14.

Interpelácia poslancov.

p. starosta otvoril diskusiu.
p. Petrák Miloš – v miestnej časti u Šimurdy, priamo v hlavnej ceste sú dva poklopy, ktoré
vyskakujú a robia veľký hluk. Trvá to už druhý rok. Sťažujú sa na tento hluk viacerí občania.
p. starosta- v tejto veci konáme, nakoľko takýchto poklopov je viac. Oslovili sme spoločnosť
SEVAK, ktorá je správcom tejto kanalizácie, Slov. správu ciest a Dopravný inšpektorát. Pri
rekonštrukcii cesty I/12 v minulom roku sa tieto poklopy neosádzali znova, ako v susednej
obci Čierne. Robíme všetky kroky, aby došlo k náprave.
p. Petrák Miloš – vodovod u Filipa – Kuča Pače-Poľana sú tam obyvatelia (v poslednom
dome), ktorí nemajú vodu. Bolo im prisľúbené, že ich ponapájajú z vrtu. Kedy sa napojí ten
vrt? Boli na SEVAKu, dali si žiadosť o napojenie. SEVAK im odpovedal, že on s tým ešte nič
nemá.
p. starosta- obec odoslala zmluvu na podpis na SEVAK, ktorá nie je ešte podpísaná. Oslovil
SEVAK k urýchlenému riešeniu tohto problému.
p. Petrák Miloš-mal dotaz či obrazy, ktoré boli tu v zasadacej miestnosti tu už nebudú.
p. starosta-obrazy sú uskladnené v serverovni na OcU. Obrazy tu už neumiestnime. Chceme
tu umiestniť iný obraz, ktorý by zodpovedal tomuto priestoru. Hľadáme vhodný priestor na
ich umiestnenie.
p. Časnocha Michal – mohla by sa urobiť výstava týchto obrazov v našich priestoroch.
Taktiež požiadal o zverejnenie svojho telefon. čísla na web.stránku obce.
p. prednosta požiadal p. Časnochu, aby požiadavku zaslal e-mailom, nakoľko sa jedná
o osobný údaj.
p. starosta- taktiež sme pre poslancov vytvorili e-mailové adresy, ktoré vám budú odovzdané
na konci zasadnutia.
p. Bazgerová mala požiadavku o opravu cesty okolo Snežienky a prepojenie cesty cez lesík
(okolo rod.domu Tabačára), nakoľko na bicykloch a pešo sa tam nedá chodiť.
p. starosta-robíme aj na tomto probléme. Je tam aj majetko-právny problém na danej ceste.
p. Lašová - poďakovala za uskutočnenie zberu šatstva v obci a taktiež, že počas prázdnin bol
rýchlejší vývoz triedeného odpadu.
p.Révayová -občania tiež chvália zberné nádoby na papier, ktoré by bolo vhodné rozmiestniť
na viac miest. Taktiež mala otázku ohľadom umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov, či sú
ešte v obci.
p.starosta- v niektorých lokalitách je problematické zabezpečiť vývoz TKO je to napr. lokalita
Pod Križné. Robíme všetko preto, aby tam boli uzamykateľné kontajnery, ktoré boli
umiestnené v centre obce pri MŠ. Kontajner sa repasuje a bude umiestnený v lokalite Pod
Križné a bude uzamykateľný. Domácnosti budú mať kľúč od tohto kontajnera a nikto iný.
Takýto kontajner máme aj v osade u Filipov, ktorý sa taktiež bude repasovať, aby bol
zabezpečený vývoz v zimnom období. Kontajner v časti Poľana by sa mal v najbližšom
období zrušiť. Robí sa všetko preto, aby kontajnery v našej obci neboli, iba v nevyhnutných
lokalitách, kde vývoz nevieme zabezpečiť. Taktiež tieto uzamykateľné kontajnery budeme
monitorovať, aby tam nebol odpad, ktorý tam nepatrí.
p. Révayová- mala žiadosť ohľadom veľkoobjemových kontajnerov, ktoré by sa umiestnili
počas jarného a jesenného upratovania v obci.
p. starosta – v rámci jarného upratovania by sme chceli na nevyhnutný čas rozmiestniť tieto
kontajnery, aby občania mali možnosť umiestniť odpad do týchto kontajnerov.
Koniec diskusie.
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15.

