Zápisnica z Riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Skalité
konaného dňa 18.novembra 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. Prerokovanie petície za zákaz hazardu v obci Skalité
5. 4. zmena rozpočtu obce Skalité na rok 2019 a Informatívna správa o 2.zmene rozpočtu
starostom obce ( predkladá p. Rucková)
6. Správa nezávislého audítora z auditu Konsolidovanej účtovnej závierky Obce Skalité za r.
2018 a Konsolidovanej výročnej správy k 31.12.2018 (predkladá p. Rucková)
7. Prerokovanie zmeny Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Skalité zo dňa
28.4.2011
8. Informatívna správa o hospodárení Obce Skalité Prevádzkáreň k 30.9.2019 (predkladá p.
A.Petrák)
9. Harmonogram zimnej údržby MK 2019/2020 (predkladá p.A.Petrák)
10. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl za šk.rok 2018/2019 (predkladajú riad. škôl)
11.Prezentácia štúdie realizovateľnosti územia v centre obce Skalité (predkladá Ing.arch.
Ivan Jarina)
12.Prezentácia žiadosti spoločnosti Nanokon s.r.o., Staškov č.310 na vybudovanie Domu
dôchodcov v obci Skalité (predkladá Ing. Jozef Buček)
13.Nakladanie s majetkom obce (predkladá starosta obce)
14. Interpelácia poslancov
15. Rôzne
16. Záver.

1.

Otvorenie zasadnutia.

Zasadnutie otvoril a viedol PaedDr. Jozef Cech starosta obce. Privítal prítomných poslancov
na zasadnutí Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ), zástupcov petičného výboru, p. kaplána.
Rokovanie bolo zvolané pozvánkou v zmysle Zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorá
bola zaslaná poštou. Počet prítomných poslancov 12. Skonštatoval, že OZ je uznášania
schopné.
O ospravedlnenie požiadal p. Vojčiniak Jozef, poslanec OZ.
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Vyzval poslancov k pripomienkovaniu resp. k pozmeňujúcim návrhom k bodom programu
rokovania.
Zo strany poslancov neboli predložené žiadne pozmeňujúce návrhy k bodom programu
rokovania. Program rokovania bol jednohlasne schválený (počtom 12 prítomných poslancov).
2.

Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie.

p. starosta zápisom poveril Bulavovú K., za overovateľov zápisnice navrhol p. Rovňana
Ondreja, Lašovú Ľubicu a do návrhovej komisie p. Mgr. Zdenku Révayovú a p. Mgr. Michala
Časnochu.
-návrh bol jednohlasne schválený (počtom 12 prítomných poslancov).
3.

Správa o činnosti od posledného OZ, kontrola uznesení OZ.

p. starosta informoval poslancov o plnení uznesení , ktoré boli prijaté na poslednom OZ. Tieto sú skoro všetky
splnené len uznesenia, ktoré vykonáva obecná prevádzkareň sú v plnení.

31. augusta v rámci družby s našou partnerskou obcou sme sa zúčastnili na oslavách
v Lednických Rovniach. Pri tejto príležitosti sme si uctili pamiatku obetí prvej, druhej sv.
vojny a pamiatku obetiam holokaustu, kde bola odhalená nová pamätná tabuľa na kultúrnom
dome v Lednických Rovniach. Konal sa aj tradičný priateľský futbalový zápas a dni RONA,
1. septembra sa zúčastnil osláv 18. výročia založenia mesta Krásno nad Kysucou,
2. septembra zaželal všetkým žiakom, učiteľom, nepedagogickým zamestnancom
v ZŠ Kudlov úspešný štart do nového školského roka,
3. septembra, na základe uznesenia OZ na pobočke OTP Žilina podpísal dlhodobý
úver na dofinancovanie výstavby športovej haly a financovanie výstavby spevnených plôch
okolo športovej haly v obci Skalité. Tieto finančné prostriedky nebudú ešte v plnej miere
finančne postačovať na dofinancovanie vybavenia športovej haly ako aj ďalších prác,
7. septembra sa zúčastnil 3. ročníka tenisového turnaja štvorhier o putovný pohár
Kysuckého Triangla,
8. septembra sa konal na hokejbalovom ihrisku XIII. ročník hokejbalového turnaja o „
„ Putovný pohár starostu obce Skalité “ ktorého víťazom sa po 4 - krát v rade stal HBK
Skalité,
od 9. septembra sme opäť otvorili Obecnú knižnicu, ktorá je otvorená 4 hodiny denne,
13.septembra 2019 sa zúčastnil na 3.roč. festivalu seniorov Kysúc. Našu obec
reprezentovali spevácka skupina Seniorka a recitátorka p. Mária Papíková,
14. septembra sa konala hodová sv. omša v Kaplnke na Kudlove, pri príležitosti
patrocínia Povýšenia sv. kríža. Prvý krát sme zabezpečili pre veriacich lavičky
a veľkokapacitný stan,
15. septembra sa zúčastnil Hodových slávnosti v obci Dunajov,
Sviatok sedembolestnej Panny Márie patrónky Slovenska sme oslávili 15. septembra
v našom kostole už 15. ročníkom Mariánskej piesne. Poďakoval všetkým účinkujúcim,
ktorými boli spevácky zbor pri kostole sv. Jána Krstiteľa, SS Seniorka, Vlastička Mudríková,
Janko Žabčík, farský zbor zo Svrčinovca , manželia Janíčkovci, Hanka Servická. Poďakoval
aj moderátorke Ivanke Holákovej, nášmu p. farárovi a ľuďom všetkým, ktorí pomohli s
prípravou podujatia,
Od 16. septembra na základe žiadosti obce Skalité opravila spoločnosť SEVAK
celkovo okolo 30 poškodených kanalizačných poklopov,
17. októbra sa zúčastnil rokovania Sekcie medzinárodných vzťahov Rady ZMOS
v Bratislave, kde je zástupcom za okres Čadca,
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V sobotu 21. septembra sa konal koncert Horkýže slíže, ktorým sa ukončila letná
sezóna v Skalitom. Na koncerte vystúpili aj skupiny Mad Frequency a Autumn smile. Tohto
ročné podujatia konané v obecnom amfiteátri pre všetky vekové kategórie boli vypredané,
22. septembra sa konala v kostole sv. Jána Krstiteľa už po deviaty krát „Slávenie
svätej omše ku cti sv. Huberta“, patróna poľovníkov a lesníkov,
25. septembra pre obec Skalité vláda SR svojim uznesením č. 465 schválila 100%
refundáciu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas dvoch snehových kalamít
začiatkom tohto roka,
ZO Slovenského zväzu záhradkárov Skalité usporiadala dňa 29. septembra obecnú
výstavu ovocia, zeleniny a liečivých rastlín v starej budove Základnej školy sv. Andreja
Svorada a Benedikta v Skalitom. Súčasťou podujatia bol aj Jesenný jarmok na námestí obce.
Podujatie sa začalo v kostole sv. Jána Krstiteľa sv. omšou a poďakovaním za úrodu.
Podujatím nás sprevádzala Gorol muzička pod vedením nášho kolegu Ondreja Rovňana,
29. septembra sa konala prednáška o kompostovaní v zasadačke obecného úradu
v Skalitom,
29. septembra 2019 sa konalo v centre obce Skalité ukončenie MOTO sezóny na
Kysuciach s prehliadkou motocyklov,
30. septembra sa uskutočnilo stretnutie zo štatutárom SZUŠ v Skalitom riaditeľom
a zástupkyňou. Boli predstavené výsledky zápisu žiakov SZUŠ k 15.9. 2019 a požiadavky
SZUŠ,
30. septembra sa zúčastnil stretnutia Kysuckého Triangla v obci Čierne,
Na základe požiadavky občanov z miestnej časti Tomasov sa zúčastnil rokovania
s predsedom COOP JEDNOTA ČADCA p. Janíkom. Predmetom bolo opätovné otvorenie
prevádzky potravín. Jednota žiaľ neuvažuje z jej obnovením, z dôvodu negatívnych
ekonomických výsledkov.
Predajňa bola zatvorená v júli 2017 a takisto vyčíslili straty zo strany COOP JEDNOTA
za roky 2014,2015,2017. Na základe toho sa predstavenstvo družstva rozhodlo predajňu
uzatvoriť a budovu prenajať resp. odpredať. Je však zarážajúce, že pri prenájme si dalo
podmienku, že sa tam nemôže prevádzkovať prevádzka potravín. Jedine v prípade kúpy.
Navrhol, aby predajňu spotrebné družstvo previedlo na obec za 1,- euro, nakoľko budova bola
postavená v akcii ,, Z“ našimi občanmi, čo bolo zamietnuté,
8. októbra sa konalo v našej obci slávnostné uvítanie detí medzi občanov obce Skalité.
Pre všetkých sme pripravili malý darček a sadeničku ovocného stromčeka. Stromček bude
každému dieťatku pripomínať, aby nezabudlo, kde sú jeho korene. Program spestrili milým
vystúpením deti z MŠ Skalité Ústredie a ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom,
10. októbra 2019 sa konalo pracovné stretnutie vo veci poškodzovania miestnych
komunikácií po ťažbe dreva,
Začiatkom októbra sa konalo pracovné stretnutie so zamestnancami NDS, kde nás
informovali o voľných pracovných miestach v našej obci – na pozíciu zamestnanec predaja
diaľničných známok na Hraničnom priechode v obci Skalité. Po zverejnení inzerátu aj na
našej web stránke sa za pár dní prihlásilo 75 uchádzačov. Toho času prebieha výber
zamestnancov,
11. októbra sa uskutočnilo rokovanie a obhliadka za účelom odvedenia dažďovej vody
z diaľnice D3, kde NDS vypracuje projekt odvedenia vody z miestnej časti Poľana. Je len na
škodu, že všetky objekty na stavbe diaľnice D3 boli skolaudované a prebraté obcou
v minulom roku,
14. októbra sa p. starosta zúčastnil schôdze Jednoty dôchodcov Slovenska v Skalitom,
kde poprial členom pri príležitosti mesiaca úcty k starším,
18. októbra sa zúčastnil zasadnutia Združenia miest a obcí Kysúc v Zákopčí,
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Od 22. októbra pracovníci Obce Skalité – Prevádzkareň a Dobrovoľného hasičského
zboru Skalité realizujú úpravu prerastených konárov drevín do jazdného profilu miestnych
komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev a do vzdušného vedenia verejného
osvetlenia a verejného rozhlasu. Pri Skaliťanke zabezpečujú výrez aj pracovníci
SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU Piešťany,
22. októbra sa p. starosta zúčastnil spolu so starostami a primátormi Kysuckým miest
a obcí spolu s petičným výborom, protestu v Bratislave pred zastupiteľstvom Európskej
komisie, ako aj pred susednými ambasádami Poľskej a Českej republiky a najväčšími
zamestnávateľmi a to pred Nemeckým a Kórejským veľvyslanectvom, kde upozornili na
katastrofálny stav dopravy na Kysuciach. Upozornili ministerstvo dopravy na dodržiavane
sľubov a termínov ďalšej výstavby diaľnice D3.
24. októbra sa p.starosta zúčastnil rokovania na úrade ŽSK ohľadne navýšenia
vlakových spojov na trati Čadca – Skalité- Serafínov a späť za účasti riaditeľa úradu ŽSK p.
Cingeľa, p. Tisoňovej, riaditeľa ID ŽSK p. Staškovana,
25. októbra sa zúčastnil rokovania o navýšení spojov na Ministerstve dopravy,
výstavby a spojov v Bratislave za účasti p. Farkaša, ktorý má na starosti grafikony a p. št.
tajomníčky p. Cengelovej. V tejto chvíli však ešte nie je známy výsledok,
Od 26. októbra bol verejným obstarávaním cez Centrálny register vyobstáravaný
staronový dodávateľ "Jozef Kondek - JOKO a syn" na Zber a likvidáciu odpadu v celej našej
obci. Zmena je v tom, že zvozná firma musí zabezpečiť zvoz v celej obci. V lokalitách, kde
nezabezpečí Firma Joko si objednala výkony u našej Obecnej prevádzkarne a bude jej platiť
úhradu za výkony. Do konca septembra to obecná prevádzkareň robila na vlastné náklady.
Výpovedná doba tejto zmluvy je 2 mesiace.
Dňa 27. októbra 2019 sme privítali medzi nami všetkých tých, ktorí v tomto roku
oslávili a ešte len oslávia významné životné jubileum. Túto príležitosť sme využili na to, aby
sme prejavili úctu a vďaku za plodný život a tvorivú prácu naším jubilantom. Pripomenuli
sme si okrúhle životné jubileá 70, 75, 80, 85, 90 a viac rokov. O spestrenie programu a dobrú
náladu sa postarali Jožko Opatovský z Trenčína a ZUŠ v Skalitom s rodáčkou Terezkou
Časnochovou,
od 10. októbra do konca októbra bolo oznámené obyvateľom, že v druhej etape
odovzdávania kompostérov má nárok aj vlastník nehnuteľnosti v obci Skalité (rodinného
domu so súpisným číslom), ktorý nemá trvalý pobyt v obci Skalité. Od 20. novembra v tretej
etape budú mať nárok na druhý kompostér aj občania s pozemkom pri rodinnom dome nad
1000m2, ale len do vyčerpania celkové počtu kompostérov,
4. novembra bola podpísaná v Mostoch u Jablunkova partnerská dohoda pre podanie
malého nenávratného finančného príspevku pre malé projekty v rámci Programu Interreg V-A
Slovenská republika - Česká republika 2014 – 2020 / Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho
a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu,
5. novembra sa uskutočnilo stretnutie s riaditeľkou školy a vedúcou kuchyne ohľadom
žiadosti o riešenie havarijnej situácie s elektroinštaláciou v budove školy ŽS s MŠ Kudlov,
kde sme sa dohodli na nasledovnom postupe: riaditeľka školy osloví elektrikára – odborníka
na posúdenie závady na elektroinštalácii v budove školy. Následne poskytne návrh riešenia
zriaďovateľovu. Potrebný návrh riešenia nebol predložený,
- 5. novembra sa zúčastnil na zasadnutí organizácie CR Kysuce v Čadci,
- 6. novembra sa uskutočnilo rokovanie v Žiline so Slov. pozemkovým fondom o možnosti
bezplatného prevodu pozemkov v rámci intravilánu obce Skalité, prípadne ďalších možností
získania pozemkov pre obec v extraviláne obce, ktoré sú strategické pre ďalší rozvoj, kde SPF
má v našej obci cez 700000m2,
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8. novembra firma Stavospol zadarmo realizovala čiastočné odvetranie podstrešného
priestoru cez fasádu vetracími mriežkami na budove MŠ ústredie a reklamáciu vstupnej
rampy,
9. novembra holubári ZO CHPH Skalité slávnostne ukončili tohtoročnú pretekovú
sezónu. Pri tejto príležitosti bol vyhodnotený aj pretek „Putovný pohár starostu obce Skalité“,
kde boli víťazom odovzdané ocenenia,
10. november 2019 sa konal SVÄTOKATARÍNSKY DEŇ COPKY S ORLEMŽelezničiarska omša,
v obci sme si dňa 11.11. o 11. hodine a 11. minúte pietnou spomienkou pripomenuli
výročie ukončenia 1. svetovej vojny pri Pamätníku padlých v 1. svetovej vojne. Pietnej
spomienky sa zúčastnilo vedenie obce spoločne s obyvateľmi a členmi JDS, SZPB, SČK
Skalité,
od 11. 11. 2019 do 15. 11. 2019 sa konal v obci po druhý krát zber obnoseného šatstva
za zdravotným strediskom v spolupráci so spoločnosťou EKOCHARITA. V zberoch chceme
pokračovať, následný zber bude pred Veľkou nocou. Taktiež na každej autobusovej zastávke
bude umiestnený kontajner na zber šatstva,
12. novembra boli pozvaní do našej obce zástupcovia strategického plánovania ŽSK
v rámci cyklodopravy na čele s p. Hlatkým, aby sa aj naše obce mohli uchádzať o EU fondy
v rámci nového programovacieho obdobia o prostriedky z eurofonodv. Preto chceme do
stratégie dopravy ŽSK doplniť medzinárodnú cyklotrasu „SKALITSKÁ DOLINA“ inak by
sme sa o fondy nemohli uchádzať,
14. novembra sa p. starosta zúčastnil darovania krvi na akcii organizovanou starostami
obcí „Kvapka vďaky“ pre Kysuckú nemocnicu v Čadci,
vyhlásili sme 4. ročník súťaže o najkrajšiu fotografiu našej obce, do ktorej sa
prihlásilo celkovo 23 súťažiacich. Práve prebieha hlasovanie na sociálnej sieti facebok, v
ktorom sa rozhodnete o víťazovi. Na Adventných trhoch bude vyhodnotenie súťaže,
15. novembra bola podpísaná v Bratislave nájomná zmluva zo Železnicami SR na časť
pozemkov pod autobusovými zastávkami, nakoľko doteraz neboli majetkovo vysporiadané
a obec sa nemohla uchádzať o rôzne dotácie, granty,
v piatok 15.11.2019 od 08.00 hod do 20.00 hod. počas štátneho smútku sme si uctili
pamiatku na osoby, ktoré tragicky zahynuli pri dopravnej nehode autobusu, úpravou výzdoby
štátnych symbolov,
obec zabezpečila označenie všetkej obecnej techniky a techniky Obecnej
prevádzkarne,
práve prebieha realizácia projektu Odkrývanie kultúrneho dedičstva cez projekt
Intereg SR- ČR. V rámci ktorého sa zrealizuje drevený Betlehem, ktorý bude umiestnený pred
Kostol sv. Jána Krstiteľa. Počas Adventných trhov chceme dohodnúť s p. farárom, aby ho
vysvätili. Pripravujeme aj Veľký adventný veniec, ktorý chceme umiestniť v centre obce
prípadne pred kostol,
obec zafinancovala počas prázdnin na Kudlove a v Ústredí dovybavenie školských
kuchýň v celkovej hodnote 34 300,- EURO. A taktiež kuchárky a pomocné sily do kuchýň
cez projekt cez úrad práce. Od septembra prebieha výdaj pre navýšený počet
stravníkov jedálňach bez problémov,
rekonštrukcia verejného osvetlenia je na 99% hotová a v týchto dňoch bude obci
odovzdaná s kompletným porealizačným zameraním, projektovou dokumentáciou
a revíziami,
na športovej hale sa pokračuje záverečnými prácami- viac informácii v bode
nakladanie s majetkom. 26.11.2019 sa uskutoční ďalší kontrolný deň na športovej hale,
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- prebieha úplná výmena strešnej krytiny na budove hasičskej zbrojnice a kina cez
dotáciu 100000 EUR z Enviro fondu + spoluúčasť obce 5%,
- pripravujeme PD pre realizáciu rozšírenia cintorína v miestnej časti Za riekami
a novou prístupovou komunikáciou z dolnej časti,
- Obecná prevádzkareň začala s výstavbou spevnených plôch okolo športovej haly,
- Spoločnosť Sevak prebrala do správy od novembra vodovody Poľana, Filipov
a Kučapača. Domácnosti boli informované o potrebe napojenia sa na verejný vodovod
formou spravodaja, rozhlasu, SMS a aj listom,
- Právne poradenstvo pre obyvateľov obce sa teší veľkému záujmu a do konca roka
máme ešte plánované dva termíny 22.11. a 13.12. 2019,
- bola schválená žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt v oblasti prevencie kriminality
cez ministerstvo vnútra v sume schválenej dotácie na úrovni 5 000,- EUR na kamerový
systém. Bude prebiehať verejné obstarávanie, kde za túto sumu spoločne so spoluúčasťou
obce chceme vybudovať tri kamerové miesta pri vstupe do obce Skalité, na Tridsiatku
(odbočka na Oščadnicu) a pri vstupe do obce z Poľskej republiky.
- bola schválená žiadosť podpredsedu vlády SR na Turistickú infraštruktúru: 1. etapaAltánok na Trojaku + sprievodné podujatia vo výške 35 000,- EURO. V týchto dňoch by
sa mala podpísať zmluva. Nevieme či sa to stihne zrealizovať, nakoľko tento projekt sa
musí zrealizovať do konca kalendárneho roka. Momentálne prebieha verejné obstarávanie.
- Ako sme sľúbili dávame šancu zamestnať sa našim občanom a čo nás nesmierne teší,
že veľké percento si počas alebo po skončení projektu cez úrad práce nachádza stále
pracovné miesto,
- Cez úrad práce sme od 1.10. získali 95% prostriedkov na zamestnanie mladých cez
projekt PRAXOU K ZAMESTNANIU na 9 mesiacov. Jedného pracovníka máme na
zaúčanie sa na oddelení ekonomiky, jedného pracovníka máme ako projektového
manažéra a jedného pracovníka v knižnici.
- pre obecnú prevádzku od 1.11. sme získali 6 pracovníkov na dobrovoľnícku službu na
4 hodiny denne a 6 mesiacov, kde 100% prepláca štát cez úrad práce + získame príspevok
na pracovné náradie, a od 1.12. zamestnáme na obecnej prevádzkarni 6 zamestnancov na
menšie obecné služby cez § 50J, kde 85% prepláca úrad práce cez aktívne opatrenia trhu
práce. Týchto ľudí chceme využiť hlavne na zimnú údržbu,
- Podali sme od posledného OZ projekty cez fond na podporu umenia na GS 2020. Pred
týmto podaním zasadala kultúrna komisia, ktorá predložila návrh, ako by mali Goralské
slávnosti v roku 2020 prebiehať,
- taktiež bol podaný projekt- na siete, kamery na ihrisku, lavičky na futbalovom
štadióne – tento projekt nebol úspešný,
- z environmentálneho fondu sme podali projekt na kúpu zametacieho vozidla,
- podali sme aj žiadosť z rezervy predsedu vlády SR na úplnú výmenu obecného
rozhlasu,
- zajtra podpisujeme zmluvu s úradom vlády, kde je poskytnutá dotácia 38 000,- € na
výstavbu Multifunkčného ihriska, 8 000,-€ na detské ihrisko a 4 000,-€ na športové
vybavenie. Všetko sa bude realizovať v roku 2020,
- cez ministerstvo vnútra obec požiadala o 7- miestny WW transporter, ktorý by mal
byť bezplatne darom odovzdaný obci po odstrojení výbavy policajného zboru
v nasledujúcich mesiacoch,
- cez Interreg SK - CZ - Podpora a rozvoj potenciálu cestovného ruchu v pohraničí bol
podaný ďalší projekt,
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- Robíme všetko pre to, aby sme do 22. novembra podali projekt cez Integr. Regionálny
operačný program na REKONŠTRUKCIU AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVOK V NAŠEJ
OBCI. Starosta bližšie prezentoval poslancom plánovanú rekonštrukciu jednotlivých
autobusových zastávok,

