Zápisnica z Riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Skalité
konaného dňa 12.marca 2020 v Skalitom
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny, prizvaní hostia.
Program

r o k o v a n i a:

P r o g r a m r o k o v a n i a:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Správa o činnosti od posledného OZ, kontrola uznesení OZ (predkladá starosta)
4. Správa o čerpaní rozpočtu obce k 31.12.2019. Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 3/2019
(predkladá p. starosta, p. Rucková)
5. Pridelenie dotácií spoločenským organizáciám v obci v zmysle VZN č.5/2016 o poskytovaní
dotácie z rozpočtu obce Skalité (predkladá p. Rucková)
6. 1. zmena rozpočtu obce Skalité na rok 2020 ( predkladá p. Rucková)
7. Správa o kontrolnej činnosti HKO za 2.polrok 2019. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti
HKO za rok 2019 (predkladá HKO p. Stašová)
8. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 6/2010 Obce Skalité o pohrebníctve. Návrh dodatku č.4
k Prevádzkovému poriadku pre pohrebiska a Domu nádeje v obci Skalité (predkladá p.
Mgr. Časnochová A.)
9. Nakladanie s majetkom obce (predkladá starosta obce)
10. Informácia o podaných projektoch (predkladá prednosta OcÚ)
11.Športová hala – aktuálny stav (predkladá starosta obce)
12.Interpelácia poslancov
13.Rôzne
14.Záver
1.

Otvorenie zasadnutia.

Zasadnutie otvoril a viedol PaedDr. Jozef Cech starosta obce. Privítal prítomných poslancov na
zasadnutí Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ). Rokovanie bolo zvolané pozvánkou
v zmysle Zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorá bola zaslaná poštou. Počet prítomných
poslancov 11. Skonštatoval, že zasadnutie OZ je uznášania schopné.
O ospravedlnenie požiadala p. Mudríková Vlasta, poslankyňa OZ. P. Capek Roman, poslanec
OZ sa dostaví na rokovanie neskôr.
P. starosta dal hlasovať o programe rokovania OZ. Následne dal hlasovať o celom programe
rokovania OZ. Program OZ bol jednohlasne schválený (počtom prítomných 11 poslancov).
Na rokovanie sa dostavil p. Mgr. Capek Roman, poslanec OZ, o 8,11 hod..
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2.

Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie.

P. starosta zápisom poveril Bulavovú K., za overovateľov zápisnice navrhol p. Mgr. Časnochu
Michala, Krčmárika Jozefa a do návrhovej komisie p. Mgr. Zdenku Révayovú a p. Lašovú
Ľubicu.
3.

Správa o činnosti od posledného OZ, kontrola uznesení OZ.

P. starosta informoval poslancov, že uznesenia, ktoré boli prijaté na predchádzajúcom rokovaní
OZ sú skoro všetky splnené. Len uznesenia, ktoré vykonáva obecná prevádzka sú v plnení.
Taktiež zmluva so Železnicami SR nie je doposiaľ podpísaná zo strany Železníc SR.
- Pred Vianocami spoločne s členmi sociálnej komisie navštívili domovy dôchodcov, kde sú
umiestnený naši občania a boli im odovzdané malé darčeky a taktiež boli odovzdané sociálne
balíčky deťom zo sociálne slabších rodín,
-16. 12. 2019 – sa zúčastnil Rady školy ZŠ s MŠ Skalité Kudlov,
-17. 12. 2019 – sa zúčastnil rokovania o navýšení vlakových spojov na Ministerstve dopravy SR,
- 20.12.2019 - sa konalo stretnutie ZMOK,
- 29.12.2020 – sa konal Benefičný koncert v kostole v Skalitom, na ktorom vďaka
vystupujúcim a ľuďom, ktorí prišli na tento koncert, prispeli na zakúpenie defibrilátora. Vďaka
benefičnému koncertu a vyzbieranej sume 2 428, 67 EUR, 100 CZK a 20 PLN, môže obec
zakúpiť tento prístroj. Defibrilátor bude umiestnený na priečelí budovy obecného úradu pre
VŠETKÝCH OBČANOV obce Skalité. Prístroj je objednaný a čaká sa na jeho dodanie.
-31. 12. 2019 – sa konala rozlúčka so starým rokom,
-01.01. 2020 - sa konala Novoročná sv. omša,
-18.01. 2020 - sa konal XII. Reprezentačný ples Obce Skalité. Hostí počas celého večera
moderátor Roman Paulech. Ples spestrili svojim programom tanečnice z Bailadora Dance
Group a orientálna brušná tanečnica Mona Abir. Aj vďaka týmto účinkujúcim, ale i vďaka DJovi Banderasovi a ľudovej hudobnej skupine - Capkovci, dostávame za tohtoročný
reprezentačný ples pozitívne ohlasy.
-21. 01. 2020 – našu obce navštívil p. Richard Raši, podpredseda vlády Slovenskej republiky pre
investície a informatizáciu a venoval nám krásny symbol štátnosti Slovenska – štátny znak. Počas
krátkeho rokovania sa diskutovalo hlavne o rozvoji cestovného ruchu. Nakoľko obec Skalité
získala z dotácie Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v oblasti
regionálneho rozvoja na projekt „Turistická infraštruktúra v obci Skalité – I. etapa“ dotáciu 35 000
€. Navštívili aj priamo miesto realizácie – altánok na „Trojaku“, kde sú aktuálne začaté práce
výstavby altánku a hotová je taktiež dlažba. Po zimnom období bude altánok dokončený a budú
osadené lavičky, smerovníky a informačná tabuľa. V ďalšej etape plánujeme výstavbu rozhľadne,
ktorou by sme veľmi zviditeľnili našu obec Skalité. Preto sme požiadali 16.1. 2020 o ďalšiu
dotáciu z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu,
-25.01.2020 sa konala Výročná členská schôdza DHZ Skalité,
-29.01.2020 sa konalo rokovanie s NDS s p. Jančom a p. Konštiakom ohľadom vysprávok
chodníkov, odvodnenie diaľnice D3 a ďalšie požiadavky obce. Rokovalo sa o odvodnení
hlavne v lokalite Poľana, kde dochádza k vytápaniu počas prívalových dažďov,
- v mesiaci január sa pripravovala projektová dokumentácia pre bytový dom na Kudlove s
architektom, s SPP, SSE, Sevakom ohľadom inžinierskych sietí k bytovému domu.
- 04. 02. 2020 sa konalo stretnutie v Rajczi,
- Dňa 13.02.2020 sa na hraničnom prechode konalo otvorenie predajného miesta Národná
diaľničná spoločnosť otvorila v našej obci nové Informačno-predajné miesto Skalité (IPM).
Návštevníci pri vstupe do Slovenskej republiky z Poľska si môžu oddýchnuť, občerstviť sa,
získať základné informácie o Slovensku a cestnej infraštruktúre, prípadne si zakúpiť mýto
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alebo diaľničnú známku. V IPM v Skalitom si našlo zamestnanie celkom 7 pracovníkov, ktorí
sú prevažne z našej obce Skalité.
- Obec Skalité získala darom vozidlo Volkswagen Transporter. Toto vozidlo bude slúžiť obci a
miestnej obecnej prevádzkárni. Vozidlo darovala SR zastúpená Ministerstvom vnútra SR.
- 22.02. 2020 sa konal Rajd chlopsky,
- 23. 02. 2020 sa konal na Kudlove karneval,
- 24. 02. 2020 sa začala kontrola NKU na opatrovateľskú činnosť, ktorú obec poskytuje v našej
obci za roky 2017, 2018, 2019,
-25. 02. 2020 sa uskutočnila akcia „Pochovávanie basy“, ktorá sa konala v spolupráci s CVČ
Skalité a Hotelom Koloniál. Celé podujatie vyšlo obec „0“ EURO. Občerstvenie bolo
zabezpečené bezplatne Hotelom Kolonial a taktiež bola zabezpečená hudba bezplatne DJ
Banderasom. Poďakoval všetkými účinkujúcim. Finančné prostriedky, ktoré boli vyčlenené na
túto akciu boli poukázané mestu Prešov,
- 4. 03. 2020 sa zúčastnil zasadnutia sekcie medzinárodných vzťahov ZMOS, kde zastupuje
Kysuce,
- v priebehu mesiaca marec sa stretol s p. Gonščákom Petrom, p. Zoňom a p. Čaneckým
ohľadom umiestnenia Pamätnej dosky padlej nadporučíčke Červenej armády počas 2.sv. vojny
Alexandrovne Ivanovej, pri príležitosti 75. výročia oslobodenia našej obce. Bola zaslaná
žiadosť na ruské veľvyslanectvo, či môžeme na Pamätník padlým z 2. sv. vojny umiestniť túto
tabuľu.
-10.03. 2020 sa konalo zasadnutie Krízového štábu obce Skalité, v súvislosti so zavedením
opatrení na ochranu obyvateľstva a subjektov nachádzajúcich sa na území obce Skalité pred
šírením ochorenia COVID-19. Na toto rokovanie boli prizvaní aj štatutári škôl na území obce,
ktoré nás informovali o aktuálnom stave na školách, čo sa týka aj zamestnancov, ktorí prišli zo
zahraničia. Či dodržiavajú všetky usmernenia vydané počas tohto krízového obdobia. Krízový
štáb dostal odpoveď, že všetci zamestnanci a rodičia boli ihneď po nástupe po prázdninách
informovaní o všetkých usmerneniach a nič sa nepotvrdilo a nič nehrozí a budú priebežne
situáciu monitorovať. Riaditelia škôl boli požiadaný, aby situáciu priebežne monitorovali.
-10.3. sa konalo Valné zhromaždenie OCR Kysuce,
-11.03.2020 sa konalo stretnutie so župankou VUC Žilina spoločne so starostami obcí Čierne,
Svrčinovec ohľadom navýšenia vlakových spojov. Na rokovaní došlo k záveru, že od
16.6.2020 by malo dôjsť k navýšenie troch vlakových spojov. Vlaky by mali prísť na hlavnú
žel. stanicu v Skalitom a k prichádzajúcim a odchádzajúcim vlakom bude zabezpečená na
vyšný koniec autobusová doprava. Táto požiadavka musí byť schválená min. dopravy a taktiež
ŽSR.
- Obec Skalité opätovne vyzvala správcu vodovodov a kanalizácií o opravu kanalizačných
poklopov a vodovodných ventilov do nivelety cesty. V tomto čase prebieha spoločný
monitoring najhorších úsekov v spolupráci so SEVAK-om v jednotlivých častiach obce.
- Na základe podnetov občanov z lokality Skalité u Tarabov Obec Skalité zvolala pracovné
rokovanie s CHKO Kysuce. Predmetom rokovania bola ochrana lokality „Tarabovské lúky“ a
výhľad ďalšieho využitia predmetných pozemkov pre majiteľov pozemkov na výstavbu
rodinných domov. Zástupcovia CHKO vysvetlili predmet ochrany "Tarabovských lúk" (výskyt
motýľa Modráčika Bahniskového, rastliny Krvavec Lekársky) a prečo nie je možné v danej
lokalite povoliť výstavbu.
-Obec Skalité organizuje zber obnoseného a nepotrebného šatstva, ktorý sa bude konať od 23.
03. 2020 do 27. 03. 2020 za zdravotným strediskom v Skalitom. Firma Eco textil nám nedodala
dohodnuté nádoby na obnosený textil, ktoré mali byť rozmiestnené na autobusových
zastávkach, z dôvodu neefektívnosti, nehospodárnosti. Neustále sa snažíme nájsť firmu, ktorá
by pre našu obec tieto nádoby zabezpečila.
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-Obec Skalité vyzvala ŽSR o odstránenie kresieb na železničnom podjazde u Papíkov a
Kožákov most, nakoľko esteticky narušujú okolie.
-Prebieha geodetické výškopisné a polohopisné zameriavanie pozemkov pod ďalšiu etapu
výstavby cintorína za Riekami. Jedná sa o pozemky, ktoré obec kúpila od Farnosti Skalité. Bez
tohto nebolo možné spracovať projektovú dokumentáciu.
-Obec Skalité rokuje s SPF ohľadom bezodplatného nadobudnutia pozemkov do vlastníctva
obce v intraviláne.
-Prebieha monitoring územia pre vytvorenie cyklotrasy aj s umiestnením príslušenstva
(odpočívadlá, WC, lavičky, info. tabule),
-o všetkých podaných, schválených, neschválených a pripravovaných projektoch bude
v samostatnom bode rokovania informovať prednosta OU Peter Ivánek.
-Pred zasadnutím OZ zasadali komisie: Komisia sociálna, zdravotná a bytová, Komisia
finančná a správy obecného majetku, Komisia výstavby, územného plánovania a životného
prostredia.
- 6. marca zasadala obecná rada.
- p. starosta informoval poslancov so stanoviskom NDS o výsledku merania hluku v našej obci.
- p. starosta informoval poslancov o tom, že spoločne so starostami obcí Čierne a Svrčinovec
riešia otázku zníženia rýchlosti na žel. priecestiach. Zo strany železníc prišla odpoveď, že túto
otázku nie je možné riešiť, nakoľko na trati je dostatočná svetelná a zvuková signalizácia.
Taktiež sme požiadali ŽSR o zabezpečenie priecestí závorami. Zo strany ŽSR prišla odpoveď,
že túto otázku doposiaľ vyhodnocujú a v prípade, že dôjde k rozhodnutiu umiestnenia závor,
budú informovať.
- p. starosta informoval poslancov, že od 12.3.2020 od 6,00 hod. platí na celom území SR
mimoriadna situácia, ktorá bola vyhlásená v súvislosti šírenia sa koronavírusu.
Diskusia nebola -nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.1 /2020 – 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., Petrák
M., Mgr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J.,
Krčmárik Jozef proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