Rôzne.

p. starosta otvoril diskusiu.
p. starosta prečítal poslancom odpoveď z Ministerstva dopravy SR na odovzdanú petíciu
občanov za nájazd na diaľnicu D3. V uvedenej odpovedi sa konštatuje, že petícia má povahu
žiadosti a bola zaevidovaná v centrálnom registri petícií. Ďalej sa v odpovedi uvádza, že
zabezpečenie a príprava jednotlivých úsekov diaľnice a rýchlostných ciest je v kompetencii
Národnej diaľničnej spoločnosti (ďalej len NDS). V obci Skalité je v súčasnosti vybudovaná
neúplná diaľničná križovatka s napojením diaľnice D3 na cestu 1.triedy č. 1/12 v smere zo
Žiliny do Poľska. Dostavba predmetnej križovatky, v rámci ktorej sa zrealizuje aj chýbajúce
napojenie diaľnice D3 na cestu 1. triedy 1/12 v smere do Žiliny, je plánovaná v rámci
realizácie druhého profilu diaľnice D3 v úseku Skalité-št.hranica. NDS v r. 2015 zabezpečila
vypracovanie štúdie realizovateľnosti diaľnice D3 Žilina -Strážov- št. hranica, ktorej
predmetom bolo porovnanie a vyhodnotenie celého diaľničného ťahu diaľnice D3. V celom
úseku od Žiliny po št. hranicu s Poľskom v dvoch nákladových výnosových analýzach.
Výsledky stanovili a odporúčali najvhodnejšie riešenie na diaľnici D3 v úseku Žilina-Strážovšt-hranica. Pre úsek Svrčinovec-Skalité- št.hranica bude vo výhľadovom období kapacitne
postačujúci polovičný profil diaľnice. Výstavba druhého profilu diaľnice by nebola
ekonomicky efektívna. Pri prípadnom dobudovaní len samotného výjazdu v smere na Žilinu,
by bolo potrebné vybudovať aj ďalší stavebný objekt, čo je most 20201, v rámci ktorého by sa
doprava dostala na diaľnicu D3. Pripojenie diaľnice D3 na cestu 1/12 v smere do Žiliny podľa
týchto riešení, bez dobudovania plného profilu diaľnice, by však na nízku intenzitu dopravy
nebolo tak využívané, aby bolo možné potvrdiť opodstatnenosť takejto investície. Termíny
realizácie stavby diaľnice Skalité-št.hranica t.j. druhý profil budú závisieť od postupu
projektovej dokumentácie, majetko-právneho vysporiadania a vydania potrebných
právoplatných povolení. Začiatok budovania predmetnej stavby bude stanovený až po
potvrdení ekonomickej efektívnosti investície a možnosti zabezpečenia fin. prostriedkov
potrebných na výstavbu.
p. starosta – s niektorými vyjadrenia v odpovedi nesúhlasil, nakoľko majetko-právne
vysporiadanie je už v tejto chvíli doriešené. Čo sa týka intenzít aj predchádzajúce OZ
schválilo uznesenie, ktoré nebolo naplnené, ohľadom vybudovania proti hlukových stien a
taktiež riešenia merania v rámci dotknutých úsekov diaľnice D3 v našej obci. Robíme všetko
preto, aby sa nájazd na diaľnicu, vybudovanie protihlukových stien uskutočnilo. Taktiež, aby
prípadné náklady na meranie hlučnosti neznášala obec ale štát.
Z radov poslancov neboli vznesené žiadne otázky k odpovedi z Min. dopravy SR na podanú
petíciu.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.128/2019: OZ berie na vedomie odpoveď
z Ministerstva dopravy a výstavby SR na ,, Petíciu za napojenie na diaľnicu D3“, ktoré bolo
schválené počtom 7 prítomných poslancov( Hlasovanie: za: Mgr.Révayová, Rovňan O., Lašová Ľ., M.,Petrák
M., Mgr.Časnocha M., Mgr.art. Mudríková, Bazgerová I., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní: Bury
Ján, Ramšák Marián, Mgr. Capek Roman).