-

- v tomto týždni sa bude realizovať porealizačný monitoring hluku počas prevádzky
diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité. O jeho výsledku vás budeme informovať. Prioritou
obce je, aby sa vybudovali protihlukové steny v celom úseku D3 v našom katastri obce,
dnes na OZ bude odprezentovaná žiadosť firmy Nanokon s.r.o. Staškov na vybudovanie
domu dôchodcov SKALNIČKA v areáli bývalých kasárni. Taktiež „Štúdia realizovanosti
územia v centre obce Skalité“ budovy PEKÁRNE uznávaným Slovenským architektom p.
Jarinom, ktorý navrhol viaceré ocenené objekty na Slovensku Orloj v Starej Bystrici,
Kostol v Radôstke, leteckú vežu na letisku M.R. Štefánika v Bratislave a ďalšie objekty
doma a v zahraničí. O ďalšom postupe musia rozhodnúť poslanci OZ.

Pán starosta taktiež reagoval na interpelácie poslancov z predchádzajúceho zasadnutia OZ ,
ktoré dostal v rámci Interpelácii od poslancov:
p. poslanca Miloša Petráka – v miestnej časti u Šimurdy, priamo v hlavnej ceste sú dva
poklopy, ktoré vyskakujú a robia veľký hluk. Poklopy sú opravené. Nakoniec komunikáciou
sme zistili, že sa nejednalo o poklopy ale o vpuste dažďovej vody pri chodníku čo je v riešení,
p. Miloš Petrák dal aj interpeláciu – vodovod u Filipa – Kučapače-Poľana - zmluva so
Sevakom je podpísaná a občania sa môžu pripájať,
Interpelácia p. Michala Časnochu –požiadal o zverejnenie svojho telefón. čísla na web.stránke
obce.P. prednosta požiadal p. Časnochu, aby požiadavku zaslal e-mailom, nakoľko sa jedná o
osobný údaj. Kontakt je už uverejnený na našej web-stránke,
Interpelácia p. Bazgerovej mala požiadavku o opravu cesty okolo Snežienky a prepojenie
cesty smer Skaľanka. Po realizácii SSD rozšírenie siete št. hranica bola cesta dosypaná, ale je
potrebné realizovať ďalšie úpravy. Snažíme sa riešiť aj majetkoprávne vysporiadanie
komunikácie, aby sme sa mohli uchádzať o prostriedky z eurofondov,
Pred zasadnutím OZ som sa zúčastnil komisii:
- Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej
- Komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia
- Komisie finančnej a správy obecného majetku
- V mesiaci október zasadala aj komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu
- 13. novembra zasadala obecná rada.
p. starosta otvoril diskusiu.
Diskusia nebola-nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 136/2019 – 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 12 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr.Révayová, Mgr.Capek R., Rovňan O., Lašová Ľ.,
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M.,Petrák M., Mgr.Časnocha M., Mgr.art. Mudríková, Bazgerová I., Ramšák M.,Bury Ján, JUDr.Krčmárik
M.,Mgr.JUDr.Gonščák J. proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

4.

Prerokovanie petície za zákaz hazardu v obci Skalité.

Pán starosta opätovne privítal zástupcu petičného výboru p. Annu Špilákovú a členov
petičného výboru za Petíciu za zákaz a prevádzkovania výherných hracích automatov (ďalej
len VHP)v obci. Ďalej privítal právneho zástupcu obce p. JUDr. Stehuru.
P. starosta uviedol, že vedenie obce a poslanci OZ sa daným problémom zaoberajú. Dňa
27.8.2019 bola na obec doručená petícia občanov. Petíciu podporilo svojim podpisom 1415
občanov obce na 76 podpisových hárkoch, čo k dnešnému dňu predstavuje 34,5% z celkového
počnúc oprávnených občanov. Taktiež už 30.4. bol na obec doručený list so žiadosťou
občanov o prijatie zákazu prevádzkovania VHP v obci Skalité a následne-27.5.2019 bola
odoslaná odpoveď občanom v tom zmysle, že obec musí postupovať v zmysle platnej
legislatívy SR. Danou žiadosťou sme sa zaoberali aj na zasadnutí OZ konaného dňa
31.5.2019, o ktorom sme vás informovali.
Po prerokovaní petície na OZ obec zverejní výsledok petície na svojom webovom sídle a na
úradnej tabuli obce, a to do 10 pracovných dní od jej vybavenia v zmysle zákona.
Pre vydanie schválenia takéhoto všeobecne záväzného nariadenia musia však byť podľa ust. §
79 ods. 5 zákona č. 30/2019 o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
splnené nasledovné podmienky, o ktorých sme vás informovali. Obci musí byť doručená
petícia obyvateľov obce, v ktorej sa obyvatelia obce petíciou sťažujú, že sa v obci narúša
verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier. Obec si dožiadala na Okresnom
riaditeľstva PZ v Čadci štatistiku kriminality na území obce Skalité. Na základe odpovede PZ
v Čadci nie je možné túto skutočnosť preukázať.
p. starosta oboznámil prítomných o poradí v akom sa bude prejednávať tento bod programu:
-vystúpenie zástupcu pet. výboru p. Anny Špilákovej a prípadne aj členov petičného výboru,
-právne stanovisko právneho zástupcu obce p. Dr. Celestína Stehuru,
-otvorenie diskusie,
-návrh uznesenia.
Pán starosta požiadal zástupkyňu petičného výboru p. A. Špilákovú.
Anna Špiláková- zástupkyňa petičného výboru požiadala poslancov OZ v Skalitom, aby
všeobecným záväzným nariadením obce zakázali prevádzkovanie VHP v našej obci. K tomuto
kroku ich vedie nebývalý rozmach hracích a výherných automatov a následná závislosť mnohých
občanov na nich, čím dochádza k rodinným tragédiám, ktoré sa nepriaznivo odrážajú na
medziľudských, rodinných a spoločenských vzťahoch. Taktiež majú nepriaznivý vplyv na
maloletých. Takýmto zákazom sa naša obec pripojí k mnohým obciam, ktoré už pristúpili
k takémuto zákazu. Sú presvedčení, že takýmto rozhodnutím sa posilní morálka v obci a taktiež sa
zachránia mnohé osudy rodín pred rozpadom a závislosťou. Taktiež oslovila poslancov OZ, ktorí
dostali dôveru od občanov a ktorí očakávajú, že budú načúvať ich požiadavkám. Presadzovať ich
pri prijímaní rozhodnutí. Petíciu podpísalo 1415 občanov, čo je 1/3 občanov našej obce. Podľa
štatistík sa približne 1/3 občanov zúčastňuje na voľbách, ktorým záleží na dianí v našej obci.
A práve 1/3 občanov ktorým nie je ľahostajné čo sa v našej obci deje a aký to má dopad na jej
obyvateľov, deti, ženy, starých ľudí na ktorých má hazard najväčší dopad a to nie len po finančnej
stránke ale hlavne na ich city a psychiku. To, že sa to nedeje vo vašich rodinách neznamená, že sa
to netýka každého z nás. Žijeme v jednej obci. Je našou zodpovednosťou pred našimi blízkymi,
spoluobčanmi konať v súlade so svedomím a dobrými mravmi. Taktiež oslovila poslancov, aby
prispeli k zakázaniu hazardných hier, aby naši občania nemuseli odolávať pokušeniu k hazardu.
Obec príde o príjem do rozpočtu, sú to len necelé 2 promile z celého rozpočtu. Na jednej strane sa
zníži príjem do rozpočtu, ale na druhej strane sa ušetrí na nákladoch pre sociálne slabšie rodiny.
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Vyzvala poslancov, aby sa zamysleli pred hlasovaním koľko strácame nie len po finančnej ale aj
po morálnej a ľudskej stránke. Veria, že k hlasovaniu pristúpia poslanci zodpovedne, a budú sa
môcť s čistím svedomím pozrieť spoluobčanom do očí.
p. starosta požiadal právneho zástupcu obce, aby sa vyjadril k danému programu.
JUDr. Stehura- uviedol, že p. starosta už prezentoval, že sa touto otázkou zaoberáme od marca
tohto roka. Boli zaslané listy petičnému výboru a v listoch bolo poukázané čo má petícia
obsahovať, aby mohlo dôjsť k úplnému zákazu tohto hazardu v obci. Celé vedenie obce je za
zakázanie hazardu v našej obci, ale podľa zákona to nie je možné len tak. Došli sme k záveru, že
tento hazard môžeme len obmedziť na určitý počet dní v roku. Vedenie obce s týmto súhlasí. Za
stavu ako znela petícia nemôžeme hazard zakázať. V rámci právnych poradní, ktoré má na obci,
môže pomôcť s tým akú má mať petícia formu, čo sa týka zákazu hazardu.
p. starosta otvoril diskusiu.
Do diskusie sa prihlásili: Gonščák J.-poslanec,Capek Roman-poslanec,Petráková Martina-občan,
Alojz Mičieta-kaplán, Edita Špilová-občan.
p. Gonščák Jozef-poslanec – každý občan má garantované petičné právo, ktoré dáva ústava. Obec
môže vydávať v rámci svojej územnej samosprávy všeobecné záväzné nariadenia (ďalej len VZN).
VZN nesmie odporovať ústave, ústavným zákonom a všeobecne záväzným predpisom. Čo sa týka
prijatia VZN, čo sa týka petície a konkrétne o zákon o hazarde. Oboznámil prítomných zástupcov
petičného výboru, kedy obec môže vydať VZN. Obec nemôže vydať VZN, ktoré odporuje zákonu.
Z dôvodu, že bola u nás daná petícia za zrušenie hazardu tak v zmysle §10 ods.5 a ods.6..
Podľa odst.5 obec môže vydať VZN, ak sa občania petíciou sťažujú, že sa v obci narúša verejný
poriadok. Toto je jediný dôvod na základe ktorého môžeme prijať VZN o zákaze hazardu v obci.
V príspevku, ktorý prečítala p. Špiláková (zástupca petičného výboru) bolo uvedené, aby sme sa
pripojili k iným mestám, ktorý takýto hazard zakázali. Uviedol príklad hl. mesta Bratislavy, ktoré
prijalo takéto VZN a ktoré bolo zrušené Najvyšším súdom SR. V odôvodnení tohto rozhodnutia
súdu je uvedené: v zmysle § 10 odst.6 zákona o hazarde, je jedinou podmienkou, kedy obec môže
vydať VZN, čo sa týka obmedzenia hazardu, je existencia stavu kedy sa v súvislosti s hraním
hazardných hier narúša v obci verejný poriadok. Žiadny iný dôvod pre vydanie takéhoto VZN
zákon nepozná. Ďalšia obec, ktorá vydala obmedzujúce nariadenie je obec Nitra. Vydala ho
v šiestom mesiaci, teraz máme jedenásty mesiac. Je to iba päť mesiacov, možno sa časom napadne
a bude taktiež zrušené. Ak niektoré mestá už prijali VZN, neznamená to, že sú prijaté v súlade so
zákonom.
Faktickou poznámkou sa prihlásil p. JUDr. Stehura, ktorý uviedol, že sa hľadalo riešenie tým, že
by sa upravila petícia a k zbieraniu podpisov by sa muselo uskutočniť ešte raz.
p. Gonščák Jozef, poslanec uviedol, že petícia sa môže vybaviť len raz. Takisto VZN mesta
Bratislavy bolo napadnuté, nakoľko petíciu posudzovali dva krát.
Ďalej vystúpil p. Časnocha Michal, poslanec, ktorý uviedol že v prípade keď nám je doručená
petícia vnikajú ďalšie postupy, ktoré my musíme splniť v rámci zákona. Ďalej skúmame našimi
možnosťami, či bol porušený verejný poriadok. Musíme zistiť či bol narušený verejný poriadok
napr. že bol porušený nočný kľud. Z tohto dôvodu sme sa obrátili na políciu v Čadci, aby sme
zistili, či je vedený nejaký priestupok. Bolo zistené, že nie je vedený žiaden priestupok. Ak by sme
prijali takého VZN, ako prijalo mesto Bratislava, tak toto VZN by nám bolo zrušené. Mesto Nitra,
ktoré prijalo takého VZN má zdokladované, že došlo k narušeniu verejného poriadku, došlo
k rušeniu nočného kľudu až k trenému činu v súvislosti s týmto. Z tohto dôvodu mali právo
v súvislosti s týmto zakázať hazardné hry úplne. V našej obci toto nie je podložené. V prípade, že
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sa v budúcnosti stane takáto skutočnosť a bude to podložené, môžeme takéto hazardné hry
zakázať.
V meste Bratislava prijali VZN v ktorom sa v celom meste zakazuje hazard. Prokurátor to podal na
súd, nakoľko takto nemôže byť prijaté VZN. Uznesením Krajského súdu bolo toto VZN zrušené
a v odôvodnení sa uvádza, že pokiaľ v súvislosti s hraním hazardných hier vzišla potreba riešenia
sociálneho dopadu napr. patologická závislosť, osobný bankrot, sociálno-ekonomická situácia
rodín, rozpad rodín, tak takýto účel petície nie je možné naplniť, nakoľko sociálne otázky občanov
SR je oprávnený riešiť výlučne štát svojou nastavenou sociálnou politikou a sociálna politika
nespadá do kompetencie obce.
Ďalej vystúpil p. Capek Roman, poslanec, ktorý uviedol, že je tvrdo proti prevádzkovaniu takýchto
hier a bude za to, aby sa akýmkoľvek spôsobom zrušil hazard v obci. Uviedol príklad obce Likavka,
ktorá svojim VZN obmedzila umiestnenie herne v budovách: hotely, motely, penzióny a pod.. A ak
je možné treba ísť aj touto cestou. Tieto prevádzkarne dostávajú licencie na určité obdobie, ktoré mi
im asi nemôžeme zrušiť. Pokiaľ to bude možné licenciu ďalej nepredlžovať.
K tomuto sa vyjadril p. starosta, ktorý uviedol, že treba rozlišovať obce, ktoré nemajú zriadenú herňu
v obci a prijali VZN a obce, ktoré majú zriadenú herňu a teraz idú prijať VZN. Možno keby sa
v minulosti prijalo takého VZN, postup by bol iný. My zriadenú herňu máme a musíme postupovať
inak.
JUDr. Stehura k tomuto uviedol, že toto by sa netýkalo už vydaných licencií v minulosti. Týkalo by
sa to vydávania nových licencií. Pokiaľ žiadateľ spĺňa zákonné podmienky, obec nemá možnosť
zakázať vydanie licencie. Obec je obmedzená týmto zákonom.
Ďalej v rámci diskusie vystúpil p. Krčmárik Milan, poslanec OZ, ktorý uviedol, že v tomto roku
prišla žiadosť o stanovisko obce k predĺženiu licencie. Nakoľko VZN nebolo prijaté, obec k tomu
dala zamietavé stanovisko, hoci k tomuto sme nemali právo. Ministerstvo financií sa nebude
zaoberať stanoviskom obce, nakoľko nemáme prijaté VZN, oni im to predĺžili. Čo sa týka
vystúpenia p. Romana Capka k obmedzeniu umiestnenia prevádzok, títo prevádzkovatelia dobre
vedia aké podmienky musia spĺňať, majú na to svojich právnikov. Boli sme vyzvaní ako poslanci,
aby sme rozhodli, ale ako máme rozhodnúť, keď to, čo by sme mali podľa vášho aj nášho svedomia
rozhodnúť , by bolo v rozpore so zákonom. Nemôžeme ísť v rozpore so zákonom. Ak by sa to aj
schválilo, tak by nám to súdy zrušili. Nemôže byť VZN-nižšia právna norma v rozpore s vyššou
právnou normou. Jedinou možnosťou zrušenia je narúšanie verejného poriadku. Verejný poriadok je
prakticky obyčajný priestupok, je to široký pojem. Nemáme tu obecnú políciu, aby sme mohli takýto
priestupok doložiť. A čo sa týka Policajného zboru, Skalité patrí medzi obce, ktoré nemajú veľký
problém s verejným poriadkom. My ako poslanci sa taktiež musíme riadiť podľa zákonov.
S faktickou poznámkou sa prihlásil p. Petrák Martin- občan, ktorý uviedol, že zastupujú občanov,
ktorí chcú zakázať herne. Vyzval poslancov ako volených predstaviteľov obce, ktorí majú
kompetencie, aby danú situáciu akýmkoľvek spôsobom riešiť.
Ďalej sa faktickou poznámkou prihlásil p. Jašúrek Stanislav-občan, ktorý uviedol, že sú vlastne dva
problémy. Prvý problém bolo znenie petície, že petícia neobsahovalo to, že sa narušuje verejný
poriadok. A pokiaľ by sme predložili novú petíciu, kde by tento bod bol zahrnutý, ešte stále
potrebujeme reálny dôkaz toho, že sa to naozaj stalo.
Faktickou poznámkou sa prihlásila p. Štrkáčová Alžbeta-občan, ktorá oboznámila poslancov
s tým, že jej syn taktiež hral hazardné hry a prehral za jeden večer celý plat. A taktiež mali
problémy v rodine, nakoľko si pýtal peniaze.
p. starosta ďalej uviedol, že naša obec bola ako prvá obec na Slovensku, ktorá mala úplný
zákaz hazardu a tento zákaz sa následne zrušil. Bola škoda, že sa neprijalo následne VZN,
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ktoré by následne upravovalo možnosť zriadenia herní. Takéto nariadenie nebolo prijaté, my
sa musíme riadiť zákonmi, ktoré platia.
Ďalšou do diskusie bola prihlásená p. Petráková Martina –občan, ktorá mala otázku prečo
nemôžeme postupovať ako v Liekavskej Lúčke v zákaze hazardu.
Milan Krčmárik-poslanec uviedol, že takýto postup nemôžeme schváliť, nakoľko by sme
vedome porušili zákon. Ak by sme takéto VZN prijali a v prípade, kým by rozhodoval súd
o našom rozhodnutí a v náš neprospech, prevádzkovatelia herne by si vyčíslili stratu zisku
a na to nie je žiadne poistenie. Obec by to celé musela zaplatiť.
Na faktickú poznámku na p.Petrákovú sa prihlásil p. Gonščák Jozef-poslanec, ktorý uviedol, že
si treba uvedomiť aj právne dôsledky prijatia VZN, ktoré odporuje zákonu. Budú si vymáhať
ušlý zisk, úroky. Platiť to bude obec. Ďalší občania sa môžu sťažovať na to, prečo bolo prijaté
takého VZN, keď sme vedeli že odporuje zákonu? Bavíme sa o tejto petícií, nie o všeobecnom
zakázaní hazardu. Čo sa týka herní v zmysle toho zákona je tam určitý režim, ktorý musia
dodržiavať prevádzkovatelia tohto zariadenia. Teraz sa do herne nedostanú osoby, ktoré sú
v registri osôb, ktoré nemajú prístup do takejto prevádzky (register vylúčených osôb). Taktiež
majú povinnosť vyžadovať pri vstupe občiansky preukaz. Ak máte vedomosť, že si nevyžadujú
občiansky preukaz, treba to nahlásiť. Nemala by sa tam dostať osoba, ktorá má podlžnosti na
sociálnom, neplatí výživné a pod.. Ak porušujú podmienky zákona, my už máme možnosť
s tým niečo robiť.
Faktickou poznámkou sa ďalej prihlásila p. Petráková Martina- občan, ktorá sa obrátila na
poslancov s otázkou: Čo je vlastne porušením právneho poriadku? Je to aj keď hral automaty
maloletý, poznám ho, je to možné nahlásiť?
p.Milan Krčmárik-poslanec, uviedol, že takéto porušenia zákona zo strany prevádzkovateľa
v súvislosti s automatmi, ktoré je na území obce bude riešiť polícia. To už sú dôvody, ktoré sa dajú
použiť pri zakázaní automatov.
JUDr.Stehura-právny zástupca obce: toto sú zákonné dôvody, ktoré sa môžu použiť do petície. Bol
tam mladiství, patologický hráč. Obsluha tam musí byť prítomná, stála a pokiaľ je tam prítomná
takáto osoba, nesmie ju pustiť ju do herne. Je to porušenie zákona.
S faktickou pripomienku sa prihlásil p. Horeličan Maroš-občan, ktorý mal otázku ohľadom výšky
dane, ktorú dostáva obec. Či obec môže znížiť takúto daň, aby sa prevádzkovateľom týchto hier
prevádzkovať tieto herne neoplatilo.
p. starosta odpovedal, že výška odvodu do rozpočtu obce je v zmysle zákona a obec nemôže
ovplyvniť túto výšku odvodu. Príspevok, ktorý nám príde na účet z týchto prevádzok nie je v takej
výške, aby bol pre obec prioritný, aby sme ho museli zachovať.
P. starosta dal slovo ďalšiemu prihlásenému do diskusie p. kaplánovi Mičietovi.
P. Mičieta-kaplán. Spoznal celú situáciu a históriu celej veci a poďakoval za jej vysvetlenie.
Hlavne po tej právnej stránke, jej okolnosti a situácia aká je na území obce. Teší ho, že väčšina
poslancov je za to, aby sa táto vec riešila, aby tento hazard bol znížený alebo zakázaný v obci, aj
keď teraz nevidíme nijakej právnej cesty. Poďakoval za slovo.