4.

Správa o čerpaní rozpočtu obce k 31.12.2019. Rozpočtové opatrenie starostu
obce č. 3/2019.

P. starosta požiadal p. Ruckovú o predloženie krátkej správy k uvedenému bodu programu
rokovania, nakoľko materiály boli prerokované na zasadnutí komisie finančnej a zasadnutí OR.
P. Rucková informovala poslancov, že 3.zmenou starostu obce č. 3/2019 boli celkové výdavky
znížené o 619 352,-€ na 3 890 400,-€. Čerpanie rozpočtu výdavkov je vo výške 3 698 491,-€. Príjmy
boli znížené o 432 456,- € na 4 077 296,- €. Plnenie príjmov rozpočtu je vo výške 4 086 705,- €.
Celkový prebytok je vo výške 388 214,-€, ktorý bude ešte v záverečnom účte upravený
o nevyčerpané dotácie zo štátneho rozpočtu.
P. Stašová, HKO uviedla, že týmto opatrením boli zohľadnené všetky skutočnosti, ktoré boli známe.
Diskusia nebola- nikto sa neprihlásil.
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Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.2/2020 – OZ berie na vedomie: a) Správu o
Rozpočtovom opatrení starostu obce č. 3/2019. b) Správu o čerpaní rozpočtu obce Skalité k 31.
12. 2019,ktoré bolo schválené počtom 12 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová,
Mgr. Capek R., Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., Mgr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr.
Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

5.

Pridelenie dotácií spoločenským organizáciám v obci v zmysle VZN č.5/2016
o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce Skalité.

P. starosta informoval poslancov, že po rokovaní rady došlo k zmene vo výške príspevku SKI
TEAMU Oščadnica z pôvodných 400,- €, ktoré doporučila komisia finančná, na 500,- €.
P. starosta otvoril diskusiu.
P. Bazgerová, poslankyňa OZ informovala poslancov, že Občianske združenie Detstvo Skalité
prispeje finančnou čiastkou z tejto dotácie, ktorá im bude schválená, na Detský osadový turnaj
vo futbale.
P. Krčmárik M., poslanec OZ uviedol, že komisia finančná doporučila finančný príspevok SKI
TEAMu Oščadnica vo výške 400,- €. Jedná sa o jedného člena. Prepočítaním na členov je to
dosť veľká suma. Prečo sa na zasadnutí OR zvýšil príspevok na čiastku 500,-€?
P. Révayová Z., poslankyňa OZ uviedla, že požiadala na zasadnutí OR o navýšenie príspevku
o 100,- € z dôvodu vysokých nákladov, ktoré sú potrebné na uvedený šport. Záleží na
poslancoch či s uvedeným návrhom súhlasia.
P. starosta uviedol, že v minulom roku bolo viac žiadostí o pridelenie dotácií. V tomto roku je
žiadostí menej, viacerí žiadatelia mali problémy s vyúčtovaním tejto dotácie.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.3/2020 – OZ schvaľuje: Poskytnutie
finančných príspevkov pre rok 2020 spoločenským organizáciám v zmysle VZN Obce Skalité
č. 5/2016 o poskytovaní dotácií nasledovne: Občianske združenie Detstvo Skalité 800,-€,
SKI TEAM Oščadnica 500,-€, ZO záhradkári Skalité 500,-€, DZH Skalité 1000,-€, Slovenská
Únia nevidiacich 200,-€, Klub sklerózy multiplex, KNM 100,-€, ktoré bolo schválené počtom
12 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová, Mgr. Capek R., Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák
M., Mgr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J.,
Krčmárik Jozef proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

6.

1. zmena rozpočtu obce Skalité na rok 2020.

P. starosta uviedol, že materiál bol prerokovaný na zasadnutí komisie finančnej a OR. Požiadal
p. Ruckovú o predloženie návrhu.
P. Rucková informovala poslancov o zmenách, ktoré nastali po zasadnutí OR. Výnos na dani
z príjmov + 8 030,-€, príjem z poistného plnenia + 1150,- € a na opravu podláh v ZŠ s MŠ
Skalité Kudlov + 55 420,-€ zo štátneho rozpočtu. Tieto fin. prostriedky sú zapracované do
výdavkovej časti rozpočtu. Prvá zmena rozpočtu: v príjmovej časti sa rozpočet navyšuje
o 431 825,-€ na 4 514 322,- € a vo výdavkovej časti 431 825,- € na 4 514 322,- €, takže
rozpočet je vyrovnaný.
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P. starosta otvoril diskusiu.
P. Petrák M, poslanec OZ – schválený rozpočet na r. 2020 bol vo výške 4 082 507,-€. V návrhu
je uvedená zmena vo výške 367 225,- €. Z čoho je uvedená suma?
p. Rucková, prac. OcU uviedla, že je tam započítaný nevyčerpaný úver, ktorý sa bude čerpať
v tomto roku. Taktiež sú zapojené do finančných operácií nevyčerpané transfery z roku 2019.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.4/2020 – OZ berie na vedomie: a)
Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 1/2020. b) schvaľuje: 1.zmenu rozpočtu obce Skalité pre
rok 2020 tak, ako bola predložená vrátane rozpočtov ROPO v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Skalité ( tvorí prílohu uznesenia), ktoré bolo schválené počtom 12 prítomných poslancov.
( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová, Mgr. Capek R., Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., Mgr. Časnocha M.,
Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef proti: nikto,
zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

7.

Správa o kontrolnej činnosti HKO za 2.polrok 2019. Súhrnná správa
o kontrolnej činnosti HKO za rok 2019.

P. starosta požiadal HKO o predloženie informatívnej správy k predloženým správam.
P. Stašová, HKO k predloženej správe za 2.polrok 2019 informovala poslancov o tom, že pri
kontrole plnenia uznesení OZ bolo zistené, že p. Karlínovej Veronike bola schválená soc. výpomoc
do výšky 896,04 €. Bola poskytnutá výpomoc vo výške 380,51 €, nakoľko už mala svoje finančné
prostriedky. Ďalej boli vykonané kontroly pokladní (porovnanie skutočného stavu fin. hotovosti
s pokladničnou knihou). Táto kontrola prebieha dlhodobo. Bolo zistené, že skutočný stav fin.
prostriedkov zodpovedá sume, ktorá sa vykazuje v pokladničnej knihe u jednotlivých organizácií.
Ďalej bola kontrolovaná evidencia rozpočtových opatrení u jednotlivých organizácií. V minulosti
bolo zistené, že toto nie je u CVČ. V súčasnosti už všetky organizácie majú vedené rozpočtové
opatrenia. Ďalej bolo vykonaná kontrola pohľadávok, záväzkov, dodávateľských faktúr, ktoré zostali
neuhradené k 31.12.2019, dlhodobé záväzky (úvery).Úverové zaťaženie obce ku konci roka je dobré,
nakoľko ešte nie sú dočerpané úvery.
Ďalej bola vykonaná kontrola u CVČ, kde na konci roka 2019 už majú upravený rozpočet a taktiež
vedú evidenciu rozpočtových opatrení. Nedostatky, ktoré boli zistené v predchádzajúcom období sú
odstránené. Bolo doporučené CVČ zmeniť smernicu o účtovaní a zosúladiť smernicu so
zriaďovateľom.
Ďalej informovala poslancov o Súhrnnej správe, ktorá obsahuje zhrnutie správ z vykonaných kontrol
za 1.a 2.polrok 2019.
Diskusia nebola- nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.5/2020 – OZ berie na vedomie: a) Správu o
kontrolnej činnosti HKO za 2. polrok 2019 (tvorí prílohu uznesenia). b) Súhrnnú správu o
kontrolnej činnosti HKO za rok 2019 (tvorí prílohu uznesenia), ktoré bolo schválené počtom 12
prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová, Mgr. Capek R., Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M.,
Mgr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik
Jozef proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).
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8.