p. starosta požiadal o doplnenie Plánu kultúrnych podujatí na rok 2019 o koncert skupiny Horkýže
Slíže, ktorý sa bude konať dňa 21.9.2019.
Poslanci s uvedeným návrhom súhlasili.
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Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.129/2019: OZ schvaľuje: doplnenie Plánu
kultúrnych podujatí pre rok 2019 obce Skalité o koncert skupiny Horkýže Slíže “, ktoré bolo
schválené počtom 7 prítomných poslancov( Hlasovanie: za: Mgr.Révayová, Rovňan O., Lašová Ľ., M.,Petrák
M., Mgr.Časnocha M., Mgr.art. Mudríková, Bazgerová I., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní: Bury
Ján, Ramšák Marián, Mgr. Capek Roman).

p. starosta požiadal prednostu OcÚ o odprezentovanie pripravovaných projektoch, ktorými by
sme sa chceli uchádzať o poskytnutie fin. prostriedkov.
p. prednosta – máme pripravené projekty a to:
1. EkoKultFest – projekt Interegg Poľsko-Slovensko v spolupráci s poľskou obcou Rajcza
obsahuje tri podujatia a)Gastrofestival, b)Rezbárske sympózium, c)Festival intenzívnych
kurzov ľudovej hudby.
Hlavným cieľ projektu znie: Zachovanie tradícií, zvykov a ochrana a rozvoj kultúrneho
dedičstva, kde sa budú dosahovať čiastkové ciele:
· vytvorenie nových podujatí v obci
· zvýšenie záujmu medzi deťmi a mládežou o regionálne tradície
· zvýšenie turistickej atraktivity partnerov – rast počtu turistov
· rozšírenie turistickej ponuky partnerov
· vytvorenie klímy pre nadväzovanie ďalšej spolupráce medzi partnermi
Spoluúčasť 5% pre obec 2409,39€ pre rok 2020
Celkový projekt 48 197,55€. Po ukončení projektu by nám ostali veľkokapacitné stany, malé
stany a pódium.
2.Atletická dráha TJ Slovan Skalité – bez spolufinancovania, celkový projekt 153 036,58€.
Nová tartanová atletická dráha by obsahovala 3x1m široké dráhy s trojdráhovou rovinkou
pre 50m, 60m, a 100 metrové behy s možnosťou doskočiska pre skok do diaľky. Celková
dráha by bola približne 335 metrov. Pri rekonštrukcii by sa odvodnila plocha dráh a osadili
nové obrubníky s pokládkou tartanového povrchu.
3.Slovenský futbalový zväz – po dohode s TJ Slovan Skalité bude pripravený projekt na
rekonštrukciu tréningového ihriska, siete za bránami a iné potrebné práce a materiál
špecifikované predsedom TJ. Pri tomto projekte je až 25% spolufinancovanie, (max. výška
celkového projektu je do 50 000€).
4.Enviromentálny fond – pripravujeme projekt, kde by sme sa mohli uchádzať o jednu
z oblasti A,B,C kde je možné obstarať napr. zberný dvor, traktor, nakladače, vodovody,
čističky, kompostárne.
Maximálna výška celkového projektu je do 200 000€ na projekt, spolufinancovanie 5%.
5.Ministerstvo Kultúry – obnova kultúrneho domu, amfiteátra, kultúrne podujatia v obci,
Gorálske Slávnosti 2020.
6.Fond na podporu umenia – kultúrne podujatia v obci, Gorálske Slávnosti 2020
7.Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
- rekonštrukcia, modernizácia a výstavba zastávok cestnej verejnej osobnej dopravy a
integrovaných zastávok subsystémov verejnej osobnej dopravy
- rekonštrukcia, modernizácia a výstavba obratísk cestnej verejnej osobnej dopravy
Nehnuteľnosti (pozemky a stavby) a hnuteľné veci, prostredníctvom ktorých dochádza k
realizácii projektu, musia byť vo výlučnom vlastníctve žiadateľa, alebo žiadateľ musí mať
k predmetným nehnuteľnostiam a hnuteľným veciam iné právo, na základe ktorého je
oprávnený užívať všetky nehnuteľnosti a hnuteľné veci, na ktorých má byť projekt
realizovaný. To sú pozemky, ktoré by sme prenajali od Železníc SR.
Maximálna výška nie je, spolufinancovanie 5%.
Ku každému projektu je potrebné samostatné uznesenie.
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p. starosta- tieto projekty by sa realizovali, ak by boli schválené, až v budúcom roku.
Vyčlenenie fin. prostriedkov pre tento rok nie je potrebný. Tieto výzvy sa každoročne
opakujú. Každý rok sa mohla obec o tieto fin. prostriedky uchádzať. Ak by sme uspeli pri
podaní projektov, tak pre obec by to malo veľký finančný prínos.