11

S faktickou poznámkou sa prihlásili p. Lašová Ľubica, poslankyňa OZ, p. Časnocha Michal,
poslanec OZ.
p. Lašová-poslakyňa, uviedla, že sme si vypočuli všetky názory či už z jednej strany alebo zo strany
našich spoluobčanov a vidíme, že to nie je ľahká cesta, aby sme túto otázku vyriešili. Nie je to iba
dnešný deň, ktorým sa touto petíciou zaoberáme. Ak by záležalo iba na odhlasovaní, nie je tu ani
jeden z nás, ktorý by nehlasoval za. Ale aj poslanci sa musia riadiť určitými pravidlami, zákonmi.
Nie je to jednoduchá vec.
Časnocha Michal- poslanec uviedol, že v takomto znení petície to nie je naša kompetencia.
Ďalej do diskusie bola prihlásená p. riaditeľka ZŠ sv.Andreja, Svorada a Benedikta p. Špilová
Edita, ktorá taktiež je za zrušenie hazardu v obci. Ďalej uviedla, že riešila už veľa vecí s deťmi,
kde príčinou toho stavu dieťaťa je vždy nejaká závislosť. Najväčšia závislosť v obci je
alkoholizmus. Je ťažké vyjadriť aké je ťažké učiť dieťa, ktoré je z alkoholickej rodiny. Je potrebné
riešiť túto otázku, aby nebol v obci hazard, ktorý podporí ďalšiu závislosť. Nemôžme skončiť, že
nie je možné riešenie. Hľadajme to riešenie. Môže obec obmedziť dobu, ktorú tam pracujú? Môže
obec osloviť nejakého poslanca v parlamente zmeniť zákon? Mali sme taktiež skúsenosť v škole,
že deti chodia do krčmy, ulejú im tam aj alkohol, riešila som už aj takéto skutočnosti. Je potrebné
v rámci poriadku v obci urobiť prísnejšiu kontrolu, v rámci ktorej by sa možno niečo našlo.
Skončiť s tým, že zákon nám to nedovoľuje je trocha plytké. Požiadala poslancov OZ, aby hľadali
možnosti na obmedzenie tohto hazardu v obci. Ak budeme chcieť, tak určite nájdeme porušenie
poriadku v súvislosti hazardnými hrami.
p. starosta informoval o tom, že sa pripravuje návrh VZN, ktorým by sa v rámci zákona
obmedzila prevádzka takýchto zariadení v počte 12 dní v roku.
S faktickou poznámkou sa prihlásili p. Révayová, p. Petrák, p. Gonščák.
p. Révayová – poslankyňa uviedla, že už pripravujeme návrh VZN, ktorým by sme obmedzili
prevádzku týchto zariadení. Mala dotaz na právneho zástupcu obce, či je možné, aby ako poslanci
mali možnosť na kontrolu prevádzky a urobiť zápis z tejto kontroly, ktorý by bol vierohodný pri
pripravovanom VZN.
p. Petrák Martin-občan- mal dotaz na to, či je možné prijať uznesenie, ktoré by v prípade zmeny
zákona oprávňovalo obec okamžite prijať zákaz prevádzkovania hazardných hier.
K týmto pripomienkam vystúpil p. právny zástupca obce. K otázke p. Révayovej uviedol, že
poslanci môžu vykonať kontrolu a nie len poslanci ale aj z radov občanov. Pokiaľ dôjde
k porušeniu zákona ak sa to oznámi, tak je to relevantný podklad k petícií. Pokiaľ dôjde k zmene
zákona obec môže určite konať v rámci zákona.
p. Gonščák Jozef- poslanec reagoval na príspevok p. Špilovej kde uviedol, že v zákone sú uvedené
dni v ktorých je zakázané prevádzkovať hazardné hry a to na Veľký piatok, 24.a 25. decembra,
v deň štátneho smútku a mimo prevádzkových hodín. Ak sú alebo boli prevádzkované tieto hry
v týchto dňoch, je to ďalší dôvod na porušenie zákona.
S ďalšou faktickou poznámkou sa prihlásil p. Horeličan Maroš, ktorý mal otázku či po uplynutí
licencie má obec vplyv na to, aby nebola predĺžená licencia a taktiež, či by sa nemohli zmeniť
otváracie doby tejto herne.
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p. starosta uviedol, že v prípade, ak by mala obec relevantné podklady, aby prijala VZN, ktoré by
zakazovalo hazardné hry v obci, tak toto by začalo platiť až po skončení doby platnosti licencie.
Otváracie hodiny sú schválené, nemáme možnosť ich zmeniť.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 137/2019 – OZ berie na vedomie:
Predloženú petíciu obyvateľov obce Skalité pod názvom ,,Petícia za zákaz
prevádzkovania hracích a výherných automatov v Obci Skalité“ zo dňa 27.08.2019, ktorou
obyvatelia obce Skalité žiadajú starostu obce Skalité, poslancov a poslankyne Obecného
zastupiteľstva Obce Skalité, aby v rámci svojich zákonných kompetencií, Obecným
zastupiteľstvom a Všeobecným záväzným nariadením (ďalej len VZN) zakázalo v našej obci
prevádzkovanie hracích a výherných automatov, a to s okamžitou platnosťou, na celom území
obce.
Žiada: Starostu obce Skalité, aby spustil proces prípravy VZN Obce Skalité o prevádzkovaní
hazardných hier na území obce Skalité v zmysle platného zákona č. 30/2019 Z.z.
o hazardných hrách, a to hlavne §14,§15,§16 a §79 uvedeného zákona, a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ktoré bolo schválené počtom 12 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, JUDr.Krčmárik M.,Mgr.JUDr.Gonščák J. proti: nikto,
zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní.).

p. starosta prerušil rokovanie OZ- prestávka od 9,48 hod. – rokovanie pokračovalo 10,10hod..
Z rokovania odišiel p. Mgr. Capek Roman – poslanec OZ.
5.

4. zmena rozpočtu obce Skalité na rok 2019 a Informatívna správa
o 2.zmene rozpočtu starostom obce.

p. starosta uviedol, že bod programu bol prerokovaný na zasadnutí Obecnej rady, ktorá
doporučuje schváliť tento bod programu. Podklady boli poslancom zaslané poštou.
Požiadal p. Ruckovú o predloženie správy k tomuto bodu programu. P. Rucková uviedla, že v
príjmovej časti v 4.zmene rozpočtu na navýšil rozpočet o 127 312,-€. Sú tam príjmy, ktoré
sme už dostali. Hlavne príjem za snehovú kalamitu na začiatku roka vo výške 71 620,-€.
Celkom sa príjmy navýšili o146 194,-€. Vo výdavkovej časti sme poriešili aj žiadosť SZUŠ,
kde sa im navýšil rozpočet približne o 7 tis.€. Ďalej sa navýšili príspevky pre prevádzkareň:
u verejného osvetlenia o 15 tis. €. Taktiež boli navýšené položky, ktoré budú do konca roka
čerpané. Rozpočet je vyrovnaný. Výdavky sú taktiež navýšené vo výške 146 194,-€.
p. starosta požiadal p. Stašovú HKO obce o vyjadrenie sa k navrhovanej zmene rozpočtu
obce.
p. Stašová uviedla, že v tejto zmene rozpočtu sú zahrnuté všetky známe skutočnosti
a k rozpočtu sa budeme musieť vrátiť v decembri 2019.
p. starosta otvoril diskusiu.
p. Časnocha Michal-poslanec, mal otázku na to, koľko má obec vyčlenených finančných
prostriedkov na športovú halu z vlastných zdrojov.
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p.Rucková, účtovníčka obce uviedla, že nie je dočerpaný úver a všetky faktúry sa uhrádzajú
z úveru. Z rezervného fondu je vyčlenených 36 957,-€, na športovú halu je 9 230,-€ (na
platený stavebný dozor).
p. starosta k tomuto uviedol, že je to vy obstarávaná čiastka počas celej výstavby šport. haly.
Faktickou poznámkou sa nik neprihlásil. Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 138/2019: OZ berie na vedomie:
Informatívnu správu o 2.zmene rozpočtu starostom obce. OZ schvaľuje : 4. zmenu rozpočtu
obce pre rok 2019 tak, ako bola predložená vrátane rozpočtov ROPO v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Skalité (tvorí prílohu uznesenia), ktoré bolo schválené počtom 11 prítomných
poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr.Révayová, Rovňan O., Lašová Ľ., M.,Petrák M., Mgr.Časnocha M., Mgr.art.
Mudríková, Bazgerová I., Ramšák M.,Bury Ján, JUDr.Krčmárik M.,Mgr.JUDr.Gonščák J. proti: nikto, zdržali
sa: nikto, neprítomný na hlasovaní: Mgr. Capek Roman).

6.

Správa nezávislého audítora z auditu Konsolidovanej účtovnej závierky
Obce Skalité za rok 2018 a Konsolidovanej výročnej správy k 31.12.2018.

p. starosta požiadal v krátkosti p. Ruckovú o predložiť správu, nakoľko bola prerokovaná
v komisiách a na zasadnutí obecnej rady.
p. Rucková uviedla, že všetci poslanci tento rozsiahli materiál obdržali, ktorý vypracovala p.
Ing. Kasmanová. Prečítala záver audítorky zo správy z auditu Konsolidovanej účtovnej
závierky a Konsolidovanej výročnej správy obce Skalité za rok 2018. (tvoria prílohu
zápisnice).
Na zasadnutie sa dostavil p. Mgr. Capek Roman o 10,16 hod.
Diskusia nebola- nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 139/2019: OZ berie na vedomie:
Správu nezávislého audítora z auditu Konsolidovanej účtovnej závierky Obce Skalité za rok
2018 a Konsolidovanej výročnej správy k 31.12.2018 (tvoria prílohu uznesenia), ktoré bolo
prijaté počtom 12 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,
JUDr.Krčmárik M.,Mgr.JUDr.Gonščák J. proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní.).

7.

Prerokovanie zmeny Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami
obce Skalité zo dňa 28.4.2011.

p. starosta požiadal p. Ruckovú, aby predložila informatívnu správu k týmto zásadám.
p. Rucková u viedla, že v zásadách došlo hlavne k zmene výšky na občerstvenie, ktoré sa
poskytovalo pri rôznych súťažiach alebo kultúrnych podujatiach, ktoré boli vo výške 4,-€ do 6
hod. konania sa podujatia a nad 6 hodín vo výške 8,-€. Upravená bola výška do 6 hod. na
sumu 10,-€ a nad 6 hod. konania sa akcie na sumu 15,-€. Taktiež bola upravená suma na
darčeky deťom zo sociálne znevýhodnených rodín – Mikulášske balíčky do výšky 12,-€ na
dieťa. Darčeky pre dôchodcov v soc. zariadeniach bola zvýšená suma z 5,-€/osoba na sumu
12,-€/os. Deťom pri príležitosti ich uvítania do života na darčeky 20,-€/dieťa+ finančný
príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 100,-€ pre dieťa, ktoré má trvalý pobyt v obci
Skalité.
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p. starosta uviedol, že tento materiál bol prerokovaný na zasadnutí komisie finančnej a taktiež
na zasadnutí obecnej rady. Požiadal p. Stašovú, HKO obce k vyjadreniu sa k tomuto návrhu
zásad.
p. Stašová, HKO obce uviedla, že vzor týchto zásad nám poskytla p. audítorka a poslanci na
svojich zasadnutiach či už finančnej komisie alebo zasadnutí obecnej rady prispôsobili výšku
podľa možností na jednotlivé akcie.
p. starosta otvoril diskusiu. Do diskusie sa prihlásili: p.Časnocha Michal a p. Petrák Miloš,
poslanci OZ.
p. Časnocha Michal-poslanec OZ. Uviedol, že na zasadnutí obecnej rady mal viaceré
pripomienky a poďakoval, že tieto pripomienky už boli zakomponované do tohto návrhu,
niektoré neboli zakomponované. Rozoberali sme to aj s p. Révayovou- nemáme záverzápisnicu z obecnej rady.
p. starosta- zápisnicu, zo zasadnutia obecnej rady ešte nemáme, nakoľko sa konala vo štvrtok,
komisie taktiež prebiehali veľmi krátkom časovom úseku pred zasadnutím obecnej
rady. Návrhy na uznesenia pre zasadnutie OZ sú v zmysle odporúčania obecnej rady
a jednotlivých komisií.
p. Petrák Miloš-poslanec OZ mal otázku na tvorbu sociálneho fondu, ktorej výška 1,05%
skutočného objemu vyplatených miezd. Či sa uvedená výška menila alebo táto výška zostáva.
p. Rucková uviedla, že nemáme založenú odborovú organizáciu preto postupujeme podľa
zákona čiže 1,05 %. Predtým bola tvorba vo výške 1,25%. Teda sa znížil odvod do soc.fondu.
S faktickou poznámkou sa nikto neprihlásil. Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 140/2019: OZ a) r u š í: Zásady hospodárenia
s finančnými prostriedkami obce Skalité zo dňa 28.4.2011, ktoré boli schválené uznesením OZ
v Skalitom č. 33/2011 dňa 28.4.2011, b) schvaľuje: Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami
Obce Skalité, ktoré tvoria prílohu zápisnice, ktoré bolo schválené počtom 12 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, JUDr.Krčmárik M.,Mgr.JUDr.Gonščák J. proti: nikto, zdržali sa: nikto,
neprítomný na hlasovaní.

8.

Informatívna správa o hospodárení Obce Skalité Prevádzkáreň k 30.9.2019.

p. starosta požiadal p. Petráka, riaditeľa Obecnej prevádzkárne o predloženie správy.
p. Petrák uviedol, že všetci poslanci obdržali správu k podnikateľskej činnosti Obec Skalité
Prevádzkáreň, ktorá k 30.9.2019 vykazuje stratu. Je to hlavne z dôvodu, že nie je zatiaľ vystavená
faktúra za práce na výstavbe športovej haly. Toto bude vyfakturované za jedenásty mesiac a tým sa
táto činnosť vykáže ako plusová.
Diskusia nebola-nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 141/2019: OZ berie na vedomie
Informatívnu správu o hospodárení príspevkovej organizácie Obec Skalité-Prevádzkáreň v
podnikateľskej činnosti k 30.9.2019 (tvorí prílohu uznesenia), ktoré bolo schválené počtom 12
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, JUDr.Krčmárik M.,Mgr.JUDr.Gonščák J.
proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:)
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9.