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 6/2010 Obce Skalité o pohrebníctve. Návrh
dodatku č.4 k Prevádzkovému poriadku pre pohrebiska a Domu nádeje
v obci Skalité.

P. starosta požiadal p. Časnochovú A., prac. DP Skalité o podanie informatívnej správy
k predložených návrhom dodatkov.
P. Časnochová A. uviedla, že k predloženiu návrhov dodatkov k VZN č.6/2010
a Prevádzkovému poriadku došlo na základe novely zákona o pohrebníctve č. 398/2019 Z.z..
Najdôležitejším opatrením je možnosť obce si ustanoviť vlastnú šírku ochranného pásma
pohrebiska. Doterajšie ochranné pásmo, ktoré platilo do 31.12.2019 zaniká 31.3.2020, ak si
obec neustanoví vlastnú šírku ochranného pásma. Ďalšia zmena sa týka úpravy časových lehôt,
kedy môže dôjsť k pochovaniu ľudských pozostatkov. Doteraz bol časový limit 48 hod. ak
neprebehla pitva. Tento limit sa upravuje na 24 hod.. Ďalšia zmena sa týka toho, že sa musí
vykonávať fotodokumentácia, či sú splnené limity na hĺbku a rozmery hrobových miest.
Fotodokumentácia musí byť zachovaná po celú tleciu dobu. Ďalej legislatíva umožnila
pochovávať odňaté a predčasne narodené ľudské plody a stanovila sa hĺbka hrobovej jamy.
Z uvedených dôvodov je potrebné prijať predložené návrhy dodatkov.
Diskusia nebola - nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.6/2020 – OZ a)berie na vedomie:
Dôvodovú správu k návrhu Dodatku č. 1 k VZN č. 6/2010 obce Skalité o pohrebníctve
a k návrhu Dodatku č. 4 k Prevádzkovému poriadku pre pohrebiska a Domu nádeje v Obci
Skalité. b)schvaľuje: Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2010 obce Skalité o pohrebníctve a Dodatok č. 4
k Prevádzkovému poriadku pre pohrebiska a Domu nádeje v Obci Skalité, ktoré bolo
schválené počtom 12 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová, Mgr. Capek R., Rovňan
O., Lašová Ľ., Petrák M., Mgr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr.
JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

P. starosta požiadal. P. Časnochovú o podanie informatívnej správy k legislatívnym zmenám od
budúceho kalendárneho roka, ktoré sa týkajú vývozu TKO.
P. Časnochová A. uviedla, že na úseku odpadového hospodárstva došlo k veľkým zmenám,
ktoré ovplyvnia výšku nákladov na likvidáciu odpadov. Prvá zmena je v tom, že na skládku sa
nemôže prijať odpad, ktorý nie je pred tým upravený. To znamená, aby sa ešte v popolniciach
nenachádzal odpad, ktorý sa dá ešte energeticky zhodnotiť alebo dotriediť. Ide hlavne
o biologicky rozložiteľný odpad, ktorý na skládke vytvára najväčšie problémy, vznikajú tam
rôzne nežiaduce vplyvy. Zatiaľ nie je prijatá vyhláška, v ktorej by sa vysvetlil pojem „úprava“.
V prípade, že by sa jednalo o triediacu linku, na Kysuciach sa nenachádza taká spoločnosť,
ktorá by mala takúto linku. Najbližšia linka je v spoločnosti T+T, ktorá už rokovala s firmou
JOKO a syn. Nákladmi na triediacu linku a následne uskladnenie odpadu na skládke sa zvýšia
náklady na odvoz TKO. Náklady sa pravdepodobne zvýšia o 60,-€/t odpadu. Zriadenie
triediacej linky pre jednu obec je finančne nákladné. Ďalšou zmenou je, že zvozové vozidlá
budú musieť mať nainštalované váhy t. z., že spoločnosť, ktorá vykonáva zvoz z viacerých
obcí, presne vyčísli koľko odpadu je z danej obce. Ďalšou zmenou je, že zberný dvor sa bude
musieť sprístupniť aj pre podnikateľské subjekty bez odplaty. Obce sa tomu bránia. Zberné
dvory nemajú takú kapacitu, aby mohli tento odpad prijímať. Na základe týchto opatrení
budeme musieť prijať úpravu VZN o odpadoch. Taktiež došlo k zmene v tom, že pneuservisy
musia odoberať od občanov použité pneumatiky. Ďalšou zmenou je, že podnikateľské subjekty
si budú môcť svoje obaly likvidovať cez obec. Nie je legislatívne upravené akým spôsobom.
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P. starosta ďalej uviedol, že prebiehajú rokovania so spoločnosťou JOKO a syn ohľadom
týchto nových ustanovení. Zo strany spoločnosti JOKO a syn bolo oznámené, že v prípade ak
nebudú môcť splniť podmienky v zmysle novej legislatívy, tak vypovedajú zmluvu na odvoz
TKO od 1.7.2020.
Diskusia nebola – nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.7/2020 – OZ a)berie na vedomie Informatívnu
správu o zmenách v Odpadovom hospodárstve v obci Skalité, ktoré bolo schválené počtom 12
prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová, Mgr. Capek R., Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., Mgr.
Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef proti:
nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

O 8,50 hod. p. starosta poveril p. Lašovú Ľubicu, poslankyňu OZ vedením rokovania OZ.
9.
·

Nakladanie s majetkom obce.

Žiadosť Ing. Časnochu Filipa, Skalité 1027 – odkúpenie pozemku CKN č. 3763/29,
3744/2 o výmere do 145 m2.

p. Lašová Ľubica, poslankyňa OZ požiadala p. Ing. Časnochu Filipa, aby sa vyjadril k svoje
žiadosti o odkúpenie pozemku.
p. Ing. Časnocha Filip, občan, svoju žiadosť vizuálne prezentoval poslancom. Svoju žiadosť
zdôvodnil tým, že uvedený pozemok, na ktorom má postavený rodinný dom, bude esteticky aj
funkčne viac využiteľný ak dôjde k zarovnaniu pozemku k hranici. Rodinný dom je osadený
podľa projektovej dokumentácie: 2 m od hranice. Výškovo to nepasuje, preto žiada o odkúpenie
pozemku, čím by sa predĺžila vzdialenosť od rod. domu a mohol ho vyspádovať. Ďalej uviedol,
že daný pozemok je vo vlastníctve obce a tým nemá prístupovú komunikáciu k rod. domu. Do
budúcna by to mohol byť problém, preto chce daný pozemok odkúpiť.
p. Lašová Ľubica, poslankyňa OZ požiadala o vyjadrenie sa zástupcu stavebného úradu p. Ing.
Bureho Vladimíra.
p. Bury Vladimír uviedol, že zo strany stavebného úradu bola povolená výstavba rod. domu,
nakoľko prístup k rod. domu z verejného priestranstva naväzuje na cestu, ktorá je tam
vybudovaná. Vyjadrenie k žiadosti je na stavebnej komisii, jej členov. Stavebná komisia
neodporučila odpredaj uvedeného pozemku z dôvodu, že v predmetnej lokalite je veľký nárast
výstavby rod. domov, bytoviek a je problém s parkovaním vozidiel. Taktiež je problém zo
zimnou údržbou ak vozidlá parkujú popri ceste. Z tohto dôvodu členovia komisie navrhli, že na
uvedenej parcele by sa do budúcna mohli vybudovať parkovacie miesta pre rod. domy
a bytovky, ktoré sa v danej lokalite nachádzajú a tieto parkovacie miesta chýbajú. Komisia
doporučila pozemok nepredať, aby sme v prípade našej výstavby neboli obmedzený. P.
Časnochovi umožníme vstup na pozemok (spevnením cesty) a do budúcna by to bolo využité na
parkovacie plochy.
p. Petrák Alojz, riad. DP uviedol, že je pre obec teraz nevýhodné odpredávať pozemky, ktoré má
obec na LV v danej lokalite. Bude potrebné do budúcna zriadiť pakovacie miesta v danej
lokalite, nakoľko ich je málo.

8

p. Časnocha Filip, občan uviedol, že žiada odpredaj pozemku len o výmere do 145 m2, nie celý
pozemok do 300 m2. V prípade, že mu bude odpredaný pozemok, nebude brániť výstavbe
parkovacích miest.
p. Časnocha Michal, poslanec OZ uviedol, že nevidí problém odpredaja pozemku len do 145 m2.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.8/2020 – OZ neschvaľuje: Žiadosť p. Ing.
Časnochu Filipa, Skalité č. 1027 o odpredaj časti pozemkov č.CKN č. 3463/29, 3744/2 v k.ú. obce
Skalité, o výmere do 145 m2, ktoré bolo schválené počtom 12 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za:
Mgr. Révayová, Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr.
Gonščák J., proti: Krčmárik J., Mgr. Časnocha M., zdržali sa: Mgr. Capek R., neprítomný na hlasovaní:).

p. Lašová Ľ., poslankyňa OZ, poverená vedením zasadnutia požiadala návrhovú komisiu o predloženie
návrhu na uznesenie k druhej žiadosti p. Ing. Časnochu Filipa.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.9/2020 – OZ neschvaľuje: Žiadosť p. Ing.
Časnochu Filipa, Skalité č. 1027 o odpredaj časti pozemkov č. CKN č. 3763/29, 3744/2 v k.ú. obce
Skalité, o výmere do 300 m2, ktoré bolo schválené počtom 12 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za:
Mgr. Révayová, Mgr. Capek R., Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., Mgr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Bury
Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

O 9,33 hod. sa vedenia rokovania OZ ujal starosta obce.
Z rokovania OZ odišiel o 9,34 hod. p. Capek Roman, poslanec OZ.
·

Žiadosť o riešenie havarijného stavu v školskej jedálni ZŠ s MŠ Skalité – Kudlov.

