Zápisnica z Riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Skalité
konaného dňa 9.júna 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 nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2019 (predkladá p.
A. Rucková)
5. Záverečný účet obce Skalité a rozpočtové hospodárenie za rok 2019, Hodnotiaca
a Monitorovacia správa Programového rozpočtu 2019, Stanovisko HKO k Záverečnému
účtu, (predkladá p. M. Stašová, p. A. Rucková)
6. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Skalité (predkladá starosta)
7. Novelizácia č. 1/2020 VZN obce Skalité č. 3/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka a dieťa materských škôl a školských zariadení so sídlom na území obce
Skalité (predkladá Kožáková Ľ.)
8. 2. zmena rozpočtu obce Skalité na rok 2020 (predkladá A. Rucková)
9. Správa o výsledku inventarizácie k 31. 12. 2019 (predkladá A. Rucková)
10.Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN obce Skalité č. 5/2017 o opatrovateľskej
službe, spôsobe určenia a výške úhrady za poskytované sociálne služby (predkladá
prednosta OcÚ, )
11.VZN obce Skalité č. 1/2020 o opatrovateľskej službe, spôsobe určenia a výške úhrady za
poskytované sociálne služby (predkladá prednosta OcÚ, p. Špiláková)
12.Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na druhý polrok 2020 (predkladá p. M. Stašová)
13.Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Obec Skalité – Prevadzkáreň za rok 2019
(predkladá p. Žofia Majchráková)
14.Nakladanie s majetkom obce (predkladá starosta)
15.Rôzne
16.Interpelácie poslancov
17.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 13. Skonštatoval, že zasadnutie OZ je uznášania schopné.
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P. starosta dal hlasovať o programe rokovania OZ. Následne dal hlasovať o celom programe
rokovania OZ. Program OZ bol jednohlasne schválený (počtom prítomných 13 poslancov).
2.

Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie.