Harmonogram zimnej údržby MK 2019/2020.

p. starosta požiadal riaditeľa prevádzkárne p. Petráka o prednesenie bodu programu.
p. Petrák – harmonogram bol taktiež doručený poslancom a je predložený tak ako bol schválený už
v minulosti. Údržba 24 hod. platí v prípade sneženia a kalamitných situácií. V prípade, že sú iné
návrhy zo strany poslancov, môžu navrhnúť zmeny.
p. starosta k tomuto uviedol, že na zasadnutí obecnej rady bola vznesená otázka zo strany p. poslanca
– ako to bude s posypom miestnych komunikácií (ďalej len MK), nakoľko nemáme schválené
finančné prostriedky na posyp MK. Pokiaľ by došlo k nejakej nepredvídateľnej situácií (snehovej
prehánke, poľadovici) ihneď začneme s posypom, nakoľko zostal nejaký materiál ešte
z predchádzajúcej zimy.
p. starosta otvoril diskusiu. Do diskusie sa prihlásili poslanci p. Révayová,p. Krčmárik a p. Petrák.
p.Révayová-poslankyňa OZ upozornila p. Petráka, riaditeľa DP, že pri ZŠ Skalité Kudlov, by bolo
vhodné pri odhŕňaní cesty, aby sa neodhŕňal len jeden pás. Je potrebné urobiť širší odhrn nakoľko
tam prichádzajú a odchádzajú autá a nastáva tam nebezpečná a zlá situácia.
p. Krčmárik-poslanec OZ mal otázku na odvoz popolníc počas zimného obdobia, nakoľko nie sú
rozmiestnené kontajnery. Bolo by možno potrebné zahrnúť do plánu zimnej údržby, aby prevádzka
pred odvozným termínom vývozu upravila MK.
Faktickou poznámkou reagoval na p. Krčmárika a p. Révayovú p. Petrák, riaditeľ DP. Odhŕňanie
cesty pri ZŠ Kudlov sa zlepší. Bude sa upravovať odvoz ak poveternostné podmienky dovolia, aby
sme mohli zrealizovať odvoz odpadu. V prípade intenzívneho sneženia sa na 60-70% MK
nedostaneme. Takže o odvozoch budú občania v čas informovaní. K posypu MK uviedol, že
prevádzkáreň nemá kapacitu ani finančné prostriedky na posyp v celej obci. V prípade, že nastane
kalamitný stav (poľadovica), tak tento stav budeme riešiť posypom. Nemáme v harmonograme
schválené, ktoré MK máme posypávať – všetky MK t.j. 60 km, alebo len niektoré, alebo len podľa
potreby. Boli schválené v rámci harmonogramu posypové miesta, kde sa posypový materiál umiestnil
na samoposyp. Ak sa schváli posyp a že MK musia byť zjazdné, tým preberáme mieru zodpovednosti
aj pri dopravných nehodách na MK. Nedoporučujem schváliť posyp v celej obci a zaviazať sa udržať
MK zjazdné. V našich podmienkach nie je možné udržať MK zjazdné. V prípade kalamitného stavu
ponechať rozhodnutie na posyp p. starostovi a mne.
Ďalej v diskusii vystúpil p. Petrák Miloš-poslanec, ktorý mal požiadavku, aby sa taktiež počas
nepretržitej údržby MK bola cesta do Greguša ( kúsok povedľa žel. trate)v rámci 24 hod., bola taktiež
urdžiavaná. V prípade, že po žel. trati prejde fréza sneh spadne na MK a cesta je neprejazdná.
p. starosta uviedol, že máme medzi sebou aj kolegov, ktorí pracujú na prevádzkárni a v prípade, že je
to potrebné, nikto nezakazuje takúto prácu vykonať. Budeme dbať na to, aby zimná údržba pre našich
obyvateľov bola na vysokej úrovni. Ten štandard sme už nastavili minulý rok. V prípade, že by
nastala taká snehová kalamita ako minulý rok, tak sa na budúcich zasadnutia musíme baviť o tom,
z čoho chceme zabezpečiť posypový materiál, pokiaľ by došlo k navýšeniu finančných prostriedkov
pre obecnú prevádzkáreň.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 142/2019:OZ schvaľuje:
Harmonogram zimnej údržby miestnych komunikácií Obce Skalité na sezónu 2019/2020
v predloženom znení (tvorí prílohu uznesenia), ktoré bolo schválené počtom 12 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, JUDr.Krčmárik M.,Mgr.JUDr.Gonščák J. proti: nikto, zdržali
sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:)
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p. starosta poďakoval riaditeľovi Obecnej prevádzkárne za účasť za zasadnutí OZ.
p. starosta predložil pozmeňujúci návrh k programu rokovania s tým, že bod rokovania č. 10.) bude
prerokovaný za bodom programu č. 11.) a ďalej sa bude prerokovávať bod programu č. 13.). Dal
hlasovať o zmene programu rokovania OZ. Zmena programu rokovania OZ bola jednohlasne
schválená počtom 12 prítomných poslancov.
13.

Nakladanie s majetkom obce.

p. starosta oboznámil poslancov o tom, že položku programu prideľovanie, predĺženie nájomných
zmlúv sa preloží na 13. hod., nakoľko žiadatelia sú pozvaní na uvedenú hodinu.
· Výzva na úpravu zmluvy o dielo – Športová hala.
p. starosta oboznámil poslancov OZ so žiadosťou spoločnosti SportService,s.r.o., ktorá má
uzatvorenú zmluvu o dielo s obcou Skalité, predmetom ktorej je vykonávanie diela novostavba
Športovej haly Skalité (ďalej ŠH). Spoločnosť požiadal o predĺženie výstavby do konca mesiaca mája
2020. Zo stavebného hľadiska je žiadosť opodstatnená. Na predchádzajúcom zastupiteľstve sme
schvaľovali práce, ktoré projektová dokumentácia niektoré práce nezahŕňala. V časti hracej
palubovky je možnosť, že by sa táto mohla aj osadiť, ale hala by v tomto období musela byť
vykurovaná. Týmto riešením by sa navýšili aj výdavky na energie. Na stavebnej komisii a taktiež na
zasadnutí obecnej rady sme sa venovali aj úprave osvetlenia ŠH. V prvotnom vy obstarávaní bolo
nastavené ako metalhalogénové. Stavebná komisia aj obecná rada odporúča OZ nahradiť spôsob
osvetlenia ŠH na LED-technológiu, ktorá prináša aj malé navýšenie oproti riešeniu
metalhalogénovému osvetleniu.
Diskusia nebola-nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 143/2019:OZ schvaľuje: Úpravu zmluvy o dielo
č. 27/03/18 zo dňa 27.3.2018 v časti termínu dokončenia diela, na nový termín 31.5.2020,
OZ ukladá Starostovi obce, úpravu zmluvy dodatkom k zmluve o dielo č. 27/03/18 zo dňa 27.3.2018
v časti termínu dokončenia diela, na nový termín do 31.5.2020, OZ schvaľuje: a)výmenu
metalhalogénového osvetlenia v Novostavbe športovej haly – Skalité na LED-technológiu,
b)navýšenie rozpočtu na LED technológiu cca do výšky 2 500,- € Novostavby športovej haly), ktoré
bolo schválené počtom 12 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, JUDr.Krčmárik
M.,Mgr.JUDr.Gonščák J. proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:)

·

Vyasfaltovanie časti MK od križovatky pri kostole k ZŠ sv. Andreja, Svorada a Benedikta
Skalité.

p. starosta informoval poslancov, že prišla žiadosť zo strany Obecnej prevádzkárne Skalité
o vyasfaltovanie MK pred ŠH, ktorá bola prerokovaná taktiež komisiách a v obecnej rade. Požiadal
o predloženie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 144/2019:OZ schvaľuje: Vyasfaltovanie časti
miestnej komunikácie od križovatky so št. cestou 1/12 pri kostole k budove ZŠ sv. Andrea, Svorada
a Benedikta Skalité o výmere cca 500 m2 v roku 2020 spoločne s vyasfaltovaním plôch pri športovej
hale, prostredníctvom Obec Skalité-Prevádzkáreň v rámci údržby miestnych komunikácií. Najneskôr
do 31.5.2020, ), ktoré bolo schválené počtom 12 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, JUDr.Krčmárik M.,Mgr.JUDr.Gonščák J. proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:)
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·

Čanecká Daniela, Skalité č. 1290 – žiadosť o zriadenie sociálneho zariadenia v budove č.p.
1137.

p. starosta informoval poslancov o žiadosti p. Čaneckej, ktorá požiadala o vybudovanie a zriadenie
sociálneho zariadenia v budove č.p. 1137, v ktorej má prenajaté nebyt. priestory, z dôvodu
upozornenia RÚVZ v Čadci. Na základe tohto upozornenia a pokiaľ chceme udržať nájomcov
v týchto priestoroch, musíme vybudovať vstup do soc. zariadenia zvnútra budovy.
Diskusia nebola-nikto sa neprihlásil.

Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 145/2019:OZ schvaľuje: a)zriadenie sociálneho
zariadenia v budove č.p. 1137 v obci Skalité správcovi budov – Obec Skalité – Prevádzkáreň
v prízemí budovy, v priestore pod schodiskovým ramenom, v zmysle Stanoviska orgánu na ochranu
zdravia t.j. Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Čadca zo dňa 4.10.2019. OZ ukladá: a)
riaditeľovi Obce Skalité – Prevádzkáreň vykonanie prác s termínom do 15.12.2019 v rámci
podnikateľskej činnosti, ktoré bolo schválené počtom 12 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, JUDr.Krčmárik M.,Mgr.JUDr.Gonščák J. proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na
hlasovaní:)

·

Agnesa Stancová, Skalité č. 108 – žiadosť o vybudovanie prístupovej cesty k RD č. 108.

p. starosta oboznámil poslancov so žiadosťou p. Stancovej, ktorá bola prerokovaná na stavebnej
komisii a obecnej rade(ďalej len ,,OR“). OR neodporúča schváliť predmetnú žiadosť, nakoľko sa
nejedná o most v správe obce. Drevené prvky na most k p. Stancovej sa zabezpečili sponzorským
darom od p. Štetiara z Čadce. P. starosta požiadal túto sobotu o pomoc poslancov ako fyzické osoby
pri realizácií opravy tohto mosta.
Otvoril diskusiu. Do diskusie sa prihlásila p. Révayová Zdenka.
p.Révayová-poslankyňa OZ, ktorá uviedla, že p. Stancová už v minulosti žiadala o zabezpečenie tejto
lávky. Asi pre 10 rokmi voda túto lávku zmietla. Od vtedy sa o túto lávku nik nepostaral. Poďakovala
za iniciatívu zo strany p. starostu.
p. starosta požiadal, v prípade záujmu zo strany poslancov, že v sobotu o 8,00hod. na tvare miesta sa
uskutočnia tieto práce.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 146/2019:OZ neschvaľuje: Opravu drevenej
lávky cez rieku Skaliiťanka k rod. domu p. Agnesy Stancovej, Skalité č.108 v miestnej časti
Kraviarov-Labasov v obci Skalité z dôvodu, že sa nejedná o majetok obce, ktoré bolo schválené
počtom 12 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, JUDr.Krčmárik
M.,Mgr.JUDr.Gonščák J. proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

·

Čarnecký Róbert, Skalité č. 804 – žiadosť o poskytnutie materiálu.
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p. starosta k tomuto bodu uviedol, že sa jedná o zrušenie uznesenia OZ č.111/2019 zo dňa 28.8.2019
vzhľadom k tomu, že v tomto uznesení sme opomenuli, kto túto činnosť zabezpečí. Predseda TJ
svojou ústnou žiadosťou požiadal o dofinancovanie časti oporného múru medzi záhradou p.
Čarneckého a areálom TJ Slovan Skalité, aby terén lepšie slúžil na športové využitie.
Otvoril diskusiu. Do diskusie sa prihlásil p. Ján Bury.
p.Bury Ján – poslanec OZ, ktorý uviedol, že vzhľadom na pokročilý čas nie je možné už tieto práce
vykonať. Len ak by sa zakúpil potrebný materiál.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 147/2019: OZ ruší: a)Uznesenie Obecného
zastupiteľstva v Skalitom č. 111/2019 zo dňa 28.8.2019 v plnom rozsahu. OZ schvaľuje: a)
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,€ za podmienky, že stavebné práce budú vykonané svojpomocne žiadateľom a TJ Slovan Skalité,
b)stavebný materiál bude poskytnutý prostredníctvom Obce Skalité- Prevádzkáreň v rámci údržby
verejných priestranstiev, v termíne po dohode so žiadateľom, ktoré bolo schválené počtom 12
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, JUDr.Krčmárik M.,Mgr.JUDr.Gonščák J.
proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

·

Viera Gerátová, Skalité č. 1325 – žiadosť o odkúpenie časti pozemku KNC 3624/1 o výmere
do 100 m2.

p. starosta oboznámil poslancov so žiadosťou p. Gerátovej, ktorá bola už prerokovaná na minulom
zasadnutí OZ. Tejto žiadosti sa opätovne venovala stavebná komisia. Na zasadnutí OR nastali nové
skutočnosti, ktoré sme sa dozvedeli zo strany riaditeľa obecnej prevádzkárne. Riaditeľ prevádzkárne
neodporúča odpredaj tohto pozemku, nakoľko v priebehu niekoľkých rokov budeme musieť riešiť
odvodnenie dažďovej vody z lokality Cupeľ. S touto informáciou taktiež prišiel poslanec OZ p. Bury
Ján. OR odporúča na ďalšie prerokovanie žiadosti p. Gerátovej stavebnou komisiou s tým, že bude
prizvaný aj riaditeľ prevádzkárne.
Otvoril diskusiu. Do diskusie sa prihlásil: Ján Bury.
p.Ján Bury-poslanec OZ ktorý uviedol, že pokračuje výstavba v miestnej časti Cupeľ a už teraz je
nedostačujúca kanalizácia odvodnenia tejto miestnej časti a bude sa musieť riešiť táto otázka.
Doporučuje neodpredať predmetný pozemok. V prípade, že sa otázka odvodnenia vyrieši, môžeme sa
k odpredaju vrátiť. V súčasnosti je to pre obec nepredajné.
Faktickou poznámkou sa prihlásila väčšina poslancov OZ.
p. Capek Roman-poslanec OZ, ktorý mal otázku na p. riaditeľa DP, ktorý na zasadnutí OZ už nebol
prítomný, ako chce riešiť túto otázku cez majetok občanov, ktorí nemajú túto skutočnosť uvedenú na
LV ako vecné bremeno.
p. starosta uviedol, že práve tieto veci by bolo potrebné odkomunikovať na stavebnej komisií.
p. Révayová Zdenka-poslankyňa OZ, ktorá uviedla že touto problematikou sa zaoberáme už niekoľko
rokov a vždy sa dospelo k záveru, že je tam nejaký problém. Nikdy sme nedospeli k záveru, aby sa
táto otázka uzatvorila a navrhuje, aby sa poslanci OZ už touto problematikou nezaoberali. Je nové
OZ a p. Gerátová dala opätovne túto žiadosť, aby sa to riešilo. Bolo by dobré, aby sa to opätovne
prešetrilo v stavebnej komisii v spolupráci s riaditeľom prevádzkárne.
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p.Gonščák Jozef-poslanec OZ. Stavebná komisia nedoporučuje odpredaj časti pozemku v takom
rozsahu ako bola v žiadosti uvedená, ale iba za určitých podmienok. Nevie prečo to je komisii
vracané, keď komisia už zaujala stanovisko a následne je to vrátené opätovne komisii, aby tam bola
prizvaná žiadateľka. Právny dôvod na to, aby bola prizvaná žiadateľka alebo nie je z jeho podhľadu
nepodstatný .Túto žiadosť komisia prejednávaná už od mesiaca máj. Na zasadnutie komisie bola
prizvaná žiadateľka, dostavil sa manžel, ktorý vysvetlil, že si to chce dať do poriadku. Je tam
kanalizácia, takže tam nemôže byť umiestnená žiadna stavba. Bližšie informácie by poskytol
pracovník stavebného úradu. Pozemok, ktorý sa nachádza nad predmetným pozemok je vo
vlastníctve žiadateľky, takže už tam nemáme pozemok. Na pozemku, ktorý žiada odkúpiť je
umiestnený HUP, z tohto dôvodu to komisia doporučila posunúť, aby bol prístup k HUP, prístup do
záhrady materskej škôlky. K tomu čo tu bolo predložené zo strany p. poslanca Capka uviedol, že aj
keď nie je uvedené vecné bremeno na ostatných pozemkoch musíme sa k tomu dostať. Čo sa týka
prístupu do rod. domu uviedol, že hlavný vchod do domu žiadateľky je z opačnej strany, čiže tento
pozemok bude slúžiť ako prístup do zadnej časti rod.domu –dvora. Komisia nedoporučuje odpredať
pozemok v takom rozsahu ako bola daná a nevidí dôvod na opätovné prerokovanie žiadosti
v komisii. K tejto žiadosti mal byť prizvaný na rokovanie OZ riaditeľ prevádzkárne, aby nám tieto
skutočnosti vysvetlil. Treba rozhodnúť o tom či sa pozemok odpredá alebo nie a nie žiadne
odročovanie. Stavebná komisia má len odporúčací charakter.
p. Krčmárik Milan-poslanec OZ, ktorý k danej žiadosti uviedol, že treba jednoznačne rozhodnúť, že
ide o strategický pozemok obce, kde máme inžinierske siete, prístup k nášmu ďalšiemu majetku
a pozemok neodpredáme. Je to pozemok, ktorý obec potrebuje a stále o tom rokujeme.
p. Petrák Miloš-poslanec OZ, ktorý uviedol, že komisia doporučuje odpredaj pozemku za určitých
podmienok: zriadenie vecného bremena doporučuje vypracovať s právnym zástupcom obce. Na
ihrisko a taktiež HUP sa dostaneme. Stále sa im sľubuje, že sa im to odpredá. Starajú sa o pozemok
už 25 rokov. Farský úrad im vyšiel v ústrety a odpredal im pozemok. Musíme rozhodnúť o odpredaji
pozemku, áno alebo nie, ale máme vychádzať v ústrety občanom. Jestvujúcu kanalizáciu dajme do
vecného bremena, ale je potrebné už rozhodnúť.
p. Bury Ján-poslanec OZ, ktorý uviedol, že bolo uvedené, že za nájom za tento pozemok by mal už
tento pozemok dávno kúpený. Navrhol prenájom zrušiť a nech naďalej využíva tento pozemok pre
svoje účely.
p. Lašová Ľubica-poslankyňa OZ, ktorá uviedla, že ako aj p. Petrák M. uviedol, že nechceme vyjsť
v ústrety občanom. Odsúva sa to preto, lebo chceme vyjsť v ústrety občanom. Je to samozrejmé, že
ak tam občan má nejaký pozemok, chce si odkúpiť nejakú časť, tak žiada o jeho odkúpenie. Zase zo
strany poslancov vidíme nejaké podmienky a znova sa to v nejakom bode zmrazí a nemôžeme sa
posunúť ďalej. Je potrebné už prijať nejaké stanovisko, aby sme sa k tomu už nevracali.
Koniec diskusie.
p. starosta dal hlasovať, v zmysle rokovacieho poriadku, o návrhu OR a požiadal o predloženie
návrhu OR návrhovú komisiu.
Návrh OR: Obecná rada prijala záver, že poveruje stavebnú komisiu pri OZ v Skalitom opätovne
prejednať žiadosť p. Gerátovej Viery, Skalité č. 1325 o odkúpenie časti pozemku KNC 3624/1
o výmere do 100 m2, z dôvodu zistenia nových skutočností.
p. starosta dal hlasovať o návrhu OR. Hlasovanie: za- JUDr.Milan Krčmárik, Ján Bury, Iveta
Bazgerová, Lašová Ľubica, proti: nikto, zdržali sa: : Mgr.Révayová, Mgr.Capek R., Rovňan O.,
M.,Petrák M., Mgr.Časnocha M., Mgr.art. Mudríková, Ramšák M., Mgr. JUDr.Gonščák J..
Návrh OR nebol schválený.
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p. starosta dal hlasovať o návrhu p. poslanca Petráka – odpredaj pozemku v zmysle odporúčania
stavebnej komisie pri OZ. Požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesenia.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 148/2019:OZ:a) poveruje:
Stavebný úrad obce Skalité vypracovať návrh riešenia odpredaja časti pozemku p. Viere Gerátovej,
Skalité č. 1325 v takom rozsahu, aby nedošlo k obmedzeniu prístupu k HÚP, ako aj vstupu do areálu
Materskej školy. b) 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 :
Gerátová Viera, 023 14 Skalité č. 1325, a to: časť pozemku – parcela registra „C“ 3624/1- ttp., č. LV
1566 v k.ú. obce Skalité, o výmere do 100 m2, na základe GP vypracovaného v súlade s návrhom
stavebného úradu Skalité a za podmienok zriadenia vecného bremena vstupu na pozemok za účelom
opráv a údržby jestvujúcej dažďovej kanalizácie. Geometrický plán si žiadateľ vyhotoví na vlastné
náklady a ku zameraniu bude prizvaný poverený pracovník obce. Návrh na vklad do katastra
nehnuteľností a náklady s tým spojené hradí kupujúci. Odôvodnenie :
Žiadateľka požiadala Obec Skalité o odkúpenie časti pozemku parc.č. KNC 3624/1 ttp., za účelom
zriadenia prístupovej cesty k rodinnému domu č.p. 1325. Uvedený pozemok obec v súčasnosti
nevyužíva, c) odporúča zriadenie vecného bremena na pozemok vypracovať v spolupráci s právnym
zástupcom obce, 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.,
Mgr.JUDr.Gonščák J. proti: nikto, zdržali sa: JUDr.Krčmárik Milan, Bury Ján, neprítomný na hlasovaní:).