P. starosta informoval poslancov o tom, že žiadosť bola prerokovaná v komisii aj na zasadnutí
obecnej rady. Oboznámil poslancov, že výmena bojlera je zrealizovaná a p. riaditeľka je
informovaná ako má ďalej postupovať.
Diskusia nebola -nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.10/2020 – OZ a) berie na vedomie: žiadosť
ZŠ s MŠ Skalité Kudlov o riešenie havarijného stavu v školskej jedálni, b) doporučuje: ZŠ
s MŠ Skalité Kudlov riešiť havarijný stav z vlastných finančných prostriedkov, ktoré bolo
schválené počtom 11 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová, Rovňan O., Lašová Ľ.,
Petrák M., Mgr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J.,
Krčmárik Jozef, proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní: Mgr. Capek R.).

·

Žiadosť ZŠ s MŠ Skalité Kudlov – žiadosť na dofinancovanie elektroinštalácie vo
výške 2500 €.

P. starosta informoval, že uvedená žiadosť bola prerokovaná v komisiách aj na zasadnutí OR. Celková
čiastka na realizáciu riešenia havarijnej situácie v MŠ je vo výške 15 tis. €. 5 tis. € bolo schválených už
v rámci rozpočtu na tento kalendárny rok. Teraz sa prejednáva čiastka vo výške 2 500,-€. Celková
čiastka by bola 7 500,-€ a bude potrebné schváliť ešte 7 500,- € na ďalšom zasadnutí OZ, aby sa táto
realizácia mohla uskutočniť počas letného obdobia.
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P. starosta otvoril diskusiu.
P. Ing. Peter Ivanek, prednosta OcU informoval poslancov, že čiastka 2 500,- € už bola schválená
v rámci 1. zmeny rozpočtu na rok 2020.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.11/2020 – OZ schvaľuje: Navýšenie
finančných prostriedkov ZŠ s MŠ Skalité Kudlov na dofinancovanie elektroinštalácie vo výške
2 500,-€, ktoré sú súčasťou 1. zmeny rozpočtu obce pre rok 2020. Ďalšie navýšenie v hodnote
7 500,-€ bude prerokované na najbližšom zasadnutí Komisie finančnej a správy majetku pri OZ
v Skalitom, ktoré bolo schválené počtom 11 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová,
Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., Mgr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M.,
Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:Mgr. Capek R.).

·

Výpožička majetku obce príspevkovej organizácií Obec Skalité Prevádzkáreň a TJ
Slovan Skalité.

P. starosta informoval poslancov, že sa jedná o osobné motorové vozidlo Volkswagen Transporter,
ktoré sme dostali od MV SR darom. Taktiež ide o výpožičku vretenovej kosačky pre TJ Slovan
Skalité.
Diskusia nebola – nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.12/2020 – OZ schvaľuje: a)Zaradenie
osobného motorového vozidla Volkswagen Transporter do majetku obce Skalité vo výške 2 115,€,b)Výpožičku majetku obce príspevkovej organizácii Obce Skalité Obec Skalité-Prevádzkáreň
osobné motorové vozidlo Volkswagen Transporter 70X0C/AJT/KR/2/SG,VIN podvozku:
WV2ZZZ70Z3H080003, EČV: CA929DL v obstarávacej cene 2115,-€ na základe zmluvy
o výpožičke,c)Výpožičku majetku obce pre TJ Slovan Skalité vretenovú kosačku TORO
reelmaster 216 D, výr.č.:03425-20606 v obstarávacej cene 4 900,- € na základe zmluvy
výpožičke, ktoré bolo schválené počtom 11 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová,
Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., Mgr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr.
JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:Mgr. Capek R.).

·

Žiadosť 3angel, Žilina – navýšenie rozpočtu SZUŠ Skalité Kudlov.

P. starosta informoval poslancov, že žiadosť bola prerokovaná na zasadnutí komisie finančnej
a OR, ktorá nedoporučuje schváliť navýšenie rozpočtu pre SZUŠ Skalité Kudlov. SZUŠ žiada
o navýšenie finančných prostriedkov v celkovej výške 45 100,- €.
P. starosta otvoril diskusiu.
P. Časnocha Michal, poslanec OZ navrhol, aby sa v budúcnosti riešila otázka nákupu hudobných
nástrojov prostredníctvom obce. Aby tento majetok bol nejakým spôsobom zaevidovaný.
O 9,40 hod. sa na rokovanie OZ dostavil p. Capek Roman, poslanec OZ.
Koniec diskusie.
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Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.13/2020 – OZ a)neschvaľuje: Žiadosť spoločnosti
3angel, Nám. Gen. M.R. Štefánika 896/1, 010 01 Žilina o navýšenie rozpočtu SZUŠ Skalité Kudlov č.
781 na rok 2020 o 45 100,-€ z dôvodu, že SZUŠ má na základe predložených dokladov dostatok
finančných prostriedkov, ktoré postačujú k činnosti SZUŠ Skalité, b) žiada: SZUŠ Skalité 781
o zdokladovanie finančných prostriedkov, ktoré boli poskytnuté v roku 2019 a zároveň zdokladovať
potrebu finančných prostriedkov pre rok 2020, ktoré bolo schválené počtom 12 prítomných
poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová, Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., Mgr. Časnocha M., Bazgerová I.,
Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, proti: nikto, zdržali sa: Mgr. Capek R.,
neprítomný na hlasovaní:).

·

SportServise s.r.o., Diaková 111 – žiadosť o dofinancovanie prác ŠH.

P. starosta informoval poslancov o žiadosti spoločnosti SportServie o dofinancovanie prác, ktoré
sa realizovali v prvej polovici r. 2018. Jedná sa o práce na štrkovom podloží vo výške
4 864,15 €, zemných prác vo výške 7 256,- €, búracích prác a príjazdovej komunikácie vo výške
1 800,-€ a dofinancovanie betónovej mazaniny s plastofikátorom vo výške 3600,- €.
Žiadosť bola prerokovaná v komisiách, kde bol prizvaný aj p. Kováč (zástupca spoločnosti).
Komisie ako aj OR nedoporučujú schváliť uvedenú žiadosť. Nie je zaznamená žiadna
komunikácia medzi zhotoviteľom a investorom o týchto prácach. Na zasadaní komisie finančnej
sa k tejto žiadosti taktiež vyjadril právny zástupca obce.
Diskusia nebola – nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.14/2020 – OZ neschvaľuje: Žiadosť č.2 zo dňa
27.1.2020 spoločnosti SportServise s.r.o., so sídlom Diaková 111, Diaková 038 02, IČO: 36 785 574
o finančné prostriedky na dofinancovanie diela: ,,Novostavba športová hala- Skalité“ z dôvodu
neuzatvorenia Dodatku k Zmluve o dielo o vykonanie na viac prác na výstavbe Športovej haly, ktoré
bolo schválené počtom 12 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová, Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák
M., Mgr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef,
Mgr. Capek R.,proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

·

Kamerový systém -Športová hala.

P. starosta informoval poslancov o návrhu riešenia zabezpečenia Športovej haly (ďalej len ,,ŠH“)
kamerovým systémom. Ide o návrh riešenia zo strany obce. Komisie aj OR doporučujú schváliť
uvedený návrh.
P. Ing. Ivanek P., prednosta OcÚ uviedol, že finančné prostriedky boli už schválené v 1. zmene
rozpočtu pre rok 2020. Ide o kamerový systém a zabezpečovacie zariadenie na ŠH. Prerokovala sa táto
otázka aj na kontrolnom dni na výstavbe ŠH. Je potrebné umiestniť rozvodné káble, nakoľko sa stavba
ešte realizuje.
Diskusia nebola-nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.15/2020 – OZ schvaľuje: Finančné prostriedky vo
výške 6 460,-€ na zabezpečenie kamerového a zabezpečovacieho systému Novostavby športovej haly
v Skalitom, na základe cenovej ponuky spoločnosti eSOtech s.r.o., Skalité 1494, ktoré bolo schválené
počtom 12 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová, Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., Mgr.
Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr.
Capek R.,proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).
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·

Upovedomie o zastavení exekúcie a odpísanie pohľadávok.

P. starosta informoval, že sa jedná o pohľadávky, ktoré sú riešené už niekoľko rokov, je odporúčanie
tieto pohľadávky odpísať. Požiadal, p. Časnochu Michala, poslanca OZ o vyjadrenie sa k danému
upovedomeniu.
p. Časnocha Michal, poslanec OZ uviedol, že od exekútora prišlo upovedomie o zastavení dvoch
starých pohľadávok. Ide o pohľadávky vo výške 2 460,96 € a 109,54 € voči Kolomanovi Gállovi. Za
posledné obdobie sa z uvedených súm nič nevymohlo, je stále evidovaná u exekútora. Od 1.1.2020
nastala účinnosť zákona o ukončení niektorých starých exekučných konaní u ktorých sa nič nevymohlo
v posledných 18 mesiacov. V prípade, že ak chceme ďalej pokračovať v exekúcií musíme znova podať
žiadosť, aby sa vymáhala pohľadávka, elektronickou formou do Banskej Bystrice. Vzniknú ďalšie
poplatky. Je určená doba 30 dní, aby sa zaujalo stanovisko k tomuto upovedomeniu, či sa bude ďalej
pohľadávka vymáhať, alebo nie.
P. starosta otvoril diskusiu.
P. Gonščák Jozef, poslanec OZ uviedol, že od 1.1.2020 je zo zákona zastavená exekúcia a obec ako
navrhovateľ má možnosť prepodaja. Treba túto otázku zvážiť, nakoľko to bude obnášať ďalšie
finančné prostriedky obce, či je to reálne vymožiteľné alebo nie.
P. starosta uviedol, že zo strany právneho zástupcu obce je odporúčanie, že z veľkou
pravdepodobnosťou nebude možné tieto pohľadávky vymôcť. Je to na rozhodnutí poslancov OZ.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.16/2020 – OZ schvaľuje: a) Odpísanie pohľadávky
na MP z predaja alkoholických a tabakových výrobkov vo výške 2 460,96 € na základe Upovedomenia
o zastavení starej exekúcie, Výzva na úhradu trov starej exekúcie zo dňa 3.2.2020 voči Kolomanovi
Gállovi, Skalité č. 231, IČO: 10909265,b)Odpísanie pohľadávky na Poplatku za znečistenie ovzdušia
vo výške 109,54 € na základe Upovedomenia o zastavení starej exekúcie, Výzva na úhradu trov starej
exekúcie zo dňa 26.2.2020 voči Kolomanovi Gállovi, Skalité č. 231, IČO: 10909265, ktoré bolo
schválené počtom 12 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová, Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M.,
Mgr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef,
Mgr. Capek R., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

·

Znalecký posudok – areál bývalých kasární.