p. starosta otvoril diskusiu.
p. Rovňan Ondrej -mal otázku či sa môžeme opätovne uchádzať v rámci projektu o zberný
dvor, nakoľko ho už máme.
p. starosta- v rámci enviro.fondu sa môžeme uchádzať o jednu z oblasti A.B,C. Budeme
hľadať to najvhodnejšie pre obec. Môže to byť napr. len zametacie vozidlo. Nadstavbu na
vozidlo by si musela zabezpečiť obec ako to bolo v minulosti.
p. Časnocha Michal – mal námietku k tomu, že správa o pripravovaných projektoch nebola
doručená a taktiež nebola prerokovaná vo finančnej komisii. To sú nie dnešné veci. Dnes sa to
predloží ako nová vec. Každá vec by mala byť prerokovaná na príslušných komisiách. Prečo
nebola?
p. prednosta- niektoré výzvy vychádzajú priebežne.
p. Časnocha Michal – komisia bola pred dvoma týždňami?
p. prednosta – nemáme dostatok času na naštudovanie týchto výziev.
p. Časnocha Michal – podklady, ktoré sú tu preložené – zoznam- si už mal?
p. starosta – všetky projekty sa robia „za pochodu“ a zaoberáme sa nimi, ale nemáme tu
zamestnancov, ktorí sa výlučne venujú projektom. Pracovníci, ktorých máme robia všetko to
čo majú v pracovnej náplni aj nad rámec. Určité pozície v tejto chvíli obsadené ani nemáme.
Snažíme sa šetriť fin. prostriedky obce. Budeme sa snažiť uchádzať o projekty cez aktívne
opatrenia trhu práce, aby sme mohli riešiť prípadné zástupy pracovníkov v rámci obce. Pokiaľ
by sme sa o fin. prostriedky ani len neuchádzali, nemôžeme byť ani úspešní.
V predchádzajúcom kalendárnom roku boli podané len dva projekty a to na športové
vybavenie a na detské ihrisko, ktoré boli úspešné. Tieto dva projekty, v prvotnej fáze, boli
ma hodinu-dve príprav? Teda sumarizovanie požiadaviek. Až následne je viac problémov
s tým, aby boli dodržané všetky podmienky.
p. Časnocha Michal – ja nenamietam na podávanie projektov, ale chcem, aby sa to dalo
popred vedieť. Táto správa, ktorá je predložená spoločne s uzneseniami a potrebou
finančných prostriedkov - my sme o tom nevedeli, až dnes prvý krát.
p. prednosta – túto správu som pripravoval počas dnešného zasadnutia OZ. Kým sa naštudujú
jednotlivé veci, je to ťažké pripraviť.
p. Révayová – ide o zveľadenie obce, ale nemôžem niečo schváliť, keď nemám prehľad o
koľko peňazí ide. Potom dopadneme tak ako so ŠH. Je potrebné to prerokovať v komisiách,
obecnej rade.
p. starosta – teraz schvaľujeme len podanie projektov. Ide o spoluúčasť 5%.
p. Lašová Ľ.- aj v minulosti sa niekoľko krát stalo, že sme určitú situáciu museli riešiť v tej
chvíli. Nikto nezdvihol ruku, že nemali sme to v pláne, nepripravili sme sa. Museli sme riešiť
tú skutočnosť. Taktiež dnes sme nevedeli, že budeme schvaľovať z rozpočtu finančné
prostriedky naviac na dofinancovanie ŠH. Spoločne sme zvážili, že je to potrebné, odsúhlasili
sme.
p. Révayová- mala otázku o čo vlastne ide. O schválenie?
p. starosta – ide len o schválenie podania projektov. Čo sa týka fin. prostriedkov, pokiaľ
projekty budú schválené, to sa bude týkať rozpočtu budúceho roka. O ďalších dopadoch budú
rozhodovať poslanci, nie starosta.
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p. Bazgerová – podaný projekt, ak by bol aj schválený, my ako poslanci ho nemusíme
schváliť.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.130/2019: OZ schvaľuje a)Predloženie
žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu – Interegg Poľsko – Slovensko – EkoKultFest
b)Zaistenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutej pomoci.
c)Zaistenie finančných prostriedkov na financovanie projektu, t.j. vo výške 48 197,55€
(celkový rozpočet projektu)
d)Zaistenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu
celkových výdavkov projektov a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci a to
výške 2409,39€ , ktoré bolo schválené počtom 7 prítomných poslancov( Hlasovanie: za: Mgr.Révayová,
Rovňan O., Lašová Ľ., M.,Petrák M., Mgr.Časnocha M., Mgr.art. Mudríková, Bazgerová I., proti: nikto, zdržali sa: nikto,
neprítomný na hlasovaní: Bury Ján, Ramšák Marián, Mgr. Capek Roman).

Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.131/2019: OZ schvaľuje: a) Predloženie
žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu SFZ
b)Zaistenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutej pomoci.
c)Zaistenie finančných prostriedkov na financovanie projektu, (max. výška celkového
projektu je do 50 000€)
d)Zaistenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových výdavkov projektov a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci, t.j. 25% spolufinancovanie, ktoré bolo schválené počtom 7 prítomných
poslancov( Hlasovanie: za: Mgr.Révayová, Rovňan O., Lašová Ľ., M.,Petrák M., Mgr.Časnocha M., Mgr.art.
Mudríková, Bazgerová I., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní: Bury Ján, Ramšák Marián, Mgr. Capek
Roman).

Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.132/2019: OZ schvaľuje: a) Predloženie
žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu z Environmentálneho fondu oblasti A,B,C
b)Zaistenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutej pomoci.
c)Zaistenie finančných prostriedkov na financovanie projektu, (max. výška celkového
projektu je do 200 000€)
d)Zaistenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových výdavkov projektov a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci, t.j. 5% spolufinancovanie, ktoré bolo schválené počtom 7 prítomných poslancov( Hlasovanie:
za: Mgr.Révayová, Rovňan O., Lašová Ľ., M.,Petrák M., Mgr.Časnocha M., Mgr.art. Mudríková, Bazgerová I., proti:
nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní: Bury Ján, Ramšák Marián, Mgr. Capek Roman).

Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.133/2019: OZ schvaľuje: a)Predloženie
žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu z Ministerstva Kultúry
b)Zaistenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutej pomoci.
c)Zaistenie finančných prostriedkov na financovanie projektu
d)Zaistenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových výdavkov projektov a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci, ktoré bolo schválené počtom 7 prítomných poslancov( Hlasovanie: za:
Mgr.Révayová, Rovňan O., Lašová Ľ., M.,Petrák M., Mgr.Časnocha M., Mgr.art. Mudríková, Bazgerová I.,
proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní: Bury Ján, Ramšák Marián, Mgr. Capek Roman).
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Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.134/2019: OZ schvaľuje: a)Predloženie
žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu z Fondu na podporu umenia
b)Zaistenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutej pomoci.
c))Zaistenie finančných prostriedkov na financovanie projektu
d)Zaistenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových výdavkov projektov a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci, ktoré bolo schválené počtom 7 prítomných poslancov( Hlasovanie: za:
Mgr.Révayová, Rovňan O., Lašová Ľ., M.,Petrák M., Mgr.Časnocha M., Mgr.art. Mudríková, Bazgerová I.,
proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní: Bury Ján, Ramšák Marián, Mgr. Capek Roman).

Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.135/2019: OZ schvaľuje.a) Predloženie
žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR
b)Zaistenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutej pomoci.
c)Zaistenie finančných prostriedkov na financovanie projektu
d)Zaistenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových výdavkov projektov a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci, t.j. vo výške 5%, ktoré bolo schválené počtom 7 prítomných poslancov
( Hlasovanie: za: Mgr.Révayová, Rovňan O., Lašová Ľ., M.,Petrák M., Mgr.Časnocha M., Mgr.art. Mudríková,
Bazgerová I., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní: Bury Ján, Ramšák Marián, Mgr. Capek
Roman).

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené 28.8.2019 o 18,50 hod..
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva boli prijaté Uznesenia od č. 91/2019 po č.135/2019.

Ing.Peter Ivanek
prednosta OcÚ

PaedDr.Cech Jozef
starosta obce

I. overovateľ: p. Petrák Miloš

II. overovateľ: p. Ramšák Marián

Zapisovateľka: Katarína Bulavová
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