·

Lukáš Čenták a manž. Michaela, Skalité č. 1261 – žiadosť o odpredaj pozemku CKN č.
3463/28.

p. starosta požiadal predsedu stavebnej komisie p. Gonščáka Jozefa k vyjadreniu sa k uvedenej
žiadosti.
p. Gonščák Jozef- poslanec OZ, ktorý uviedol, že výstup komisie obdržali poslanci v rámci zápisnice
z komisie.
Diskusia nebola-nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 149/2019:OZ: a) neschvaľuje:
Žiadosť p.Lukáša Čentáka a manž. Michaely, Skalité č. 1261 na odpredaj časti pozemku CKN
3763/28 o výmere 2 x 23 m z dôvodu, že uvedený pozemok môže byť pre obec v budúcnosti
potrebný v rámci vybudovania spoločnej kanalizačnej prípojky pre rodinné domy nad miestnou
komunikáciou v IBV Cupeľ II., b) poveruje: Stavebný úrad Skalité, aby zabezpečil štúdiu spoločnej
kanalizačnej prípojky s nacenením pre rod. domy nad miestnou komunikáciou v IBV Cupeľ II., ktoré
bolo schválené počtom 11 prítomných poslancov( (Hlasovanie: za: Mgr.Révayová, Mgr.Capek R., Rovňan O.,
Lašová Ľ., M.,Petrák M., Mgr.art. Mudríková, Bazgerová I., Ramšák M.,Bury Ján, JUDr.Krčmárik
M.,Mgr.JUDr.Gonščák J. proti: nikto, zdržali sa: Mgr.Časnocha Michal, neprítomný na hlasovaní:).

·

Martina Cechová, Skalité č. 403 – žiadosť o vybudovanie zvodidiel.

p. starosta poslancov oboznámil so žiadosťou p. Cechovej, ktorá bola prerokovaná v stavebnej
komisii a taktiež v OR. Osobne sa stretol s p. Cechovej v priamo v teréne. Tento úsek je pri potoku
kde v zimnom období dochádza k namŕzaniu a môže dôjsť k pádu, či už pri chôdzi alebo osobným
motorovým vozidlom. Jedná sa o úsek približne cca 5 – 10 m. Žiadosť je opodstatnená, nemala by
brániť ani pri zimnej údržbe MK.
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Otvoril diskusiu. Do diskusie sa prihlásil p. Krčmárik Milan.
Krčmárik Milan-poslanec OZ požiadal, aby bol predložený najskôr návrh obecnej rady.
p. starosta oboznámil poslancov s odporúčaním OR, ktorá túto žiadosť doporučuje schváliť
v primeranej dĺžke zvodidiel cca 10m. Prostredníctvom obec Skalité Prevádzkáreň v rámci údržby
miestnych komunikácií Obce Skalité, v termíne do 30.4.2020.
Krčmárik Milan-poslanec OZ, ktorý uviedol k stanovisku stavebnej komisie, že problém je len pri
odhŕňaní snehu, kde tento sneh stláčajú do tejto časti-potoka. Pozná danú lokalitu, nateká tam voda,
namŕza. Je prvoradá bezpečnosť občanov a je potrebné zabezpečiť materiál v danej lokalite.
p. starosta uviedol, že všetko musí byť taktiež odkomunikované s pracovníkmi obecnej prevádzkárne,
aby nedochádzalo k bráneniu zimnej údržby MK.
Faktickou poznámkou sa prihlásil p. Petrák Miloš-poslanec OZ, ktorý taktiež uviedol, že bolo
schválené zábradlie do miestnej časti obce Kučapače a to nie je ešte zrealizované. Ako aj odvodnenie
Pod Križnom. Nie je na to čas. Je toho veľa a už je pokročilý čas a do zimy sa to nebude dať všetko
zrealizovať.
p. starosta uviedol, že očakáva ešte zvýšenú aktivitu zo strany obecnej prevádzkárne. Niektoré
uznesenia nie sú splnené. V tomto uznesení je uvedený termín, do kedy sa majú práce zrealizovať.
Niektoré práce sa dajú urobiť, niektoré nie. Od Slov.správy ciest sú vybavené bezodplatne zvodidlá,
teda prevádzkáreň ich má len prísť prevziať a osadiť na tvar miesta. Očakáva od kompetentných na
obecnej prevádzkárni, aby sa niektoré veci pohli dopredu. Pokiaľ niektoré práce nie sme schopní
zabezpečiť (osadenie zvodidiel) vo vlastnej réžií, musíme ich riešiť v subdodávke. Očakáva, že
niektoré práce budú hotové do určitého termínu. V prípade, že nie sú zvodidlá ešte na obecnej
prevádzkárni, bude sa pýtať kompetentných prečo ich ešte neprevzali a kedy budú osadené.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 150/2019:OZ:schvaľuje: Žiadosť p. Martiny
Cechovej, Skalité č. 403 o vybudovanie zvodidiel v primeranej dĺžke cca 10 m. Prostredníctvom
Obec Skalité-Prevádzkáreň v rámci údržby miestnych komunikácií Obce Skalité, v termíne do
30.4.2020, ktoré bolo schválené počtom 11 prítomných poslancov( (Hlasovanie: za: Mgr.Révayová,
Mgr.Capek R.Mgr.Časnocha M., Lašová Ľ., M.,Petrák M., Mgr.art. Mudríková, Bazgerová I., Ramšák M.,Bury Ján,
JUDr.Krčmárik M.,Mgr.JUDr.Gonščák J. proti: nikto, zdržali sa: Rovňan O., neprítomný na hlasovaní:).

Zo zasadnutia odišiel poslanec JUDr.Milan Krčmárik – 11,25 hod.
·

Bc. Monika Horeličanová, 013 22 Rosina č. 1029 – žiadosť o pozastavenie uznesenia OZ č.
113/2019 zo dňa 28.8.2019 o zrušenie prevodu prebytočného majetku obce Skalité, pozemok
č. KNC 6087/9.- zámer odpredaja pozemku p. Horeličanovej M. Skalité č. 1025.

p. starosta informoval o žiadosti p. Bc. Moniky Horeličanovej o zrušenie zámeru prevodu
o odpredaja pozemku, ktorý bo schválený na predchádzajúcom OZ p. Márií Horeličanovej, Skalité č.
1025. Informoval poslancov o odporúčaní OR. Žiadosť bola prerokovaná v komisiách na zasadnutí
OR.
Otvoril diskusiu. Do diskusie sa prihlásil p. Gonščák Jozef.
p.Gončšák Jozef-poslanec OZ, ktorý oboznámil poslancov s danou situáciou a vysvetlil o aký
pozemok sa jedná. Pani Horeličanová Mária nie je vlastníčkou záhrady ani rod. domu v ktorom býva.
Vlastníkmi sú jej syn a nevesta. OTP banka si uplatnila výkon záložného práva, druhého kola dražby.
Sú to verejne prístupné informácie aj na úradnej tabuli obce. V prípade, že by sme uvedený pozemok
odpredali, novému vlastníkovi by sme zamedzili prístup do rod. domu.
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Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 151/2019:OZ:ruší: uznesenie OZ v Skalitom č.
113/2019 zo dňa 28.8.2019 v plnom rozsahu, ktoré bolo schválené počtom 11 prítomných poslancov
(Hlasovanie: za: Mgr.Révayová, Mgr.Capek R.Mgr.Časnocha M., Lašová Ľ., M.,Petrák M., Mgr.art. Mudríková,
Bazgerová I., Ramšák M.,Bury Ján, Mgr.JUDr.Gonščák J.Rovňan O., proti: nikto, zdržali sa:nikto, neprítomný na
hlasovaní:JUDr.Krčmárik M.).

·

Šmatlava Miroslav, Skalité č. 1257 – žiadosť o odkúpenie pozemku – zrušenie zámeru
odpredaja.

p. starosta predložil odporúčanie OR na zrušenie Uznesenia OZ č. 38/2019 zo dňa 5.3.2019, ktorým
bol schválený zámer odpredaja pozemku p. Šmatlavovi Miroslavovi, Skalité č. 1257. Je to taktiež
z dôvodu, že prišli podnety zo strany občanov k zverejnenému zámeru odpredaja pozemku.
Na zasadnutie sa dostavil p. JUDr. Milan Krčmárik-poslanec OZ – 11,30 hod..
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 152/2019:OZ:ruší: Uznesenie OZ v Skalitom č.
38/2019 zo dňa 5.3.2019 v plnom rozsahu, ktoré bolo schválené počtom 12 prítomných poslancov
(Hlasovanie: za: Mgr.Révayová, Mgr.Capek R.Mgr.Časnocha M., Lašová Ľ., M.,Petrák M., Mgr.art. Mudríková,
Bazgerová I., JUDr.Milan Krčmárik, Bury Ján, Mgr.JUDr.Gonščák J.Rovňan O., proti: nikto, zdržali sa: Ramšák M.,
neprítomný na hlasovaní:).

·

VÁHOSTAV-SK, a.s., Priemyselná 6, 821 09 Bratislava.

p. starosta oboznámil poslancov o žiadosti spoločnosti VÁHOSTAV-SK, Bratislava o predĺženie
nájomných zmlúv a to budovu č.p. 1105 a priľahlé pozemky do 31.7.2020. Jedná sa o budovu
a pozemky bývalej MŠ.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 153/2019:OZ: Predĺženie nájomných zmlúv
ZML1501416 a ZML 1501417 so spoločnosťou VÁHOSTAV-SK,a.s. Bratislava, na prenájom
nehnuteľností, a to budova č.p. 1105 a priľahlé parcely v kú. obce Skalité, do 31.7.2020,ktoré bolo
schválené počtom 12 prítomných poslancov (Hlasovanie: za: Mgr.Révayová, Mgr.Capek R.Mgr.Časnocha M.,
Lašová Ľ., M.,Petrák M., Mgr.art. Mudríková, Bazgerová I., JUDr.Milan Krčmárik, Bury Ján, Mgr.JUDr.Gonščák
J.Rovňan O.Ramšák M., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

·

DIRMAT s.r.o., 023 14 Skalité č. 1284 – žiadosť o odkúpenie pozemku.

p. informoval poslancov, že uvedená žiadosť bola prerokovaná v komisiách aj na zasadnutí OR. Na
minulom zasadnutí OZ bol schválený zámer prevodu pozemku KNC č. 5726/3. Jedná sa o pozemok
medzi hotelom Kolonial a amfiteátrom, na ktorom je umiestnený múr, ktorý oddeľuje tento priestor.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
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Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 154/2019:OZ:schvaľuje: Trvalú prebytočnosť
majetku Obce Skalité a prevod prebytočného majetku obce Skalité z dôvodu hodného osobitného
zreteľa na základe § 9a, ods.8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej
len „Zákon o majetku obcí“) a Zásad hospodárenia s majetkom obce Skalité za účelom odpredaja
tohto majetku žiadateľovi : DIRMAT s.r.o., 023 14 Skalité č. 1284, IČO: 36368938, a to: pozemku –
parcela registra „C“ 5726/9- ost.plochy, zapísaná na LV č. 1566 v k.ú. obce Skalité, o výmere 26 m2,
za cenu 10,- €/m2, ktorá vznikla odčlenením na základe GP č.182/2019 zo dňa 1.10.2019,
vyhotoveného Ing.Annou Tomaščovou,Komenského 135, 022 01 Čadca. 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 12 prítomných poslancov
(Hlasovanie: za: Mgr.Révayová, Mgr.Capek R.Mgr.Časnocha M., Lašová Ľ., M.,Petrák M., Mgr.art. Mudríková,
Bazgerová I., JUDr.Milan Krčmárik, Bury Ján, Mgr.JUDr.Gonščák J.Rovňan O.Ramšák M., proti: nikto, zdržali sa:
nikto, neprítomný na hlasovaní:).

·

Klušák Ferdinand, 023 54 Kysucký Lieskovec č.625.

p. starosta informoval poslancov o žiadosti p. Klušáka. Bola prerokovaná v jednotlivých komisiách
a taktiež v OR. Na minulom zasadnutí OZ bol schválený zámer prevodu pozemku č.KNC 5801/3.
Zo zasadania odišiel p. JUDr. Milan Krčmáril-poslanec OZ – 11,40 hod..
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 155/2019:OZ:schvaľuje: Trvalú
prebytočnosť majetku Obce Skalité a prevod prebytočného majetku obce Skalité z dôvodu
hodného osobitného zreteľa na základe § 9a, ods.8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o majetku obcí“) a Zásad hospodárenia s majetkom
obce Skalité za účelom odpredaja tohto majetku žiadateľovi : Ferdinand Klušák, 023 34
Kysucký Lieskovec č. 625 a to: pozemok – parcela parc.č. KNC 5801/3 – orná pôda, zapísaná
na LV č.7006 v k.ú. obce Skalité, o výmere 21 m2, za cenu 6,-€/m2, ktorá vznikla odčlenením
na základe GP č.17936667-35/2018 zo dňa 13.11.2018 vyhotoveného Anton Poštek, Anton
Poštek-geodetické práce, Žilinská 98, 023 02 Krásno nad Kysucou a je z časti totožná
s parcelou č. KNE 161/902. 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 za účelom
vysporiadania pozemkov, ktoré v minulosti vlastnili a užívali rodičia žiadateľa.
Uvedený pozemok je pre obec nevyužiteľný, ktoré bolo schválené počtom 11 prítomných poslancov
(Hlasovanie: za: Mgr.Révayová, Mgr.Capek R.Mgr.Časnocha M., Lašová Ľ., M.,Petrák M., Mgr.art. Mudríková,
Bazgerová I., Bury Ján, Mgr.JUDr.Gonščák J.Rovňan O.Ramšák M., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na
hlasovaní:JUDr.Milan Krčmárik).

·

DESERVIO-SK s.r.o. – priestory v reštaurácií TJ.

p. starosta informoval poslancov o doručenej výpovedi spoločnosti DESERVIO-SK, s.r.o. Skalité,
ktorá má prenajaté nebytové priestory v budove TJ Slovan Skalité. Uvedený nájomný vzťah končí
31.12.2019. Z tohto dôvodu, je potrebné schváliť zámer prenájmu uvedených priestorov. Taktiež bola
doručená žiadosť na odpredaj altánku. K uvedenej žiadosti sme sa nevyjadrovali, nakoľko OZ sa
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bude konať aj v priebehu mesiaca december a v prípade, že sa terajší nájomca dohodne
s postupujúcim nájomcom nebude potrebné túto žiadosť prejednávať. OR odporúča zverejniť zámer
prenájmu nebytových priestorov.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 156/2019:OZ:berie na vedomie:
Vypovedanie Nájomnej zmluvy č.39/2013 zo dňa 30.9.2019 spoločnosťou DESEVIO-SK s.r.o., 023
14 Skalité č. 731, schvaľuje: Trvalú prebytočnosť majetku Obce Skalité a zámer prenájmu
prebytočného majetku obce Skalité z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe § 9a, ods.9,
písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o majetku obcí“) a
Zásad hospodárenia s majetkom obce Skalité za účelom prenájmu toho majetku a to : - Nebytové
priestory, ktoré sa nachádzajú v časti prízemia budovy č.p.731 v kú. obce Skalité. Odôvodnenie :
Obci Skalité bol doručená od spoločnosti DESERVIO-SK, s.r.o. Skalité výpoveď nájomnej zmluvy
na základe ktorej mala uvedené priestory prenajaté. Nájomný vzťah končí 31.12.2019. Obec
pristúpila k zverejneniu zámeru prenájmu uvedených nebytových priestorov, z dôvodu ďalšieho
prenájmu, ktoré bolo schválené počtom 11 prítomných poslancov (Hlasovanie: za: Mgr.Révayová,
Mgr.Capek R.Mgr.Časnocha M., Lašová Ľ., M.,Petrák M., Mgr.art. Mudríková, Bazgerová I., Bury Ján,
Mgr.JUDr.Gonščák J.Rovňan O.Ramšák M., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:JUDr.Milan
Krčmárik).