P. starosta informoval, že tento znalecký posudok, ktorý bol vypracovaný na základe uznesenia
OZ bol prerokovaný v komisiách aj na zasadnutí OR, ktoré odporúčajú zobrať na vedomie
správu o vypracovaní posudku. V prípade, že sa rozhodne o odpredaji majetku bude vyhlásená
verejno-obchodná súťaž.
Diskusia nebola- nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.17/2020 – OZ berie na vedomie: Informatívnu
správu o vykonaní znaleckého posudku na základe Uznesenia OZ č. 191/2019 zo dňa 12.12.2019 na
majetok obce, ktoré bolo schválené počtom 12 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová,
Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., Mgr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr.
JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. Capek R., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).
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·

Odkúpenie dreveného altánku od spoločnosti DESERVIO-SK, spol.s.r.o. Skalité č. 731.

P. starosta informoval poslancov, že uvedená ponuka bola schválená v rámci 1. zmeny rozpočtu.
P. otvoril diskusiu.
P. Bury Ján, poslanec OZ informoval poslancov, že došlo k zmene nájomcu reštaurácie a nový
nájomca nebude prevádzkovať reštauráciu. Vyplýva nám ako TJ zabezpečiť občerstvenie pre
občanov počas konania sa športových podujatí. Reštaurácia bude počas zápasov zatvorená.
Možnosťou je prerobiť bývalú vodáreň na náklady TJ s možnosťou poskytnutia občerstvenia pre
občanov s tým, že by sa využil aj uvedený altánok.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.18/2020 – OZ schvaľuje: Odkúpenie dreveného
altánku v areáli TJ Slovan Skalité č. 731 od spoločnosti DESERVIO-SK, spol. s.r.o., Skalité č. 731, za
základe kúpno-predajnej zmluvy vo výške 3 000,-€, ktoré bolo schválené počtom 12 prítomných
poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová, Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., Mgr. Časnocha M., Bazgerová I.,
Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. Capek R., proti: nikto, zdržali sa:
nikto, neprítomný na hlasovaní:).

O 10,06 hod. p. starosta poveril p. Lašovú Ľubicu, poslankyňu OZ vedením rokovania OZ.
·

Žiadosť Advokátskej kancelárie JUDr. Milana Chovanca, s.r.o., Vojtecha Tvrdého 17,
Žilina – bezplatný prevod pozemku č. CKN 5939 do majetku obce.

P. Lašová Ľ., poslankyňa OZ uviedla, že žiadosť bola prerokovaná na zasadnutí stavebnej komisie
a zasadnutí OR, ktorá nedoporučuje schváliť OZ uvedenú žiadosť.
P. Lašová Ľ., poslankyňa OZ otvorila diskusiu.
P. Krčmárik Milan, poslanec OZ bližšie informoval poslancov OZ o aký pozemok sa jedná a v akej
lokalite sa nachádza.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.19/2020 – OZ neschvaľuje: Žiadosť Advokátskej
kancelárie JUDr. Milana Chovanca, s.r.o., Vojtecha Tvrdého 17, 010 01 Žilina zastupujúcej klienta
Dominika Kocúra, bytom Skalité č. 1060 o nadobudnutie pozemku CKN 5939 v k.ú. obce Skalité do
výlučného vlastníctva Obce Skalité ako miestnu komunikáciu z dôvodu nedostatočných parametrov
pre MK, ktoré bolo schválené počtom 12 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová, Rovňan O.,
Lašová Ľ., Petrák M., Mgr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák
J., Krčmárik Jozef, Mgr. Capek R., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

·

Žiadosť spoločnosti HMZ Rádiokomunikácie s.r.o., Žilina o prenájom stĺpa
verejného osvetlenie (ďalej len ,,VO“) a pripojenie na el. energiu na VO.

P. Lašová Ľ., poslankyňa OZ požiadal p. Ing. Ivanka, prednostu OcÚ, aby bližšie informoval
poslancov s uvedenou žiadosťou.
P. Ivanek P., prednosta OcÚ informoval poslancov, že zámer prenájmu bol schválený na zasadnutí
OZ 12.12.2019. Stavebná komisia doporučila prenajať stĺp VO a napojenie na elektrickú energiu
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na VO. Finančná komisia doporučila prenájom stĺpa VO vo výške 200,-€/rok + 100,- € za el.
energiu s tým, že bude poskytovať služby internetu pre niektoré organizácie v obci zadarmo.
Požiadal p. Petráka, riaditeľa DP o vyjadrenie sa k možnosti napojenia sa na el. energiu VO.
P. Petrák A., riaditeľ DP uviedol, že v prípade ak bude predložená dokumentácia a návrh
technického riešenia na napojenie sa na el. energiu v zmysle platných noriem ohľadom
elektrických zariadení a bude namontované podružné meranie, nemá námietky ohľadom
pripojenia sa.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
O 10,15 hod. sa vedenia rokovania OZ ujal starosta obce.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.20/2020 – 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 žiadateľovi : HMZ
RÁDIOKOMUNIKÁCIE, s.r.o., Rajecká cesta 17/2806, 010 01 Žilina, a to:
Stožiar verejného osvetlenia umiestnený na pozemku, parcela registra ,,C“ 3248 v kú. obce Skalité
s výškou nájmu 200,-€/rok. Žiadateľ si na vlastné náklady zabezpečí montáž podružného merania, na
základe ktorého mu bude fakturovaná skutočná spotreba elektrickej energie. Odôvodnenie: HMZ
RÁDIOKOMUNIKÁCIE s.r.o., požiadala Obec Skalité o prenájom uvedeného majetku za účelom
pokrytia obce Skalité vysokorýchlostným internetovým pripojením a vylepšenia poskytovaných
služieb občanom obce Skalité, ktoré bolo schválené počtom 12 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za:
Mgr. Révayová, Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., Mgr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr.
Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. Capek R., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na
hlasovaní:).

·

Žiadosť p. Bestvinu Michala a manž., Skalité č. 133 o odkúpenie pozemku EKN č. 6337
o výmere do 36 m2.

P. starosta informoval poslancov so žiadosťou p. Bestvinu, ktorá bola prerokovaná v komisii
a taktiež na zasadnutí OR. Požiadal. p. Gonščáka J. poslanca OZ, aby bližšie informoval poslancov
o predloženej žiadosti.
P. Gonščák J., poslanec OZ informoval poslancov, že žiadateľ si chce vysporiadať záhradu pri
rod. dome, ide o neknihovanú parcelu. Uviedol, že celkový problém v danej lokalite „Poľana“ je
v tom, že nič s ničím nesúhlasí, nakoľko sa v minulosti robilo letecké zameranie a všetko sa
schválilo od stola. Takže hranice pozemkov sú posunuté. Uvedený pozemok je súčasťou záhrady
pri rod. dome. Stavebná komisia doporučila odpredať daný pozemok.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.21/2020 – OZ schvaľuje: Trvalú prebytočnosť
majetku Obce Skalité a zámer prevodu prebytočného majetku obce Skalité z dôvodu hodného
osobitného zreteľa na základe § 9a, ods.8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Zákon o majetku obcí“) a Zásad hospodárenia s majetkom obce Skalité za
účelom odpredaja tohto majetku žiadateľovi: Bestvinovi Michalovi a manž. Michaele, 023 14 Skalité
č. 133 a to: časť pozemku – parcela registra „E“ 6367- ost. plochy, č. LV 7006 v k.ú. obce Skalité,
o výmere do 36 m2, na základe GP, ktorý si žiadateľ vyhotoví na vlastné náklady a ku zameraniu bude
prizvaný zástupca obce. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností a náklady s tým spojené hradí
kupujúci. Odôvodnenie: p. Bestvina Michal a manž. Michaela, 023 14 Skalité č. 133, požiadali Obec
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Skalité o odkúpenie časti pozemku parc.č. EKN 6367 za účelom vysporiadania pozemku pri rodinnom
dome, ktorý je dlhodobo súčasťou záhrady pri rod. dome. Uvedený pozemok je pre obec nevyužiteľný,
ktoré bolo schválené počtom 12 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová, Rovňan O., Lašová Ľ.,
Petrák M., Mgr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik
Jozef, Mgr. Capek R., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

·

Žiadosť p. Horeličanovej Moniky, Rosina 1029, Žilina o odkúpenie pozemku č. CKN
6087/9 o výmere 37 m2.

P. starosta informoval poslancov o tom, že žiadosť bola prerokovaná v komisiách a na zasadnutí
OR, ktoré nedoporučujú OZ schváliť uvedenú žiadosť.
P. starosta otvoril diskusiu.
P. Gonščák J., poslanec OZ uviedol, že uvedená žiadosť už bola prerokovaná v minulosti a nebola
schválená, z dôvodu opakovanej dobrovoľnej dražby. Nastali nové skutočnosti na LV na ktorom je
uvedený návrh na začatie súdneho konania na Okresnom súde Čadca o určenie vlastníckeho práva.
V prípade, že dôjde k zmene vlastníka rod. domu a v prípade, že uvedený pozemok bude
odpredaný p. Horeličanovej došlo by k obmedzeniu prístupu k rod. domu. Komisia výstavby trvá
na svojom predchádzajúcom stanovisku a nedoporučuje odpredať daný pozemok.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.22/2020 – OZ neschvaľuje: Odpredaj pozemku
č. CKN 6087/9-ostatná plocha v k.ú. obce Skalité, o výmere 37 m2 v cene 7,-€/m2 v k.ú. obce
Skalité p. Bc. Horeličanovej Monike, bytom Rosina 1029, 013 22 Rosina, ktoré bolo schválené
počtom 12 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová, Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., Mgr.
Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr.
Capek R., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

·

Žiadosť p. Gerátovej Viery, Skalité č. 1325 o odkúpenie časti pozemku CKN 3624/1
o výmere do 100 m2.