P. starosta zápisom poveril Bulavovú K., za overovateľov zápisnice navrhol p. Bazgerovú
Ivetu, Mgr. Capka Romana 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.
-P. starosta ďalej informoval, že sa trikrát 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, kde sa prejednávalo zatvorenie škôl,
MŠ, športovísk atď.. Obec Skalité zakúpila pre každého obyvateľa našej obce dvojvrstvové
látkove rúško na viacnásobné použitie, ktoré boli následne bezplatne rozdistribuované všetkým
obyvateľom. Sprostredkovali sme pre každú rodinu možnosť zakúpenia účinnej dezinfekcie.
Ďalej sme zabezpečili pre ohrozené skupiny obyvateľstva bezplatný rozvoz potravín, liekov,
drogérie. V súčinnosti s gastro prevádzkami sme zabezpečili rozvoz teplých jedál a ďalšie
množstvo opatrení, o ktorých občanov včas informujeme všetkými dostupnými informačnými
prostriedkami.
-Poďakoval firme Veronika Skalité a jej zamestnancom, ktorí nám ušili hygienické rúška pre
každého občana Skalitého v cene 1,50 € bez DPH, ktoré po prepuknutí pandémie boli úplne
nedostatkovým materiálom.
-Zabezpečilo sa dovybavenie ochrannými pomôckami pre všetkých zamestnancov obce, na
školách, obecnej prevádzkárne a DHZ Skalité.
-28.03. 2020 sa naša obec zapojila do najväčšej svetovej kampane na ochranu planéty - Hodina
Zeme.
- 01. 04. 2020 sa konalo spoločné stretnutie starostov obcí Čierne, Svrčinovec a Skalité na
našom obecnom úrade. Na stretnutí sa dohodli, že všetky naplánované podujatia týchto obcí
budú do konca augusta 2020 ZRUŠENÉ. Taktiež sv. omša na Trojmedzí, je na základe
rozhodnutia Biskupského úradu v tomto roku zrušená. Ide o predbežnú informáciu.
-Na budovu obecného úradu Skalité bol 28. 04. 2020 umiestnený automatický externý
defibrilátor - AED. Tento defibrilátor bol zakúpený z výťažku z 1. Benefičného koncertu
v našej obci. Prístroj je verejne dostupný, aby mohol byť v prípade podozrenia na srdcovú
zástavu použitý.
-Dobrovoľní hasiči DHZO Skalité v týchto časoch zabezpečujú pravidelnú dezinfekciu
verejných priestranstiev, aby sa zabránilo možnému nakazeniu ďalších osôb. Taktiež po začatí
školského vyučovania hasiči jeden krát týždenne zabezpečujú dezinfekciu všetkých priestorov.
-30. 04. 2020 sa konal pietny akt kladenia vencov spoločne s členmi Slov. zväzu
protifašistických bojovníkov p. Zoňom a p. Jargašom. Oficiálny program bol zrušený.
-07. 05. 2020 začali Ž SR s odstraňovaním grafitov a plagátov na žel. podjazdoch mostných
objektov na žiadosť obce Skalité.
-Dňa 11. 05. 2020 Obec podala sťažnosť na Ž SR z dôvodu neohlásenej zmeny grafikonu na
trati Čadca - Skalité Serafínov a späť. Na základe zmeny grafikonu k 10. 05. 2020 došlo k
zrušeniu vlakového spoja s odchodom zo stanice Skalité Serafínov o 06:43 hod.. Prišlo
vyjadrenie od Ž SR v ktorom sa uvádza, že v prípade otvorenia hraníc medzi SR a PR bude
tento vlakový spoj obnovený.
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-Od polovice mája začala v ZŠ s MŠ Skalité Kudlov rekonštrukcia 4 blokov chodieb a všetkých
schodísk v škole z dotácie z Min. školstva a spoluúčasti obce Skalité.
-Dňa 13. 05. 2020 sa uskutočnilo prvé spoločné stretnutie starostov obcí Skalité, Čierne,
Svrčinovec, Oščadnica v našej obci ohľadne zaradenia novej medzinárodnej cyklotrasy
"Skalitská cyklomagistrála" do pripravovanej novej cyklo - stratégie ŽSK.
V bode rokovania „ rôzne“ bude celá odprezentovaná.
- Tri krát sa konalo stretnutie riaditeľov škôl a školských zariadení za účelom obnovenia
prevádzky ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠK od 01. 06. 2020.
-Od 01. 06. 2020 - 12. 2. 2021 prebieha v obci sčítanie domov a bytov, ktoré sa realizuje
elektronicky. Sčítaním sú poverené pracovníčky obce. Po prvýkrát v histórii bez účasti
obyvateľov a s využitím existujúcich registrov.
-Dňa 04. 06. 2020 sa p starosta zúčastnil na zasadnutí ZMOK v Čadci.
-Osobne sa stretol s predstaviteľmi Kysuckej kultúrnej nadácie v Bratislave na čele s p.
Blahom. Zámerom stretnutia bolo prerokovať potenciálnu výstavbu pamätníka nášmu
rodákovi Ondrejovi Čaneckému, ktorý je laureátom ocenenia Spravodlivý medzi národmi a bol