Na zasadnutie sa dostavil p. JUDr.Milan Krčmárik – poslanec OZ-11,46 hod..
· MUDr. Anna Laššáková, Sosnová 410, Třinec- ponuka na odpredaj pozemku KNC 4854 obci
Skalité.
p. starosta informoval o ponuke p. Laššákovej na odpredaj obci Skalité pozemok KNC 4854
o výmere 1426 m2 za cenu 7,-€/m2. V návrhu rozpočtu je už táto čiastka zahrnutá. Ide
o pozemok medzi obcami Skalité-Čierne, kde uvažujeme v budúcnosti vybudovať cyklotrasy
a prepojenia našich obcí. Žiadosť bola prerokovaná v komisiách a OR doporučuje schváliť
odkúpenie pozemku. Poslancom taktiež bolo prezentované vizuálne umiestnenie pozemku
v obci. Uvedený pozemok chce odpredať ako celok. V prípade, že sa dohodneme aj s ďalšími
vlastníkmi pozemkov. Vzniknú v tejto oblasti aj stavebné pozemky.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 157/2019: OZ schvaľuje:Odkúpenie pozemku
KNC 4854 v kú. obce Skalité, zapísaný na LV č. 1898 o výmere 1426 m2 za cenu 7,- €/m2 od
p.MUDr. Anny Laššákovej, Sosnová 410, 739 61 Třinec. Uvedený pozemok bude slúžiť ako prepoj
medzi obcami Skalité-Čierne,ktoré bolo schválené počtom 12 prítomných poslancov (Hlasovanie: za:
Mgr.Révayová, Mgr.Capek R.Mgr.Časnocha M., Lašová Ľ., M.,Petrák M., Mgr.art. Mudríková, Bazgerová I., Bury Ján,
Mgr.JUDr.Gonščák J.Rovňan O.Ramšák M.JUDr.Krčmárik M., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

·

Žiadosť o prenájom stožiara v stredisku SKI areál Skalité Serafínov - HMZ
RÁDIOKOMUNIKÁCIE s.r.o. Žilina.

p. starosta požiadal prednostu úradu o prezentovanie žiadosti.
p. prednosta informoval poslancov, že sa jedná o spoločnosť, ktorá chce pokryť našu obce
vysokorýchlostným internetom. Žiadosť bola prerokovaná v komisiách aj v OR, ktorá
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doporučila schváliť OZ prenájom uvedeného majetku, nakoľko na minulom zasadnutí bol
schválený zámer prenájmu. Je potrebné schváliť čiastku za ktorú prenajmeme majetok.
Otvoril diskusiu a požiadal o návrhy výšky prenájmu. Do diskusie sa prihlásil p. Roman Capek.
p. Capek R.-poslanec OZ uviedol, že finančná komisia doporučila prenájom stožiara za takú istú
čiastku ako má spoločnosť GOLEMTECH t.j. 200,-€/rok+inflácia.
Koniec diskusie.
p. starosta dal hlasovať za návrh p. poslanca o výške nájmu t.j. 200,-€/rok+inflácia. Návrh poslanca
p. Capka bol počtom 12 prítomných poslancov jednohlasne schválený.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 158/2019: OZ schvaľuje:Trvalú
prebytočnosť majetku Obce Skalité a prenájom prebytočného majetku obce Skalité z dôvodu
hodného osobitného zreteľa na základe § 9a, ods.9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o majetku obcí“) a Zásad hospodárenia s majetkom
obce Skalité za účelom prenájmu toho majetku žiadateľovi: HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE,
s.r.o., Rajecká cesta 17/2806, 010 01 Žilina, a to: Stožiar v stredisku SKI areál Skalité –
Serafínov, parcela registra ,,C“ 6275/95 v kú. obce Skalité za cenu 200,-€/rok+inflácia.
Odôvodnenie : HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE požiadal Obec Skalité o prenájom uvedeného
majetku za účelom pokrytia obce Skalité vysokorýchlostným internetovým pripojením. Uvedený
majetok obec nevyužíva, ktoré bolo schválené počtom 12 prítomných poslancov (Hlasovanie: za:
Mgr.Révayová, Mgr.Capek R.Mgr.Časnocha M., Lašová Ľ., M.,Petrák M., Mgr.art. Mudríková, Bazgerová I., Bury Ján,
Mgr.JUDr.Gonščák J.Rovňan O.Ramšák M.JUDr.Krčmárik M., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

·

Žiadosť o prenájom stavby bez súp.čísla , stojacej na pozemku CKN 8097/3 - HMZ
RÁDIOKOMUNIKÁCIE s.r.o. Žilina.

p. starosta taktiež požiadal p, prednostu o prezentovanie žiadosti.
p. prednosta uviedol, že uvedená spoločnosť taktiež požiadala o prenájom stožiara na Poľane za tým
istým účelom. V súčasnosti prebiehajú rokovania so spoločnosťou GOLEMTECH, nakoľko zmluvný
vzťah s touto spoločnosťou je aký, že uvedený majetok nemôžeme prenajať inej spoločnosti bez ich
súhlasu. Zámer prenájmu bol schválený na minulom zasadnutí OZ. OR doporučila OZ schváliť
prenájom. Je potrebné schváliť výšku prenájmu.
p. starosta otvoril diskusiu. Do diskusie sa prihlásil p. Capek Roman.
p. Capek Roman-poslanec, uviedol, že finančná komisia doporučila takú istú výšku prenájmu ako má
spoločnosť GOLEMTECH t.j. 500,-€/rok+ inflácia. Taktiež uviedol, či by sa z našej strany nemohla
dať výpoveď nájomného vzťahu, nakoľko prichádzame o peniaze.
Koniec diskusie.
p. starosta dal hlasovať za návrh p. poslanca o výške nájmu t.j. 500,-€/rok +inflácia. Návrh poslanca
p. Capka bol počtom 12 prítomných poslancov jednohlasne schválený.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 159/2019: OZ schvaľuje:Trvalú prebytočnosť
majetku Obce Skalité a prenájom prebytočného majetku obce Skalité z dôvodu hodného osobitného
zreteľa na základe § 9a, ods.9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej
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len „Zákon o majetku obcí“) a Zásad hospodárenia s majetkom obce Skalité za účelom prenájmu
toho majetku, po prerokovaní s firmou GOLEMTECH s.r.o., Družstevná 21, 919 43 Cífer,
žiadateľovi : HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE, s.r.o., Rajecká cesta 17/2806, 010 01 Žilina, a to:
stavby bez súp. čísla, stojacej na pozemku registra „C“ číslo 8097/3 vedenej na LV č.1566 v kú. obce
Skalité za cenu 500,-€/rok+inflácia. Odôvodnenie :HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE požiadal Obec
Skalité o prenájom uvedeného majetku za účelom pokrytia obce Skalité vysokorýchlostným
internetovým pripojením. Uvedený majetok obec nevyužíva, ktoré bolo schválené počtom 12
prítomných poslancov (Hlasovanie: za: Mgr.Révayová, Mgr.Capek R.Mgr.Časnocha M., Lašová Ľ., M.,Petrák M.,
Mgr.art. Mudríková, Bazgerová I., Bury Ján, Mgr.JUDr.Gonščák J.Rovňan O.Ramšák M.JUDr.Krčmárik M., proti:
nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).
·

Zrušenie zámeru odpredaja osobného motorového vozidla Škoda Fábia a prevod do
výpožičky osobné mot. vozidlo Škoda Fábia CA 766 na Obec Skalité-Prevádzkáreň.

p. starosta informoval poslancov o zrušení zámeru odpredaja osobného mot.vozidla Škoda Fábia
a zároveň schválenie výpožičky tohto vozidla príspevkovej organizácií Obec Skalité-Prevádzkáreň.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 160/2019:OZ a) ruší: Uznesenie OZ v Skalitom
č.181/2018 zo dňa 29.10.2018 v plnom rozsahu. OZ b) schvaľuje: Príspevkovej organizácii obce
Skalité Obec Skalité-Prevádzkáreň od 1.12.2019 dať do výpožičky osobné motorové vozidlo Škoda
Fábia Combi, EČV: CA 766 AL v obstarávacej cene 12 976,38 €, ktoré bolo schválené počtom 12
prítomných poslancov (Hlasovanie: za: Mgr.Révayová, Mgr.Capek R.Mgr.Časnocha M., Lašová Ľ., M.,Petrák M.,
Mgr.art. Mudríková, Bazgerová I., Bury Ján, Mgr.JUDr.Gonščák J.Rovňan O.Ramšák M.JUDr.Krčmárik M., proti:
nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

p. starosta ďalej informoval poslancov o podanej výpovede nájomnej zmluvy zo strany p. Tatarkovej,
bytom Čierne. Jedná sa o priestory v kultúrnom dome. Obec chce tieto priestory využiť na rozšírenie
obecného archívu. Z tohto dôvodu uvedené priestory nebudú poskytnuté na ďalší prenájom.
O 12,00 hod. p. starosta prerušil rokovanie OZ – obedňajšia prestávka do 13,00 hod.. Prerušenie
rokovania schválené počtom 12 prítomných poslancov.
13.

Nakladanie s majetkom obce II.časť.

p. starosta informoval poslancov, že žiadatelia, ktorí mali záujem o uvoľnený 3-izbový byt,
telefonicky oznámili, že svoju žiadosť sťahujú a nezúčastnia na rokovaní OZ.
p. Klušáková uviedla, že žiadatelia chcú byt v Skalitom, nie na Kudlove a z tohto dôvodu, nemáme
žiadneho žiadateľa, ktorý by spĺňali podmienky na pridelenie voľného bytu. Tento byt bude
uvoľnený až od 1.1.2020, takže na ďalšom zasadnutí OZ bude prejednané pridelenie bytu.
·

Opakované uzatvorenie nájomných zmlúv na byty.

p. starosta požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu na uznesenie OZ, nakoľko tieto žiadosti
boli prerokované v komisii aj na zasadnutí OR.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 161/2019: OZ schvaľuje:
Opakované uzatvorenie nájomných zmlúv: Heglasová Katarína, Skalité č. 1149/9 od 1.1.2020
do 31.12.2020, Rástočný Michal, Skalité č. 1149/12 od 1.12.2019 do 30.11.2020 Krištofíková
Michaela, Skalité č. 1440/5od 16.12.2019 do 15.12.2020, Čerchlová Zuzana, Skalité č. 1440/
od 1.12.2019 do 30.11.2020, Kožák Peter, Skalité č. 1440/8 od 1.12.2019 do 30.11.2020,
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Tunková Zuzana, Skalité č. 1440/9od 1.12.2019 do 30.11.2022, Lamperová Iveta, Skalité č. 1440/11
od 1.12.2019 do 30.11.2020, Hrabošová Darina, Skalité č. 1449/5 od 16.12.2019 do 15.12.2022,
Grochál Jozef, Skalité č. 1449/3od 1.2.2020 do 31.1.2021, Mikula Ján, Skalité č. 1450/5 od
16.12.2019 do 15.12.2020, Grochál Zdeno, Skalité č. 1450/6 od 16.12.2019 do 15.12.2020, Pallo
Petra, Skalité č. 1460/8od 1.12.2019 do 30.11.2020, Koričárová Michaela, Skalité č. 1460/7 od
1.12.2019 do 30.11.2020, ktoré bolo schválené počtom 12 prítomných poslancov (Hlasovanie: za:
Mgr.Révayová, Mgr.Capek R.Mgr.Časnocha M., Lašová Ľ., M.,Petrák M., Mgr.art. Mudríková, Bazgerová I., Bury Ján,
Mgr.JUDr.Gonščák J.Rovňan O.Ramšák M.,JUDr.Krčmárik M., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

·

Ukončenie nájomnej zmluvy na byt.

p. starosta požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu na uznesenie, nakoľko žiadosť
bola prerokovaná v komisií aj na zasadnutí OR.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 162/2019: OZ schvaľuje:Ukončenie nájomnej
zmluvy na byt dohodou k 31.12.2019 s p. Špirkom Ondrejom, bytom Skalité č. 1450/1, ktoré bolo
schválené počtom 12 prítomných poslancov (Hlasovanie: za: Mgr.Révayová, Mgr.Capek R.Mgr.Časnocha M.,
Lašová Ľ., M.,Petrák M., Mgr.art. Mudríková, Bazgerová I., Bury Ján, Mgr.JUDr.Gonščák J.Rovňan O.Ramšák
M.,JUDr.Krčmárik M., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

10.

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl za šk.rok 2018/2019 (predkladajú
riad. škôl)

p. starosta požiadal riaditeľky škôl o predloženie správ o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl
za čk. Rok 2018/2019.
p. Marta Koričárová, riaditeľka MŠ Skalité Ústredie uviedla, že správu obdržali všetci
poslanci. Správa bola prerokovaná v Pedagogickej rade a na Rade školy. Ďalej uviedla, že
v uvedenom šk. roku mali 84 detí, 8 pedagogických zamestnancov-všetko je podrobne
rozpísané v správe. Škola sa zapája do rôznych príležitostných projektov. Veľmi nápomocní
škole sú rodičia detí. Nosia rôzny pracovný, výtvarný materiál, hygienické potreby a pod.
Poďakovala zriaďovateľovi ako aj poslancom, že boli poskytnuté finančné prostriedky škole
na jej chod. S deťmi sa zapájajú do veľa súťaží, rôznych vystúpeniach ako je Mikulášska
besiedka, Deň matiek. Pracovníci MŠ sa snažia o to, aby deti sa cítili bezpečne a prežívali tam
šťastné detstvo.
p. starosta otvoril diskusiu k predloženej správe MŠ Skalité Ústredie. Do diskusie sa prihlásil
p. Capek Roman.
p. Capek Roman-poslanec OZ poďakoval riaditeľkám oboch škôl za celoročnú prácu, ktorú
vykonávajú. V materských škôlkach je veľmi ťažká práca. Naše školy v rámci okresu Čadca
sa veľmi snažia, či už rôznymi projektami. Vychovávajú ďalšiu generáciu, robia obrovský kus
práce a je to práca, ktorá sa nedá zaplatiť ani sa nikdy v živote nedá doceniť. Zo strany
poslancov ako aj vedenia sa budú snažiť, aby mali dostatok fin.prostriedkov na fungovanie
školy, lebo od toho sa všetko odvíja.
p. Mgr.Serafinová Ľubica, riaditeľka ZŠ s MŠ Skalité Kudlov, ktorá uviedla, že v minulom
šk. roku pracovali s 288 deťmi, z toho 238 detí zákl.školy a 60 detí MŠ. Učiteľky MŠ sa
taktiež zážitkovým učením snažia deťom spestriť pobyt v MŠ. Tiež pracujú v rôznych
školských vzdelávacích programoch. Nie je jednoduché plniť všetky ciele, ale dobre to
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zvládli. V ZŠ majú tradične skupinu detí s poruchami učenia. Týmto deťom sa snažili pomôcť
tým, že sa zapojili do projektu, kde získali dvoch asistentov-učiteľa, čo veľmi pomohlo.
V tomto roku začali veľký projekt, ktorým chcú podporiť kompetencie žiakov a poďakovala
obci a poslancom, že spolufinancujú tento projekt. Oba projekty vyžadujú 5% spoluúčasť.
Uviedla, že niektoré školy chceli ísť do tohto projektu, ale nemali podporu v obci. Všetko je
uvedené v správe, na prípadne otázky zodpovedá.
p. starosta otvoril diskusiu k preloženej správe ZŠ s MŠ Skalité Kudlov. Do diskusie sa
prihlásila p. Lašová Ľ.
p. Lašová Ľ-poslakyňa OZ, ktorá poďakovala za obšírnu správu, ktorú sme mali možnosť
čítať. Vyzdvihla ako je popísané ako narábajú s fin. prostriedkami nie len so svojimi ale aj
ktoré sú poskytnuté zo strany obce. Bola tam vyzdvihnutá aj svoj-analýza, ktorá sa týkala
nedostatkov. Poďakovala za predloženú správu.
p. starosta taktiež poďakoval p. riaditeľkám ale aj pedagogickým a nepedagogickým
zamestnancom za prácu, ktorú robia v prospech našej obce, lebo deti sú naša budúcnosť.
p. starosta uviedol, že v tomto bode programu mala byť prerokovaná aj správa CVČ Skalité.
Riaditeľka CVČ nás informovala, že sa nemôže tohto zasadnutia zúčastniť. Správu obdržali
všetci poslanci. V decembrom zasadnutí bude aj správa od HKO p. Stašovej, nakoľko v tomto
období bola robená kontrola CVČ. Takže nás bude aktuálne informovať o dianí v CVČ
Skalité.
Otvoril diskusiu- Do diskusie sa prihlásili p. Petrák Miloš, Časnocha Michal.
p. Petrák Miloš-poslanec OZ mal otázku na p. riaditeľku ZŠ Kudlov o fungovaní a spolupráci
so SZUŠ.
p. riaditeľka uviedla, že SZUŠ funguje v inom režime ako predchádzajúci školský rok.
Z dôvodu, že stravovanie je zadarmo a museli sme sa vysporiadať s touto otázkou (väčší počet
stravníkov) a taktiež projekt Extra hodiny, ktoré sú nad rámec školského vzdelávacieho
programu, sú to vlastne siedme vyuč.hodiny. Spoločne SZUŠ sme sa dohodli, že bude
pracovať v škole až od 13,30 hod.. Čo sa týka spolupráce sme spokojní, kultúrnymi
podujatiami a pod. vzájomne sa tolerujeme a vzájomne si pomáhame. Po skončení štátnej
ZUŠ zastrešili všetky požiadavky našich detí.
p. Časnocha Michal-poslanec OZ mal otázky na obe riaditeľky škôl. Aké majú priority do
ďalšieho šk. roka, ktoré požadujú od nás napr. nejaké investičné veci, alebo niečo čo
potrebujú ako sú elektrické rozvody a pod.. Ďalšou otázku mal ohľadom poskytovania stravy
zadarmo, či boli nejaké problémy alebo nie.
p. Koričárová Marta uviedla, že mierne narástol počet stravníkov zo ZŠ, ale zvláda sa to. Zo
strany zriaďovateľa bola zabezpečené potrebné vybavenie, aby to fungovalo. Kapacita šk.
jedálne nie je až taká, aká by mala byť, nie sú priestory, ale zvládajú to. Do rozpočtu dali
požiadavku o výmenu ďalšieho soc. zariadenia a taktiež zariadenie zborovne pre p.učiteľky.
Taktiež požiadala o oplotenie multifunkčného ihriska.
p. Mgr. Serafínová Ľubica uviedla, že k tomu jedálenskému chodu boli dofinancované určité
veci v spolupráci s obcou na zariadení. Chcú do konca roka ešte niečo zabezpečiť. Našou
prioritu do budúcna je riešenie elektrických rozvodov v ŠJ. Zatiaľ to v rozpočte na budúci rok
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nie je. Nevieme o aké investície pôjde, sme v jednaní s posudzovateľmi. MŠ si dala opätovne
do rozpočtu požiadavku 15 tis. €, ktorú mala aj minulý rok, taktiež na el.rozvody. Z dôvodu,
že má vypracovaný projekt v tejto sume. Zo strany ZŠ nie je žiadna požiadavka.
V dohodovacom konaní žiadajú finančné prostriedky na mzdy, ktoré chýbajú. Na I.polrok
sme dostali cez ministerstvo školstva 15 tis. €. Opätovne sme požadovali cez dohodovacie
konanie od ministerstva školstva 30 tis. €. Mzdové prostriedky z normatívu sú nedostačujúce.
Havarijné situácie budeme riešiť spoločne za chodu a musia sa nájsť na nejaké opravy
peniaze, aby nedošlo ku škodám.
p. starosta uviedol, že od škôl už boli zaslané rozpočty a musí zasadať komisia finančná, ktorá
určí jednotlivé priority.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 163/2019: OZ berie na vedomie a)Správu
o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Skalité Kudlov za školský rok 2018-2019, ktorú
predložila Mgr.Ľubica Serafínová, riaditeľka školy (tvorí prílohu zápisnice),
b)Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Skalité Ústredie za školský rok 2018/2019,
ktorú predložila p. Marta Koričárová, riaditeľka školy (tvorí prílohu zápisnice),
c)Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ Skalité za školský rok 2018/2019, ktorú predložila
RNDr. Brisudová Edita (tvorí prílohu zápisnice),ktoré bolo schválené počtom 12 prítomných
poslancov (Hlasovanie: za: Mgr.Révayová, Mgr.Capek R.Mgr.Časnocha M., Lašová Ľ., M.,Petrák M., Mgr.art.
Mudríková, Bazgerová I., Bury Ján, Mgr.JUDr.Gonščák J.Rovňan O.Ramšák M.,JUDr.Krčmárik M., proti: nikto, zdržali
sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

p. starosta predložil pozmeňujúci návrh k programu rokovania s tým, že bod rokovania č. 12.) bude
prerokovaný za bodom programu č. 10.) a ďalej sa bude prerokovávať bod programu č. 11.). Dal
hlasovať o zmene programu rokovania OZ. Zmena programu rokovania OZ bola jednohlasne
schválená počtom 12 prítomných poslancov.
11.