P. starosta informoval, že žiadosť bola prerokovaná v komisiách aj na zasadnutí OR.
P. starosta otvoril diskusiu.
P. Gonščák J., poslanec OZ uviedol, že žiadosť bola opätovne prerokovaná na zasadnutí komisie
výstavby za účasti manžela žiadateľky, právneho zástupcu obce a riaditeľa DP Skalité. Komisia
nedoporučuje odpredať uvedený pozemok. Taktiež uviedol, že žiadateľ odmietol možnosť
zriadenia ťarchy na možnosť prejazdu resp. prechodu cez uvedený pozemok.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.23/2020 – OZ a)neschvaľuje: Odpredaj časti
pozemku č. CKN 3624/1 o výmere do 100 m2 p. Gerátovej Viere, Skalité č. 1325, za účelom
zriadenia prístupovej cesty k rod. domu č.p.1325, b) ruší:Uznesenie OZ Skalité č. 148/2019 zo dňa
18.11.2019 v celom rozsahu, ktoré bolo schválené počtom 12 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za:
Mgr. Révayová, Rovňan O., Lašová Ľ., Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák
J., Krčmárik J, proti: nikto, zdržali sa: Mgr. Časnocha M.,Mgr. Capek R.,Petrák M., neprítomný na hlasovaní:).
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·

Žiadosť p. Kultánovej A., Skalité č. 799 o zmenu nájomcu v Nájomnej zmluve zo dňa
31.10.2018.

P. starosta informoval poslancov so žiadosťou p. Kultánovej.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.24/2020 – OZ schvaľuje: Zmenu nájomcu
v Zmluve o nájme zo dňa 31.10.2018 v bode 1.3 nájomnej zmluvy na: TRITRON spol. s.r.o.,
sídlo: Slávičie údolie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 51267969, ktoré bolo schválené počtom 12
prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová, Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., Mgr. Časnocha M.,
Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. Capek R.,
proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

·

Žiadosti p. Tatarku Ondreja, Skalité č. 394 a p. Lucáka Petra, Skalité č. 1522
o umiestnenie VO.

P. starosta informoval, že žiadosti boli prerokované v komisiách aj na zasadnutí OR s tým, že
v minulom roku bolo schválené doplnenie VO do daných lokalít. V jarných mesiacoch bude
inštalované VO v týchto lokalitách.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.25/2020 – OZ berie na vedomie: Žiadosti p.
Lucáka Petra a manž., Skalité č. 1552 o umiestnenie verejného osvetlenia pri rod. dome v miestnej
časti Poľana a p. Tatarku Ondreja, Skalité č. 394 o umiestnenie verejného osvetlenia pri rod. dome
v miestnej časti Čanecký potok. Uvedené žiadosti boli už v minulosti schválené, realizované budú
v r. 2020, ktoré bolo schválené počtom 12 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová, Rovňan
O., Lašová Ľ., Petrák M., Mgr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr.
Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. Capek R., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

·

Žiadosť p. Petra Vrábla, Skalité č. 641 o rozšírenie mosta k rod. domu.

P. starosta informoval poslancov o tom, že žiadosť bola prerokovaná v komisii a taktiež na zasadnutí
OR, ktorá nedoporučuje schváliť uvedenú žiadosť.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.26/2020 – OZ neschvaľuje: Žiadosť p. Vrábla
Petra, Skalité č. 641 o rozšírenie mosta k rod. domu č.p. 641, ktoré bolo schválené počtom 12
prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová, Rovňan O., Lašová Ľ., Mgr. Časnocha M., Bazgerová
I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. Capek R., proti: nikto,
zdržali sa: Petrák M., neprítomný na hlasovaní:).

·

Žiadosť p. Ramšáka Alojza, Skalité č. 1222 o opravu MK.

P. starosta oboznámil poslancov so znením žiadosti. Daný úsek MK bol taktiež vizuálne
odprezentovaný poslancom.
P. starosta otvoril diskusiu.
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P. Révayová, poslankyňa OZ požiadala, aby sa našli finančné prostriedky na zrealizovanie opravy
MK. Oprava uvedenej časti MK je veľmi potrebná. Žiadosti predkladajú min. 10 rokov.
P. Petrák A., riaditeľ DP uviedol, že zrealizovanie tohto úseku MK by stálo cca 5-6 tis. €
v prípade, že by sa realizovala betonážou. Bližšie informoval poslancov so skutkovým stavom
MK v danej lokalite.
P. starosta informoval, že možno sa budúcom zasadnutí OZ budeme prerokovávať možnosti
opráv MK v obci.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.27/2020 – OZ schvaľuje: Zaradenie žiadosti
p. Ramšáka Alojza, Skalité č. 1222 a spol. o opravu MK v úseku od RD p. Krasňana po cestu do
miestnej časti Greši do Zoznamu žiadostí o opravu, vybudovanie MK a jej realizovanie v rámci
finančných možností obce, ktoré bolo schválené počtom 12 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za:
Mgr. Révayová, Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., Mgr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr.
Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. Capek R., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na
hlasovaní:).

·

Výpoveď nájomnej zmluvy p. Cechovej Alojzie, Skalité č. 1124.

P. starosta informoval poslancov, že ide o vypovedanie nájomnej zmluvy na pozemky
v lyžiarskom areály Skalité Serafínov.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.28/2020 – OZ berie na vedomie: Výpoveď
nájomnej zmluvy č. 01/07/2014 o prenájme pozemku, zo dňa 1.7.2014 p. Cechovej Alojzie,
Skalité č. 1124, ktoré bolo schválené počtom 12 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr.
Révayová, Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., Mgr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr.
Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. Capek R., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na
hlasovaní:).

·

Žiadosť p. Mgr. Kocúrovej Kataríny, Skalité č. 51 o vydanie súhlasu na zriadenie
prevádzky a schválenie otváracích hodín jazykovej školy.

P. starosta informoval poslancov so znením žiadosti. Žiadosť bola prerokovaná na zasadnutí OR.
Tento súhlas dáva štatutár obce. O tejto žiadosti informuje z dôvodu, že sa jedná o školské
zariadenie a budeme sa musieť riadiť tak, ako v prípade financovania SZUŠ v rámci rozpočtu na
ďalší kalendárny rok. Len v prípade ak o toto požiadajú.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.29/2020 – OZ schvaľuje: Žiadosť p. Mgr.
Kataríny Kocúrovej, Skalité č. 51 o vydanie súhlasu na zriadenie prevádzky a schválenie výmeru
otváracích a zatváracích hodín jazykovej školy Mgr. Katarína Kocúrová – CATHERINEJazykové Centrum, Skalité 739, ktoré bolo schválené počtom 12 prítomných poslancov.(
Hlasovanie: za: Mgr. Révayová, Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., Mgr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M.,
Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. Capek R., proti: nikto, zdržali sa:
nikto, neprítomný na hlasovaní:).

P. starosta vyhlásil prestávku od 10,45 hod. do 10,55 hod.
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·

Informatívna správa o príprave výstavby 19-bytovej jednotky.

P. starosta požiadal zástupcu stavebného úradu p. Ing. Bureho Vladimíra, ktorý má na starosti
prípravu výstavby nájomných bytov v lokalite Kudlov, aby poslancov informoval o aktuálnom
stave prípravy výstavby.
P. Ing. Bury Vladimír, prac. OcU, informoval poslancov, že sa jedná o bytový dom, ktorý bude
mať 19 bytových jednotiek. Bude umiestnený v miestnej časti Kudlov (areál školy). Projektová
dokumentácia je vypracovaná. Je v stave vypracovania realizačnom, nie pre účely stavebného
povolenia. V súčasnosti prebehlo územné konanie. Neboli vznesené námietky ani pripomienky
voči stavbe. Bude vydané územné rozhodnutie pre danú stavbu a následne budeme žiadať
o stavebné povolenie. Ak bude stavebné povolenie právoplatné, môžeme pripravovať žiadosť na
ŠFRB na budúci rok.
P. starosta ďalej informoval poslancov, že stavba by mala byť riešená bezbariérovo, mal by tam
byť aj výťah.
P. starosta otvoril diskusiu.
P. Krčmárik Milan, poslanec OZ mal otázku ohľadom podpivničenia tohto bytového domu,
nakoľko nie je podpivničený a v bytových domoch, ktoré už má obec postavené dochádza
k problémom s vlhkosťou, plesňami v bytoch.
P. starosta k tomuto uviedol, že sa jedná o bezbariérovosť t.z. musí byť zabezpečená. Jedná sa
o projekt A0, ide o energetický certifikát, ktorým by sa malo týmto veciam zamedziť. Byty by
mali byť taktiež vybavené plynovými kotlami – kondenzačnými. Príspevok zo ŠFRB je na m2,
v prípade, že by chcela obec zabezpečiť iné možnosti riešenia, musela by to zabezpečiť na
vlastné náklady.
P. Ing. Bury V., prac. OcÚ uviedol, že ŠFRB má presne stanovené podmienky, ktoré musí daný
projekt spĺňať. V prípade podpivničenia objektu by nastal problém pri podávaní žiadosti na
ŠFRB. Táto navrhovaná bytovka je zateplená, má klasickú izoláciu aká má byť a následne
omietku. Bytovky, ktoré sa stavali doposiaľ nemali v projekte zateplenie. Toto môže byť aj
problémom, prečo v daných bytovkách dochádza k vlhkosti, plesniam. Budú sa musieť nájsť
finančné prostriedky na zateplenie už existujúcich bytových domoch.
O 11,02 hod. odišiel z rokovania Capek R., poslanec OZ.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.30/2020 – OZ berie na vedomie: Informatívnu
správu o príprave výstavby 19-bytovej jednotky v miestnej časti Skalité-Kudlov, ktoré bolo
schválené počtom 11 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová, Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák
M., Mgr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik
Jozef, proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:Mgr. Capek R.).

·

Opakované uzatvorenie nájomných zmlúv na byty.

P. starosta požiadal Bc. Klušákovú Evu, prac. OcÚ o informáciu k žiadostiam o predĺženie
nájomných zmlúv na nájomné byty.
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P. Bc. Klušáková E., prac. OcÚ informovala poslancov o žiadostiach o predĺženie nájomných
zmlúv nájomníkov nájomných bytov.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.31/2020 – OZ schvaľuje: Opakované
uzatvorenie nájomných zmlúv: Laš Gašpar, Skalité č. 1459/4 od 1.5.2020 do 30.4.2023,
Majchrák Michal, Skalité č. 1149/3 od 15.6.2020 do 14.6.2021,Choluj Peter, Skalité č. 1449/4
od 15.6.2020 do 14.6.2021, Lucák Marek, Skalité č. 1149/7 od 1.6.2020 do 31.5.2021,
Cholujová Veronika, Skalité č. 1460/6 od 1.6.2020 do 31.5.2023,Kotschy Marek, Skalité č. 1449/2
od 1.6.2020 do 31.5.2021, ktoré bolo schválené počtom 11 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za:
Mgr. Révayová, Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., Mgr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr.
Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:Mgr.
Capek R.).

·

Ukončenie nájomných zmlúv na byty.

P. Bc. Klušáková, prac. OcÚ informovala poslancov so žiadosťami o ukončenie nájomných
zmlúv na byty.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.32/2020 – OZ schvaľuje: Ukončenie
nájomnej zmluvy na byt s p. Murínovou Lenkou, Skalité č. 1149/1 dohodou k 31.3.2020.
berie na vedomie: Výpoveď nájomnej zmluvy p. Serafina Jozefa a manž., Skalité č. 1459/11
k 31.3.2020, ktoré bolo schválené počtom 11 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová,
Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., Mgr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr.
JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:Mgr. Capek R.).

·

Pridelenie uvoľnených nájomných bytov.

P. Bc. Klušáková, prac. OcÚ informovala poslancov o tom, že komisia soc. a bytová doporučila
spôsob pridelenia bytov formou losovania.
Poslanci s návrhom jednohlasne súhlasili.
O 11,17 hod. sa na rokovanie OZ dostavil p. Capek R., poslanec OZ.
P. Klušáková, prac. OcÚ predstavila poslancom žiadateľov, ktorí sa dostavili na zasadnutie OZ
a požiadali o pridelenie 3-izbového bytu.
Nakoľko žiadateľ p. Kaco Lukáš sa nemôže dostaviť na zasadnutie OZ, požiadal o losovanie
v zastúpení člena z komisie sociálnej a bytovej.
Žiadatelia pristúpili k losovaniu o 3-izbový byt v BD č. 1459/11. Za p. Kaca L. losovala p.
Bazgerová I., posl. OZ. Uvedený byt vylosovala p. Bazgerová, ktorá zastupovala žiadateľa p.
Kaca Lukáša.
P. Klušáková, prac. OcÚ predstavila poslancom žiadateľov, ktorí sa dostavili na zasadnutie OZ
a požiadali o pridelenie 2-izbového bytu.
P. Tomová, ktorá sa nemohla zúčastniť na rokovaní, požiadala o losovanie v jej zastúpení člena
z komisie sociálnej a bytovej.
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Žiadatelia pristúpili k losovaniu o 2-izbový byt v BD č. 1149/1. Za p. Tomovú losovala p.
Révayová Z., poslankyňa OZ. Uvedený byt vylosoval p. Laš Pavol.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.33/2020 – OZ schvaľuje: a)Spôsob
pridelenia uvoľnených nájomných bytov losovaním v poradí:1. trojizbový byt v BD 1459/11
2.dvojizbový byt v BD 1149/1,b) Pridelenie nájomného bytu v BD č. 1459/11 p. Kacovi
Lukášovi, Skalité č. 1210 na dobu od 1.4.2020 do 31.3.2023,c) Pridelenie nájomného bytu v BD
č. 1149/1 p. Lašovi Pavlovi na dobu od 1.4.2020 do 31.3.2023, ktoré bolo schválené počtom 12
prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová, Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., Mgr. Časnocha M.,
Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. Capek R
proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

·

Ukončenie nájomnej zmluvy na byt s p. Krajčom, Skalité 1449/8 a uzatvorenie nájomnej
zmluvy s p. Krajčovou, Skalité č. 1449/8.

P. Bazgerová, bližšie informovala poslancov s dôvodmi uzatvorenia nájomnej zmluvy s p.
Krajčovou.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.34/2020 – OZ schvaľuje: a)Ukončenie
nájomnej zmluvy na byt. s p. Krajčom Vladimírom, Skalité č. 1449/8 dohodou k 31.3.2020,
b)Uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt Skalité č. 1449/8 s p. Veronikou Krajčovou, Skalité
č.1449/8 od 1.4.2020 do 31.3.2023, ktoré bolo schválené počtom 12 prítomných poslancov.(
Hlasovanie: za: Mgr. Révayová, Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., Mgr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M.,
Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. Capek R proti: nikto, zdržali sa: nikto,
neprítomný na hlasovaní:).

P. starosta ďalej informoval poslancov, že komisia sociálna, bytová chce poveriť komisiu
výstavby s vykonaním obhliadky prízemných nájomných bytov v BD, za účelom predloženia
riešenia na odstránenie pretrvávajúcich problémov v prízemných bytoch.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.35/2020 – OZ poveruje: Komisiu výstavby,
územného plánovania a životného prostredia pri OZ v Skalitom vykonaním obhliadky prízemných
bytov v bytových domoch č.p. 1440, 1449, 1460, 1450, 1459, za účelom návrhu riešenia na
odstránenie pretrvávajúcich problémov v prízemných bytoch v uvedených bytových domoch vo
vlastníctve obce (vlhko, chlad, plesne), ktoré bolo schválené počtom 12 prítomných poslancov.(
Hlasovanie: za: Mgr. Révayová, Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., Mgr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M.,
Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. Capek R proti: nikto, zdržali sa: nikto,
neprítomný na hlasovaní:).

10.

Informácia o podaných projektoch.

P. starosta požiadal prednostu OcÚ o podanie informácií k podaným, schváleným, neschváleným
projektom prípadne aj o tom, čo je potrebné na dnešnom rokovaní schváliť.
P. Ivanek P., prednosta OcÚ informoval o projektoch, ktoré boli resp. neboli schválené za II. polrok
2019. Osvetlenie prechodu pre chodcov, štvorkolka, deväť miestne auto, modernizácia vnútorných
priestorov hasičskej zbrojnice, Intereg, atletická dráha, zo Slov. futbalového zväzu rekonštrukcia
futbalového štadióna a kultúrne podujatie Goralské slávnosti 2020 neboli schválené.
20

Projekt na rozvoj cestovného ruchu - I. etapa altánok a mobiliár na Trojáku, ktorý bol schválený vo
výške 35 tis. dotácia+spolufinancovanie. Projekt sa už realizuje, ukončený má byť do konca marca
2020. Ďalej bol projekt z Iteregu- Altánok pri Snežienke. K tomuto projektu je potrebné prijať
unesenie OZ. Projekt Modernizácia verejného rozhlasu bol podaný na úrad vlády. V súčasnosti
nemáme vyjadrenie či bol alebo nebol úspešný.
Ďalej bol podaný projekt na zametacie vozidlo, ku ktorému taktiež nemáme vyjadrenie. Taktiež
nemáme vyjadrenie k podanému projektu „Rekonštrukcia zastávok cestnej verejnej osobnej
dopravy“. Ďalej bol podaný projekt na zateplenie celej budovy požiarnej zbrojnice, zatiaľ
nemáme vyjadrenie k podanému projektu a taktiež ani k podanému projektu v r. 2019 na kúpu
vozidla na zabezpečenie opatrovateľskej služby a rozvoz stravy. V r. 2020 sme požiadali
o dotáciu na II. etapu na Trojaku, kde by postavila rozhľadňa.
Ďalej prezentoval projekty, ktoré ešte neboli schválené a ktoré sa pripravujú na podanie. Ide
o turistickú infraštruktúru, rozhľadňu, Goralské slávnosti. Ďalej informoval o projekte Wifi pre
Skalité. Prostredníctvom ŽSK bol podaný projekt cez TJ Slovan Skalité na materiálno-technické
zabezpečenie športovcov. Ďalej projekt na opravu pamätníka padlým II. sv. vojny. Ďalej sa
pripravuje podanie projektu cez Ministerstvo financií SR na opravu soc. zariadení v Kultúrnom
dome. Z nadácie KIA prišiel p. Krčmárik J. posl. OZ, kde by bol garantom a podporil by sa nákup
športového vybavenia do ŠH. Ďalej informoval o výzve COOP Jenodnota.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.36/2020 – OZ schvaľuje: a) Predloženie
žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Podpora a rozvoj potenciálu cestovného ruchu
v pohraničí“, b)Zaistenie realizácie malého projektu v súlade s podmienkami poskytnutej pomoci,
c)Zaistenie finančných prostriedkov na financovanie malého projektu, t.j. vo výške 35 290,00 EUR
(celkový rozpočet malého projektu), d)Zaistenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného malého projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov malého projektu a
poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. vo výške 1764,50 EUR, ktoré
bolo schválené počtom 12 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová, Rovňan O., Lašová Ľ.,
Petrák M., Mgr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J.,
Krčmárik Jozef, Mgr. Capek R proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.37/2020 – OZ schvaľuje: a) Predloženie
žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Wifi pre Skalité“,b)Zaistenie realizácie projektu v
súlade s podmienkami poskytnutej pomoci, c)Zaistenie finančných prostriedkov na financovanie
projektu, t.j. vo výške 15 750,00 EUR (celkový rozpočet projektu),d)Zaistenie finančných
prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov
projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. vo výške 787,50
EUR, ktoré bolo schválené počtom 12 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová, Rovňan
O., Lašová Ľ., Petrák M., Mgr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr.
Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. Capek R proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.38/2020 – OZ schvaľuje: a) Predloženie
žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Oprava sociálnych zariadení v Kultúrnom dome“,
b)Zaistenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutej pomoci, c)Zaistenie
finančných prostriedkov na financovanie projektu, t.j. vo výške 16 666,00 EUR (celkový
rozpočet projektu), d)Zaistenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. vo výške 1 666,- EUR, ktoré bolo schválené počtom 12
prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová, Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., Mgr. Časnocha M.,
Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. Capek R
proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).
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Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.39/2020 – OZ berie na vedomie:
Informatívnu správu a schválených, neschválených, podaných a pripravovaných projektoch za II.
polrok 2019 a I. štvrťrok 2020, ktoré bolo schválené počtom 12 prítomných poslancov.
( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová, Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., Mgr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M.,
Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. Capek R proti: nikto, zdržali sa: nikto,
neprítomný na hlasovaní:).