Prezentácia žiadosti spoločnosti Nanokon s.r.o., Staškov č.310
vybudovanie Domu dôchodcov v obci Skalité (predkladá Ing. Jozef Buček)

p. starosta privítal na zasadnutí OZ zástupcu spoločnosti Nanokon p. Ing. Jozefa Bučeka.
p. Ing.Buček uviedol, že je pripravená aj vizualizácia tohto projektu resp. štúdie, bližšie bude
spracovaná až po konsenzu medzi obecným úradom a spoločnosťou Nanokom. Dotvarovanie
členenia, vizuál a všetko ostatné je ešte predmetom toho ďalšieho riešenia dispozície. Jedná sa
o Domov dôchodcov s max. počtom lôžok 36, ktorý je delený na seniorov základného typu
(sebestačný), poločiastočná mobilita a imobilný seniori. Požiadali sme o odkúpenie pozemku
v bývalom areáli kasárni. Pozemok by mal byť využitý výslovne na soc. účely t.z., že nemal
by tam byť zámer na priestory na podnikanie, obchod a pod.. Bližšie prezentoval poslancom
vizuálnu prezentáciu štúdie pripravovaného projektu. V prípade, že dôjde k dohode, bude sa
pokračovať v príprave projektu.
p. Krčmárik Milan-poslanec OZ mal otázku v rámci financovania projektu, či je to súkromný
projekt.
Ing.Buček – jedná sa o súkromný projekt, ale budú sa snažiť taktiež o nejaký fondový projekt.
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p.Krčmárik Milan mal ďalej otázku ohľadom financovania prevádzky, či pôjde
o plnohodnotné financovanie zo strany seniorov.
Ing. Buček uviedol, že to chcú riešiť tým, aby tam boli rôzne kategórie, podľa tohto či si môže
rodina dovoliť nejaký štandard alebo nie. Nielen čo sa týka bývania ale aj poskytovania
ďalších služieb napr. kaderníctva,pedikúry,manikúry, v rámci kúpania, v rámci rehabilitácií
a pod., ktoré by boli vlastne extra. Projekt sa bude ešte upresňovať. Nebudeme tu generovať
čo bude veľmi exkluzívne a nakoniec to bude prázdne. Podľa toho aký tam bude dopyt, podľa
toho by sme to smerovali.
p. starosta uviedol, že spoločnosť to chce prevádzkovať ako nezisková organizácia. Toto
zariadenie by malo byť aj pre dôchodcov, ktorí nemajú nadštandardný príjem. Taktiež na
rokovaní so spoločnosťou bolo uvedené, že budú žiadať aj Ministerstvo práce o zazmluvnenie
tohto zariadenia, že by väčšiu časť nákladov vedel znášať štát.
Otvoril diskusiu.
p. Gonščák Jozef-poslanec OZ mal otázku v akom časom horizonte plánujú výstavbu tohto
zariadenia.
Ing.Buček- v prípade, že sa dnes dohodneme na odpredaji pozemku a po príprave všetkých
potrebných projektov ako napojenie na ižinierske siete, plyn kanalizáciu a pod. skôr ako do
roka by sme nezačali. Čo sa týka financovania zo strany našej spoločnosti máme zabezpečené,
ale záleží aj na tom ako pôjde proces schvaľovania na ministerstve, nakoľko v budúcom roku
sú voľby. Z tohto dôvodu uvádzať konkrétne termíny by bolo predčasné.
p. Capek Roman- mal otázku, či spoločnosť už má takého zariadenie.
Ing.Buček – nemáme, toto je náš prvý projekt.
p. Capek Roman – koľko bude asi základný poplatok v tomto zariadení.
Ing.Buček – je to ešte predčasné a taktiež nemôže sa k tomu vyjadriť, nie som dostatočne
znalý, aby som sa vyjadril ku všetkým konkrétnym veciam. Ak by vyšiel tento projekt, tak
tieto záležitosti ako sú nároky výpomoci a pod. by prešli na riaditeľa spoločnosti. Záleží na
tom ako sa k tomuto postavíte ako obec, nemalo by zmysel ísť do hĺbky a nakoniec to bude
zamietnuté.
p. Bury Ján-poslanec OZ sa vyjadril, že v našej obce je takého zariadenie potrebné a bolo by
ho potrebné vybudovať v najbližšom časovom horizonte. V prípade, že odpredáme pozemok,
či budú z vašej strany nejaké garancie, že tam bude postavené to čo prezentuje.
Ing.Buček – obec bude viazať pozemok na výstavbu daného účelu. Konkrétne aj vaša obec
má v územnom pláne uvedené, čo sa môže stavať v danom území.
p.Révayová Zdenka-poslankyňa OZ mala otázku, či je v danom projekte zahrnutá aj úprava
okolia.
Ing.Buček – samozrejme, je to súčasť projektu.
p. starosta uviedol, že žiadosť bola prerokovaná v komisiách. Musíme sa snažiť chrániť
majetok obce, aby účel bol dodržaný a prípadná zmluva, aby bola vyvážená na stranu obce,
aby sme o pozemok neprišli. Pokiaľ by došlo k schváleniu odpredaja pozemkov a musel by sa
vypracovať znalecký posudok na cenu danej nehnuteľnosti a taktiež by sa muselo doriešiť
fungovanie našej prevádzkárne, nakoľko má tam umiestnené zariadenia. Následne by sme sa
pohli posunúť ďalej.
p. starosta poďakoval p. Ing. Bučekovi za odprezentovanie žiadosti.
Koniec diskusie.
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Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 164/2019: OZ berie na vedomie: Žiadosť
spoločnosti Nanokon s.r.o., Staškov č.310 na vybudovanie Domu dôchodcov v obci Skalité.
p. starosta k tomuto návrhu na uznesenie uviedol, že pokiaľ zo strany poslancov OZ na
budúcom zasadnutí uložia úlohu resp. zaviažu starostu s vypracovaním znaleckého posudku
na danú nehnuteľnosť, tak by sme sa mohli posunúť o ďalší krok.
Krčmárik Milan-poslanec OZ mal ešte otázku, či kúpia danú nehnuteľnosť v takom stave ako
je aj s objektami, ktoré sú tam. A cena by sa stanovila na základe odhadu alebo znaleckým
posudkom.
p. starosta uviedol, že znalecký posudok bude na celý objekt, nie samostatne.
14,00 hod. odišiel zo zasadnutia p. Capek Roman.
Ing.Buček uviedol, že ide hlavne o spoločnú komunikáciu, keby to bolo niečo nad, tak musíte
uznať, že budeme mať náklady aj na asanáciu. Nie je to projekt na podnikanie, do ktorého
ideme dať finančné prostriedky.
p. starosta dal hlasovať za predložený návrh uznesenia č. 164/2019, ktoré bolo schválené
počtom 11 prítomných poslancov (Hlasovanie: za: Mgr.Révayová, Mgr.Časnocha M., Lašová Ľ.,
M.,Petrák M., Mgr.art. Mudríková, Bazgerová I., Bury Ján, Mgr.JUDr.Gonščák J.Rovňan O.Ramšák
M.,JUDr.Krčmárik M., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní: Mgr.Capek Roman:).

p. starosta o 14,03 hod. prerušil rokovanie OZ.
O 14,15 hod. pokračovalo zasadnutie OZ. Na rokovanie sa dostavil p. Capek Roman.

11.

Prezentácia štúdie realizovateľnosti územia v centre obce Skalité
(predkladá Ing.arch. Ivan Jarina)

p. starosta privítal p. Ing.arch. Jarinu a pani Jarinu. Požiadal o odprezentovanie vizuálne štúdie
realizovateľnosti územia obce Skalité.
p. Jarina odprezentovala poslancom vizualizáciu štúdie ako by námestie mohlo vyzerať, aby sa
zároveň zachovali funkcie, ktoré tam v súčasnosti sú a doplnili by sa byty na poschodí. Snažíme sa
naštudovať danú dedinu, takže nekopírujeme z jednej obce do druhej.
p. arch.Jarina uviedol, že navrhujú najviac murované, funkčné stavby menej drevené stavby. Najviac
ho zaujalo, že tu je v obci pekáreň a v prípade, že by tam bol aj iný objekt stále by sa mohol nazývať
pekáreň, nakoľko je súčasťou histórie obce. Od tohto objektu sa ďalej odvíjala celá vizualizácia
štúdie. Ďalej pokračoval v prezentácií.
p. starosta poďakoval za prezentovanie štúdie.
p. starosta otvoril diskusiu.
p. Capek Roman-poslanec OZ, ktorý mal otázku, koľko by asi takáto stavba stála a či by nemohli byť
strechy stavieb zrealizované niečím takým, aby to charakterizovalo našu obec – šindeľ.
p. Jarina uviedol, čo sa týka fin. prostriedkov. Táto otázka sa odvíja od počtu bytov zo ŠFRB, kde je
určené koľko má stáť m2 bytu. Čo sa týka šindľa, museli by sme riešiť nejaký plechový.
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p. starosta uviedol, že v tejto chvíli sa bavíme len o štúdií. Pokiaľ by sme chceli naozaj realizovať
projekt musíme hľadať aj finančné prostriedky. V tejto štúdií sa už nepočíta s obecnou
prevádzkárňou-zberným dvorom. Toto sa riešilo už na predchádzajúcich zasadnutiach. V prípade, že
by sme išli do tejto výstavby, musíme hľadať vhodné miesto na umiestnenie zberného dvora a taktiež
premiestnenie prevádzkárne. Potom môžeme ísť do takýchto projektov.
p. Lašová Ľubica- poslankyňa OZ uviedla, že sa jej páči táto štúdia hlavne z dôvodu, že je tam
riešená výstavba bytov. Ale hlavne, že sa jedná o lokalitu v centre obce, kde je väčší záujem
o prenájom bytov. Navrhla taktiež menší počet parkovacích miest.Taktiež uviedla, že je potrebné,
aby ako veľká obec sme mali aj toto námestie za účelom oddychu. Záleží na našich pripomienkach
a záleží či obec pôjde do tohto projektu.
p. Krčmárik Milan-poslanec OZ k parkovacím miestam uviedol, že sa touto otázkou už bavili na
predchádzajúcich zasadnutiach. Je tu veľký tlak, aby tu bolo viac parkovacích miest. Je toho názoru
netlačiť parkovacie miesta do stredu obce. Taktiež sa začalo parkovať na školskom dvore, čomu sa
čiastočne zabránilo. Je za to, aby sa na námestí umiestnilo málo parkovacích miest. Parkovanie riešiť
možno so súkromným vlastníkom pozemku pod kostolom.
p. starosta uviedol, že túto otázku musíme riešiť ako celok. Je to o rokovaniach aj s ostatnými
majiteľmi súkromných pozemkov a objektov v centre obce. Aby sa nám námestie scelilo spoločne so
školským areálom.
p. Bury Ján-poslanec OZ uviedol, že je to veľmi náročný projekt na financovanie. Toto je problém,
ktorý nás trápi. Ak budú nejaké granty, treba do toho ísť.
p. starosta uviedol, že práve preto sa pripravila táto štúdia, aby sme na toto boli pripravení. Taktiež
uviedol, že v rámci rekonštrukcie budovy pekárne by toto bolo neekonomické. Táto budova sa musí
asanovať, ale musíme zachovať aj nejaké prvky z histórie, ktoré sa dajú zachovať ako napr. pece.
p. starosta ďalej uviedol, že riešime komplex nie len byty a to naozaj po finančnej stránke bude
náročné. Musíme pripraviť niekoľko variant ako to zrealizovať, akokoľvek sa rozhodnete. Nikto to
z obce nezoberie, bude to vždy slúžiť našim občanom.
p. Révayová- poslankyňa OZ uviedla, že je prioritou nájsť lokalitu kde premiestnime zberný dvor.
p.Krčmárik Milan-poslanec OZ mal len faktickú pripomienku k tomu, či by sa do štúdie nedali
zapracovať prvky, ktoré sú na obecnom úrade.
Pani Jarina uviedla, že áno, ale je to otázka na poslancov či chcú pokračovať v takomto štýle.
Tvoríme to pre mladých ľudí, aby ich to priťahovalo, bolo moderné, aby sa cítili príjemne
a neodchádzali do miest.
p. Jarina požiadala o písomné pripomienky, aby to mohli potom zapracovať.
p. starosta poďakoval za prezentáciu štúdie.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 165/2019: OZ: berie na vedomie Spracovanie
urbanisticko-architektonickej štúdie pre zatraktívnenie lokality v centre obce Skalité, ktorá obsahuje
atribúty modernej architektúry a zároveň akceptuje prvky tradičnej architektúry, a bude podkladom
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pre spracovanie ďalších stupňov štúdie a projektovej dokumentácie, ktoré bolo schválené počtom 12
prítomných poslancov (Hlasovanie: za: Mgr.Révayová, Mgr.Capek R.Mgr.Časnocha M., Lašová Ľ., M.,Petrák M.,
Mgr.art. Mudríková, Bazgerová I., Bury Ján, Mgr.JUDr.Gonščák J.Rovňan O.Ramšák M.,JUDr.Krčmárik M., proti:
nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

14.

Interpelácia poslancov.