11.

Športová hala – aktuálny stav.

P. starosta informoval, že aktuálny stav výstavby ŠH bo prerokovaný na zasadnutí komisie
stavebnej taktiež na zasadnutí OR. Informoval poslancov, že termín dokončenia výstavby ŠH je
ohrozený nakoľko spoločnosť SportServis v tomto období nerealizuje ďalšie práce a ani jej
subdodávatelia. Dňa 10.3.2020 obdržal žiadosť od spoločnosti Hosavzduchotechnia, aby sme
boli mediátorom medzi firmou Hosavzduchotechnika a firmou Sportservis, Diaková ohľadom
meškajúcich platieb medzi firmami. Na kontrolnom dni bol zhotoviteľ vyzvaný, aby dodržal
termín dokončenia výstavby ŠH. Spoločnosť Sporstservis informovala, že rozviazala zmluvný
vzťah s touto firmou, ktorá realizovala vzduchotechniku a vykurovací systém v ŠH. Zhotoviteľ
bude informovať na ďalšom kontrolnom dni, ktorý je 24.3.2020.
P. Petrák A., riaditeľ DP informoval poslancov o prácach na spevnených plochách okolo ŠH,
kde uviedol, že termín dokončenia bude dodržaný zo strany DP Skalité v prípade, že nebudú
iné okolnosti v oblasti technických záležitostí okolo ŠH. Za ŠH je prebytková zemina cca 300400 m3, ktorú bude treba odviesť. V prípade, že sa zrealizujú spevnené plochy, tieto sú
dimenzované len na osobnú dopravu a v budúcnosti by nebolo možné túto zeminu vyviesť.
Náklady na odvoz tejto zeminy predstavujú približne čiastku 2 až 3 tis. €. Ďalej uviedol, že
popod ŠH je odkrytý základ ŠH vo výške cca 60 – 70 cm, ktorý v budúcnosti môže premŕzať.
Taktiež túto otázku treba doriešiť, nakoľko je tam projektovaná komunikácia v dĺžke cca 15 m,
ďalšia časť v dĺžke cca 45 m zostane odhalená. Bude potrebné uvedenú časť dosypať a taktiež
dohodnúť, aby sa väčšie stavebné veci dorobili pred finálnym položením vrchných vrstiev
spevnených plôch (zámkovej dlažby, alfaltobetónu).
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.40/2020 – OZ berie na vedomie: Informatívnu
správu o aktuálnom stave výstavby Novostavby športovej haly Skalité, ktoré bolo schválené
počtom 12 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová, Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., Mgr.
Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr.
Capek R proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

12.

Interpelácia poslancov.

p. Gonščák J., posl. OZ uviedol, že v miestnej časti u Kepusa je priepust popod cestu, je potrebné
ho zabezpečiť, aby ho v prípade „veľkej vody“ nevymylo.
p. Petrák M., posl. OZ, ktorý uviedol, že ho oslovili občania miestnej časti u Martiniakov ( za
prevádzkou p. Horeličana) s otázkou, či by sa terajšie zberné miesto pre vývoz popolníc nedalo
prehodnotiť. Nakoľko, hlavne v zimnom období po odvoze popolníc zostane na danom mieste
neporiadok.
Ďalej mal otázku ohľadom odstránenia výrezu stromov, kríkov, ktoré realizovali železnice popri
súbežnej miestnej komunikácií.
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P. starosta k tomuto uviedol, že obec požiadala železnice o odstránenie náletových drevín,
nakoľko došlo k viacerým dopravným nehodám hlavne na priecestiach. Orez drevín sa ešte stále
v našej obci vykonáva. Budeme komunikovať ohľadom odstránenia tohto výrezu. Ohľadom
zvozného miesta uviedol, že táto požiadavka bola viac krát riešená. Niekde musí byť umiestnené
zvozné miesto, preto požiadal zamestnancov DP v čase odvozu popolníc o vyčistenie tohto miesta.
Ďalej p. starosta uviedol, že v uvedenej miestnej časti (za Horeličanom ) u Lukany sa popri
toku nachádza biologicky rozložiteľný odpad vo výške 1 – 2m. Požiadal riaditeľa DP o jeho
odstránenie. Tento odpad je uložený na mieste, kde bol v minulosti umiestnený kontajner.
p. Capek R., posl. OZ mal otázku ohľadom zabezpečenia skrinky na el.energiu v časti IBV
Cupeľ II..
Ing. Bury V., prac. OcÚ k tomuto uviedol, že prvotné vyjadrenie od SSE bolo také, že oslovia
projektanta, ktorý toto vyprojektuje a vybraná firma opraví umiestnenie skrinky a obec to
zaplatí. V poslednom stanovisku od SSE bolo uvedené, že umiestnenie káblov je zrealizované
zle a žiadajú od obce, aby káble ktoré boli umiestnené v ceste hlboko, pri realizácií predkládky
siete, boli z MK vybraté a aby rozvodné skrinky boli osadené vyššie. Je potrebné zvolať
jednanie, aby sa odstránili tieto nedostatky.
13.

Rôzne.

V tomto bode p. starosta informoval poslancov o tom, že na budúcom zasadnutí OZ bude
odprezentovaná komplexná výmena miestneho rozhlasu, nakoľko obecný rozhlas je v zlom
technickom stave.
Ďalej spoločne s HKO hľadajú riešenie na zachovanie CVČ v obci Skalité s prihliadnutím na
to, aby finančné prostriedky, ktoré obec vynakladala, boli investované do detí v našej obci.
Toto riešenie bude taktiež odprezentované na ďalšom zasadnutí OZ.
P. Krčmárik M., posl. OZ uviedol, že Poľovnícke združenie doposiaľ nestihlo požiadať obec
o finančnú dotáciu. O túto dotáciu by chceli požiadať z dôvodu 10. výr. Hubertovej sv. omše.
Je potrebné zmeniť VZN o poskytovaní finančných príspevkov spoločenským organizáciám,
nakoľko uvedené VZN nie je v súlade so zákonom. Ďalej informoval o tom, že ústredie
Slovenskej poľovníckej komory vyhlásilo tento rok akciu ku Dňu zeme s názvom „Čistá
príroda, čistý revír“. Je možnosť aj zo strany obce vypísať si žiadosť, dotujú jednu akciu 50,-€.
O príspevok môže požiadať fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa zapojí do akcie. Bližšie
informácie zašle e-mailom.
P. Bury Ján, posl. OZ mal otázku ohľadom uskutočnenia prác na oplotení medzi areálom TJ
Slovan Skalité a p. Čarneckým, ktoré boli schválené v minulom roku. Ďalej mal otázku
ohľadom prideľovania bytov, nakoľko sa s touto otázkou na neho obracajú ľudia. Ako sa
vlastne prideľujú tieto nájomné byty. Tento systém je podľa neho nespravodlivý z dôvodu, že
sú žiadatelia, ktorí majú žiadosť o pridelenie bytu viac rokov a losovaním sa pridelí byt
žiadateľovi, ktorý požiada o byt prvý krát. Je potrebné, aby sa toto riešilo.
P. starosta k tomuto uviedol, že bolo prijaté uznesenie na realizáciu prác ohľadom oplotenia,
ktoré sa budú realizovať v zmysle uznesenia. Ohľadom prideľovania bytov uviedol, že viac krát
na zasadnutí komisie uviedol, že je potrebné prehodnotiť VZN o prideľovaní bytov, nakoľko
iné samosprávy majú poradovník, podľa podania žiadosti. Podľa tohto poradovníka sa
prideľujú byty. S uvedeným je potrebné sa zaoberať.
O 13,00 hod. z rokovania OZ odišiel p. Capek R., posl. OZ.
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P. Klušáková, prac. OcU informovala poslancov o tom, že sa telefonicky skontaktovala s p.
Kacom, ktorému bol pridelený byt, či má záujem o pridelený byt. Informoval ju o tom, že
v priebehu 5 min. ju bude informovať. Opätovne ju už nekontaktoval, z tohto dôvodu je
potrebné losovať náhradníka v prípade, že p. Kaco nebude mať záujem o pridelený byt.
Na rokovanie boli opätovne prizvaní žiadatelia o pridelenie bytu.
P. starosta požiadal, aby žiadatelia pristúpili k losovaniu náhradníka v prípade, že p. Kaco
nebude mať záujem o pridelený nájomný byt. Uvedený byt ako náhradník vylosoval p.
Legerský Vladimír, Skalité č. 537 a Kullová Nikola, Čierne č. 769. Žiadateľ s pridelením bytu
súhlasil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.41/2020 – OZ schvaľuje: a)v prípade
písomného vzdania sa p. Kaca Lukáša, Skalité č. 1210 na pridelený nájomný byt v BD č. 1459/11
do 16.3.2020, náhradníka na uvoľnený nájomný byt č.p. 1459/11, b)spôsob pridelenia bytu
náhradníkovi losovaním, c)v prípade uvoľnenia nájomného bytu v BD 1459/11, náhradníka a to p.
Legerského Vladimíra, Skalité č. 537 a Kullovú Nikolu, Čierne č. 769 na dobu od 1.4.2020 do
31.3.2023. ktoré bolo schválené počtom 11 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová,
Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., Mgr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr.
JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní: Mgr. Capek R.).

P. starosta po vyčerpaní všetkých bodov programu rokovania OZ poďakoval všetkým na účasť
a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené 12.3.2020 o 13,30 hod..
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva boli prijaté uznesenia od č. 1/2020 do č. 41/2020.

Ing.Peter Ivanek
prednosta OcÚ

PaedDr. Cech Jozef
starosta obce

I. overovateľ: p. Mgr. Časnocha Michal

II. overovateľ: p. Krčmárik Jozef

Zapisovateľka: Katarína Bulavová
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