p. starosta otvoril diskusiu.
Bury Ján-poslanec OZ – most, ktorý je nad žel. zastávku Kudlov je potrebné osvetliť.
p. starosta- uviedol, že túto otázku riešil aj s riaditeľom prevádzky. Osvetlenie, ktoré je na stĺpe je
treba dať nižšie, aby sa zabezpečilo aj osvietenie podchodu popod železnicu.
Gonščák Jozef-poslanec OZ. V máji bol vykonaný firmou Energokom audit verejného osvetlenia
(ďalej len ,,VO“). Majiteľ prezentoval, že investičný náklad na rekonštrukciu VO bude cca 155 tis. €
s DPH. Vo verejnom obstarávaní bola ako predpokladaná hodnota zákazky uvedená hodnota 170
tis.€-orientačne bez DPH. Chcel by vedieť z akého dôvodu bola v tom verejnom obstarávaní uvedená
takáto suma? Vysúťažená suma bola 150 tis. bez DPH, keď pripočítame DPH je to už 180 tis. €,
prevádzka chce navýšiť rozpočet o 15 tis. € a už sme na cene 190 tis.€. Malo to stáť cca 150 tis.€.
p. starosta k tomuto uviedol, že oproti prezentácií došlo k zmene. Boli tam viaceré veci technické, čo
sa týka počtu výložníkov, ktoré je potrebné realizovať. Je tam aj väčšie množstvo kabeláži. Vždy
v rámci verejného obstarávania sa musí určiť nejaká predbežná cena zákazky. Aj tá firma, ktorú sme
tu spomínali dala cenu podstatne vyššiu. Na základe toho sa určila predbežná cena zákazky a na
základe toho sa obstarávalo. V rámci verejného obstarávania vzišla firma, ktorá dala najnižšiu cenu.
Gonščák Jozef-poslanec OZ. Uviedol, že má k dispozícií stavebné povolenie, ktoré nám vydala Obec
Svrčinovec, čo sa týka stavby multifunkčného ihriska. Druhá stavba je tam altánok 10x10m. Veľa
ľudí sa pýta čo je to vlastne za stavba. V stavebnej komisii sme sa týmto nezaoberali. Stavebné
povolenie je vydané a mi nevieme o ničom.
p. starosta k tomuto uviedol, že túto informáciu určite máte a taktiež to bolo odkomunikované aj na
OZ, kde sa schválilo tak isto dofinancovanie výstavby multifunkčného ihriska v časti obce Serafínov.
Do projektu sme museli uviesť pozemok vo vlastníctve obce. Z toho dôvodu sa rozbehli aj procesy čo
sa týka stavebného povolenia. Keď sme už realizovali projektovú dokumentáciu a stavebné
povolenie, myslím že je už štandardom, aby sme tam umiestnili nejaký altánok, aby sme to do
budúcna nemuseli riešiť.
Takýto projekt taktiež chystáme v rámci cezhraničnej spolupráce medzi SR a ČR v areáli TJ Slovan
Skalité.
p. Gonščák Jozef-poslanec OZ. Druhou otázkou je to, či s týmto súhlasia poslanci. Načo je stavebná
a taktiež finančná komisia. Z čoho to budeme stavať? Kde to ideme stavať?
p. starosta uviedol, že do budúcna budeme robiť všetko preto, aby sa takého nedorozumenia nestali.
p. Gonščák Jozef-poslanec OZ. Mal otázku, že bola vypovedaná zmluva spoločnosti JOKO a syn
a bola uzatvorená druhá. Prinieslo to niečo?
p. starosta k tomuto uviedol, že zmluva je vyobstarávaná nová. Tá pôvodná zmluva bola niekoľko
ročná a nezodpovedala novým štandardom. Na budúcom OZ sa budeme touto otázkou zaoberať, aby
ste tieto informácie mali. Tie ďalšie výkony, ktoré prevádzka financovala z vlastných fin.prostriedkov
bude znášať zvozná firma. Máme dvojmesačnú výpovednú dobu. Po ekonomickej stránke to musí
byť lepšie.
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p. Gonščák Jozef-poslanec OZ mal požiadavku, aby sa v budúcnosti dalo vedieť skôr, kedy bude
zasadnutie OZ, aby sa včas mohla zvolať stavebná komisia potom finančná komisia.
p. starosta uviedol, že máme určitý plán na tento rok, ktorým sa približne riadime. Budúcoročný plán
konaní OZ musíme dôkladnejšie pripraviť, aby ste vedeli kedy sa budú OZ konať.
p. Gonščák Jozef-poslanec OZ. Máme schválený symbol obce „Skalité obec pod Trojakom“. Mal
otázku, či sa tento symbol bude používať, či sa používa alebo nie. Vôbec sa nikde nepoužíva.
p. starosta- tomuto sa nebránime. V minulosti sa všetko odvíjalo od toho, že to bol nejaký turistický
bod. Čo sa týka propagačného materiálu: tašky, perá všade uvedený. Kde je vhodné tam sa to uvedie.
Požiadal poslancov, aby prišli s víziou, kde sa to má uvádzať.
Gonščák Jozef-poslanec OZ-čo sa týka overovania zápisníc OZ, bol by rád, keď niečo podpíše, aby sa
tam nič nedokladalo. Aby mal z dôvodu právnej istoty, istotu že ak niečo podpíše, aby nebola
možnosť zmeny. Netvrdím, že k nejakej manipulácií došlo. Najlepšie by bolo, aby bola zviazaná
a aby bola aj PDF verziu, aby som si to mohol skontrolovať.
p. starosta uviedol k požiadavkám poslancov, že sa im vyhovie a budú akceptované. Túto skutočnosť
je potrebné oznámiť aj zapisovateľke. Nemáme čo skrývať.
p. Petrák Miloš-poslanec OZ. Verejné osvetlenie prešlo do správy prevádzky. Mal otázku či je už
kompletne hotové.
p. starosta- uviedol, že rekonštrukcia VO ktorá prebieha ešte nie je prevzatá. Firma, ktorá to realizuje
musí predložiť projektovú dokumentáciu, porealizačné zameranie a taktiež revízie. Na základe tohto
obec prevezme túto rekonštrukciu. Na základe revízií si musíme ďalej u dodávateľa el.energie
uplatniť úpravu ističov, aby sme neplatili také poplatky, aké platíme.
p. Petrák Miloš-poslanec OZ- v zmluve s firmou ktorá ho realizovala, je uvedené, že tam bude 5
rokov servis.
p. starosta- servis na svietidlá, ktoré dodá a 100 tis.hodín, to znamená, že 10 rokov je záruka na
svietidlo.
p. Petrák Miloš-poslanec OZ- to znamená, že prevádzka to bude mať v správe, ale opravovať to bude
táto firma?
p. starosta –áno. Pokiaľ by nastala situácia, že je to zapríčinené nie chybou firmy, je to poistené. Sú to
situácie, ktoré nevieme ovplyvniť.
p. Petrák Miloš- poslanec OZ- p. Gregušová z lokality u Šimurdy sa pýtala, či ešte prídu vymeniť
svietidlá, alebo na to zabudli.
p. starosta- niektoré svietidlá menia z rebríka, nemáme to ešte odovzdané. Sú lokality, ktoré sú
nedostupné, kde iná možnosť nie je.
p. Révayová Z.-poslankyňa OZ- v miestnej časti u Kuča-Pače (p. Kotyrová) tam ešte svietidlo nie je
vymenené. Taktiež v uvedenej lokalite požadujú napnutie drôtu. Požiadala, či by nebolo možné na
dvojstĺp pri rod. domoch p.Kysovej a p. Olejko doplniť svietidlo.
p. starosta- to je otázka na riaditeľa prevádzkárne.
p. Révayová Z.-poslankyňa OZ- taktiež pripomenula, že nie sú doposiaľ v uvedenej miestnej časti
osadené zvodidlá, ktoré boli schválené.
p. starosta- zvodidlá sú vybavené u Slov.správy ciest, ktorá nám ich predala bezodplatne. Obecná
prevádzka musí zabezpečiť ich dovoz a taktiež, aby mala prevádzkáreň za čo zrealizovať osadenie
zvodidiel v daných lokalitách.
p. Révayová ďalej uviedla, že v miestnej časti Kučapače je potrebné opraviť MK, nakoľko p. Špilák
prekopal cestu, diera je už zasypaná. Po prácach, ktoré realizovala NDS (vodovody) je cesta
v dezolátnom stave. Je potrebné opraviť túto MK.
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p. starosta- opravu MK by sme mali realizovať vo viacerých častiach obce, ale je to aj o finančných
prostriedkoch, ktoré máme. Musíme sa týmto zaoberať.
p. Révayová – poďakoval, že sa vyčistili priekopy. Je dobré, že p. Mikula pracovníkov vie správne
usmerniť a práce sa pohli dopredu.
p. Krčmárik Milan-poslanec OZ mal pripomienku, či by bolo možné k hranici s PR, prísť a vyzbierať
neporiadok, ktorý tam je, alebo niekde upevniť igelitové vrece.
p. starosta požiadal riaditeľa DP, aby zabezpečil upratanie tohto priestoru.
p. Bury Ján – poslanec OZ. K multifunkčnému ihrisku uviedol, že ho denne oslovujú občania, kto
schválil umiestnenie tohto ihriska. Uviedol som, že poslanci na OZ. Ďalej mi uviedli, že lokalita je
nesprávne vybratá, že toto ihrisko nebude využívané. Z môjho pohľadu je využitie týchto ihrísk
veľmi nízke. Ihrisko na Kudlove využíva jedna skupina chlapcov jeden krát týždenne, inak toto
ihrisko využíva škola, ale veľmi málo. Je veľmi veľa ľudí čo čítajú zápisnice a pýtajú sa prečo sa mi
ako poslanci nič nepýtame. Čo mám ľuďom povedať? Áno, poslanci schválili altánok pri
multifunkčnom ihrisku na Serafínove a zas mi bude povedané, že nikto to nebude využívať.
p. starosta- uviedol, že ak chceme vybudovať cyklotrasy, náučné chodníky, aby deti športoviská
intenzívne využívali, aby rodiny z deťmi išli do prírody, tak mi tieto oddychové zóny musíme
vybudovať. Okolité obce nás vo veľa veciach predbehli. Pokiaľ chceme, aby tieto športoviská boli
využité, musia mať aj oddychové zóny. Toto chceme rozvíjať po celej obci.
p. Bury Ján- chcem sa dozvedieť, čo mám odpovedať ľuďom. Odpoviem, že je to cieľom väčšieho
projektu, ktorý sa bude ďalej rozširovať. To bude moja odpoveď.
p. starosta- áno, je to na skvalitnenie turistickej infraštruktúry pre občanov ale aj pre turistov z PR
alebo ČR. Podali sme v tomto roku cez 20 projektov, kde sa uchádzame o finančné prostriedky. Keby
sme mali väčšie fin. prostriedky, mohli by sme sa uchádzať aj o väčšie projekty.
p. Časnocha Michal-poslanec OZ, sa stotožnil taktiež s vyjadrením p. Burého s tým, že stavebná
komisia nevedela, že je tam schválené stavebné povolenie na altánok 10x10. Prvý krát sa o tomto
dozvedel.
p. starosta uviedol, že zo strany kolegov na stavebnom úrade alebo pozemkovom úrade, ktorí sa
snažili pripraviť všetky tieto procesy tak hovoria, pokiaľ sa vyňala táto parcela bolo by veľkou
chybou, keď sa riešilo stavebné povolenie, neuviesť aj tento objekt. Či sa to bude realizovať alebo
nie, je to o finančných prostriedkoch.
p. Capek Roman-poslanec OZ- taktiež mal pripomienku k tomu, aby sa komisie zvolávali
v dostatočnom predstihu, aby sa to na budúci rok naplánovalo lepšie. Taktiež, aby OR zasadala
v dostatočnom predstihu pre zasadnutím OZ, aby bolo dostatok času na prípravu podkladov pre
poslancov do zasadnutia OZ.
Ďalej mal otázku na p. Petráka, či sa bude niečo robiť s oplotením okolo cintorína.
p. starosta- uviedol, že oplotenie bolo v takom stave, že ohrozoval bezpečnosť občanov. Došlo
k odstráneniu časti oplotenia, ktorý bol následne daný do stavu, ktorý nie je dokonalý. Obecná
prevádzkáreň dala požiadavku v rámci rozpočtu budúceho roka na opravu tohto oplotenia.
Toto už predložil na zasadnutí stavebnej komisie. Oplotenie je staré 30 rokov a je potrebné
zrealizovať nové oplotenie minimálne zo strany od MK do Potoka. Časť oplotenia sme odstránili, šiel
spadnúť. Je to prehradené, aby nedošlo k poškodzovaniu majetku, ale je to neestetické. Musíme sa
týmto problémom zaoberať. Plánuje sa odovzdať v budúcom roku športová hala, bolo by nepekné,
aby sme mali plot v takom stave ako ho máme.
p. Capek Roman-poslanec OZ- poďakoval, že sa stotožnili finančnou komisiou, čo sa týka rozpočtu
SZUŠ. Pokiaľ ste čítali zápisnicu z fin. komisie je tam uvedené, že máme 22 pedagógov, ale počet
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pedagógov nesúhlasí so štatistickým výkazom. Ten prepočet 8,1 je na prepočet na 100% s tým, že je
na Skalitom zamestnaných 15 a ďalší 7 sú v Bytči, ktorí nám fakturujú za výučbu, tým pádom mi ich
nemáme zahrnutých ako klasických zamestnancov.
p. Stašová, HKO obce uviedla, že 7 pracovníkov nemôžu zarátavať do pracovníkov, nakoľko
fakturujú a tým sa to počíta ako služba. Do mzdových prostriedkov nepatria.
Ďalej p. Capek poprosil poslancov, aby pri schvaľovaní finančných prostriedkov pre SZUŠ na budúci
rok počítali ešte s viac finančnými prostriedkami, nakoľko nám pribudlo okolo 150 žiakov. Taktiež sa
ozývajú ďalší, ktorí by chceli otvoriť pobočky.
Koniec diskusie.
15.

Rôzne.

p. starosta uviedol, že v tomto bode programu chce otvoriť ešte bod programu nakladanie s majetkom
obce tak ako to bolo už odprezentované s tým, že by sme potrebovali niektoré uznesenia zrušiť
a opraviť. Požiadal k tomuto bodu o vysvetlenie p. prednostu úradu.
p. prednosta- priblížil projekt, ktorý bol podaný-zametacie vozidlo. Máme nejaké cenové ponuky
alebo technické požiadavky, ktoré by sme potrebovali dať do projektu. O aké vozidlo sa jedná. Jedná
sa o zametacie kefy a postreková lišta viac z uvedenej výzvy nebolo možné žiadať. Následne
predložil návrh uznesenia poslancom. S tým, že sa staré uznesenie sa zruší a prijme sa nové. P.
starosta uviedol, že spolufinancovanie vo výške 7 800,- € pri úspešnosti projektu hradí obec.
p. starosta požiadal o predloženie návrhu uznesení.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 166/2019:OZ ruší: Uznesenie Obecného
zastupiteľstva v Skalitom zo dňa: 28.8. 2019 číslo:132/2019 v plnom rozsahu, ktoré bolo schválené
počtom 12 prítomných poslancov (Hlasovanie: za: Mgr.Révayová, Mgr.Capek R.Mgr.Časnocha M., Lašová Ľ.,
M.,Petrák M., Mgr.art. Mudríková, Bazgerová I., Bury Ján, Mgr.JUDr.Gonščák J.Rovňan O.Ramšák M.,JUDr.Krčmárik
M., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 167/2019:OZ schvaľuje:
a) Predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu z Environmentálneho fondu
s názvom „Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Skalité“,
b) zaistenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutej pomoci,
c) zaistenie finančných prostriedkov na financovanie projektu, 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% (7800€). ktoré bolo schválené počtom 12
prítomných poslancov (Hlasovanie: za: Mgr.Révayová, Mgr.Capek R.Mgr.Časnocha M., Lašová
Ľ., M.,Petrák M., Mgr.art. Mudríková, Bazgerová I., Bury Ján, Mgr.JUDr.Gonščák J.,Rovňan
O.,Ramšák M.,JUDr.Krčmárik M., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

p. starosta ďalej uviedol, že ďalším projektom, kde sa snažíme uchádzať o finančné prostriedky je
projekt „ Rekonštrukcia autobusových zastávok“. Ide o komplexnú rekonštrukciu zastávok. Ide o 5
% spolufinancovanie. Firma, ktorá nám pomáha s podaním projektu uviedla, že uznesenie musí byť
presne v takomto znení, v zmysle platnej výzvy.
S tým, že bol schválený projekt rekonštrukcia autobusových zastávok, s tým je spojené aj majetkoprávne vysporiadanie pozemkov. V tejto chvíli máme väčšinu pozemkov na liste vlastníctva
a taktiež bola podpísaná nájomná zmluva so ŽSR na časť zastávok. Máme všetko pripravené a do
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konca roka projekt podáme. Pozemok, ktorý sa týka autobusovej zastávky u Tomasa nie je
jednoduché dať na LV obce, nakoľko je tam veľa spoluvlastníkov. Riešime aj túto otázku, ale
z časového dôvodu to nemôžeme zabezpečiť v rámci tohto projektu. Ďalej bližšie informoval
poslancov o rozsahu v akom sa budú rekonštruovať autobus. zastávky.
Požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhov uznesení.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 168/2019:OZ ruší: Uznesenie Obecného
zastupiteľstva v Skalitom zo dňa: 28.8. 2019 číslo: 135/2019 v plnom rozsahu, ktoré bolo schválené
počtom 12 prítomných poslancov (Hlasovanie: za: Mgr.Révayová, Mgr.Capek R.Mgr.Časnocha M., Lašová Ľ.,
M.,Petrák M., Mgr.art. Mudríková, Bazgerová I., Bury Ján, Mgr.JUDr.Gonščák J.Rovňan O.Ramšák M.,JUDr.Krčmárik
M., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 169/2019:OZ schvaľuje: a)Predloženie
žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu Rekonštrukcia zastávok cestnej verejnej osobnej
dopravy v Skalitom, realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej
dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2019-48, ktorého ciele sú v súlade s platným
územným plánom obce a platným programom rozvoja obce;
b)zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c)zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 10 859,83 Eur; d)zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z
rozpočtu obce, ktoré bolo schválené počtom 12 prítomných poslancov (Hlasovanie: za:
Mgr.Révayová, Mgr.Capek R.Mgr.Časnocha M., Lašová Ľ., M.,Petrák M., Mgr.art. Mudríková V., Bazgerová
I., Bury Ján, Mgr.JUDr.Gonščák J.Rovňan O.Ramšák M.,JUDr.Krčmárik M., proti: nikto, zdržali sa: nikto,
neprítomný na hlasovaní:).

p. starosta ďalej prečítal poslancom list od tajomníka Rady ZMOS p. Michala Kaliňáka.
O tomto sme sa bavili aj na komisiách a OR, že rozpočet na budúci rok bude problematické
stvoriť, na základe toho, že bude veľký výpadok podielových daní ale čakajú nás aj veľké
výdavky. List je súčasťou zápisnice zo zasadnutia OZ. Ďalej uviedol, že pri prijímaní rozpočtu
sa musíme zamyslieť nad prioritou, ktoré služby chceme vylepšiť alebo prípadne obmedziť pre
občanov. Situácia nie je jednoduchá a vieme aké máme záväzky. A pokiaľ dočerpáme úver na
výstavbu športovej haly a spevnených plôch a nebavíme sa ešte o do vybavení športovej haly
a jej prevádzkových nákladoch, ktoré nás už v budúcom roku čakajú.
Požiadal poslancov, aby si stanovili zasadnutie komisie finančnej, aby najneskôr do 25.11.2019
zasadala a dala konkrétne návrhy, prerokovala rozpočet pre rok 2020 a taktiež všetky potrebné
VZN obce. Taktiež požiadal, aby zasadali komisie kultúry a cestovného ruchu, aby sa spresnili
akcie, ktoré nás čakajú do konca roka, príprava kalendára pre rok 2020 a Plánu kultúrnych
a športových podujatí na rok 2019.
Následne sa poslanci dohodli, že budúce zasadnutie OZ bude 12.12.2019 o 8,00 hod..
p. starosta požiadal riaditeľa obecnej prevádzkárne, aký návrh je zo strany prevádzkárne, čo sa
týka na zvozov triedeného odpadu v budúcom roku.
p.Petrák, riaditeľ DP uviedol, že je postačujúcich 6 celoplošných zvozov. Tohto roku sme mali
8 celoplošných zvozov a toho vyseparovaného odpadu nebolo toľko. Termíny máme už
predpripravené. Musíme to len zazmluvniť, ale musíme vedieť koľko zvozov. Treba
rozhodnúť.
O 16,30 hod. odišiel z rokovania p. Capek Roman.
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Diskusia nebola.
O 16,35 hod. starosta prerušil rokovanie OZ.
O 16,40 hod. pokračovalo zasadnutie OZ.
p. starosta požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesenia.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 170/2019:OZ poveruje: Riaditeľa
príspevkovej organizácie Obce Skalité-Prevádzkáreň vypracovaním Harmonogramu zvozu
separovaného odpadu v cykle 6 krát v roku 2020,ktoré bolo schválené počtom 11 prítomných
poslancov (Hlasovanie: za: Mgr.Révayová.Mgr.Časnocha M., Lašová Ľ., M.,Petrák M., Mgr.art. Mudríková
V., Bazgerová I., Bury Ján, Mgr.JUDr.Gonščák J.Rovňan O.Ramšák M.,JUDr.Krčmárik M., proti: nikto, zdržali
sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:Mgr. Capek R.).

p. starosta požiadal prednostu OcU, aby v krátkosti informoval o všetkom. V prípade, že máte
nejaké otázky nezodpovedané otázky treba sa pýtať.
p. prednosta informoval poslancov len ohľadom projektov, ktoré prichádzajú a ktoré treba
urýchlene riešiť. A niektoré výzvy trvajú len dva týždne. Požiadal poslancov, aby ak majú
nejaké nápady treba prísť, poznačíme si to a v prípade výzvy to budeme riešiť.
Bury Ján-poslanec OZ k tomuto uviedol, že takéto výzvy treba dať vedieť aj poslancom v ten
deň, kedy takáto výzva je, či už SMS alebo e-mailom. Ale keď o tomto nevieme, nemôžeme
robiť nič.
p. starosta k tomuto uviedol, že takáto komunikácia nie je možná. Nemáme schválené
hlasovanie PER ROLLAM v rokovacom poriadku. K jednotlivým projektom potrebujeme
mať aj schválené uznesenia.
O 16,50 hod. odišiel z rokovania p. Ramšák M..
p. starosta ďalej uviedol, že sú veci štandardné pokiaľ príde nejaká výzva ale niektoré veci nie
je možné ovplyvniť. Taktiež sme sa požiadali o dotáciu z rezervy Predsedu vlády SR na
rekonštrukciu rozhlasu v obci, ktorý je v zlom stave. Nevieme ešte či ich budeme mať
schválené. Je za to, aby sme finančnými prostriedkami neplytvali a ceny boli zodpovedajúce,
chceme aby práce boli urobené kvalitne a aby to obec ďalej nestálo žiadne fin. prostriedky či
už na údržbu alebo na iné veci. Taktiež je v zlom technickom stave vedenie osvetlenia
v obci, je potrebné riešiť aj túto otázku.
p. prednosta ďalej vyjadril k multifunkčným ihriskám, ktoré sa prejednávali na dnešnom
zasadnutí. Zdôvodnenie je, že sú to obecné pozemky. Cieľom je aj obnova turistickej
infraštruktúry aj cestovného ruchu v časti Serafínov. Taktiež sa vyjadril k stavbe altánku. Je to
dané výzvou a daná lokalita musí spĺňať určité podmienky napr., že sa nachádza na nejakej
cyklotrase a pod..
p. Bury Ján – poslanec OZ uviedol, že ak to nevieme vysvetliť občanom, tak potom z toho
vznikajú ohovárania a pod..
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Koniec diskusie.
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené 18.11.2019 o 16,59 hod..
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva boli prijaté Uznesenia od č. 136/2019 po č.170/2019.

Ing.Peter Ivanek
prednosta OcÚ

PaedDr.Cech Jozef
starosta obce

I. overovateľ: p. Rovňan Ondrej

II. overovateľ: p. Lašová Ľubica

Zapisovateľka: Katarína Bulavová
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