ocenený in memoriam. Počas druhej svetovej vojny prejavil neobyčajnú odvahu, keď nezištne
pomohol utečencom z koncentračného tábora Osvienčim Rudolfovi Vrbovi a Alfrédovi
Wetzlerovi. Túto udalosť si každoročne pripomíname dva krát v roku, keď cez našu obec
prechádzajú účastníci pochodu - memoriálu na ich počesť. Pamätník bude financovať Kysucká
kultúrna nadácia.
-Pripravili sme pre vás možné riešenie rekonštrukcie verejného rozhlasu v našej obci, ktorú
vám príde v závere dnešného OZ odprezentovať výrobca rozhlasov JD ROZHLASY z Hornej
Bečvy.
-Stále prebieha v našej obci kontrola NKÚ na opatrovateľskú činnosť v našej obci za roky
2017, 2018, 2019.
-Ďalej informoval poslancov o príprave Pamätnej dosky pri príležitosti 75. výročia
oslobodenia našej obce padlej nadporučíčke Červenej armády Alexanrovne Ivanovej, návrh je
momentálne odkomunikovaný s Ruským veľvyslanectvom v SR.
- Ďalej informoval poslancov o tom, že vlaky do našej obce mali byť pridané od 16. 6. 2020 na
základe rokovania na VUC a Min. dopravy SR. Nakoniec to však z dôvodu pandémie Covid-19
neplatí. Stretol sa so starostami obcí Čierne a Svrčinovec, kde spoločne pripomienkujú návrh
nového grafikonu a prípadné navýšenie vlakových spojov. Nevylučujú spoločnú petičnú akciu.
- Obec Skalité opätovne vyzvala správcu vodovodov a kanalizácií o opravu kanalizačných
poklopov a vodovodných ventilov do nivelety cesty. V tomto období prebieha monitoring
najhorších úsekov v spolupráci so SEVAK-om v jednotlivých častiach obce. Postupne by mala
spoločnosť SEVAK tieto závady odstraňovať.
-Obec Skalité organizovala zber obnoseného a nepotrebného šatstva, ktorý sa konal v mesiaci
máj a podarilo sa vyzbierať cca 7 ton oblečenia, v týchto zberoch budeme pravidelne
pokračovať.
-Prebehlo geodetické, výškopisné, polohopisné zameriavanie pozemkov a vytýčenie pozemkov
pod ďalšiu etapu výstavby cintorína Za riekami.
- V bode ,,Zásady odmeňovania poslancov“ bude prerokovaná podaná žiadosť starostu obce o
zníženie mzdy.
- O všetkých podaných, schválených, neschválených a pripravovaných projektoch vás bude
v bode ,, rôzne“ informovať prednosta OcÚ Peter Ivanek.
-Pred zasadnutím OZ zasadali komisie Komisia sociálna, zdravotná a bytová, Komisia finančná
a správy obecného majetku, Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia,
Komisia na ochranu verejného záujmu. Obecná rada nezasadala z dôvodu ospravedlnenia
členov rady.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
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Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.42 /2020 - OZ a)schvaľuje:
Návrhovú komisiu v zložení: p. Lašová Ľubica, Mgr. Zdenka Révayová
Overovateľov zápisnice: p. Bazgerová Iveta, p. Mgr.Capek Roman
Zapisovateľa zápisnice: p. Katarínu Bulavovú
Program rokovania OZ tak, ako bol navrhnutý.
b)berie na vedomie:
A) Správu o kontrole plnenia uznesení od predchádzajúceho OZ.
B) Správu o činnosti od posledného OZ, ktorú predložil starosta obce, ktoré bolo schválené
počtom 13 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, Mgr. art. Vlasta Mudríková, proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

4.

Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2019

P. Starosta požiadal p. Ruckovú A., prac. OcÚ aby v krátkosti predložila správu k danému bodu
programu.
P. Rucková A. informovala poslancov, nakoľko materiály k danému bodu obdržali, že audítor
účtovnú závierku obce Skalité overil.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.43 /2020 – OZ berie na vedomie: Správu
nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2019, ktoré bolo schválené počtom 13
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, Mgr. art. Vlasta Mudríková, proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

5.

Záverečný účet obce Skalité a rozpočtové hospodárenie za rok 2019, Hodnotiaca
a Monitorovacia správa Programového rozpočtu 2019, Stanovisko HKO
k Záverečnému účtu

P. starosta požiadal p. Stašovú, HKO o vyjadrenie sa k Záverečnému obce Skalité za rok 2019.
P. Stašová informovala poslancov, že Záverečný účet obce obsahuje všetky náležitosti, ktoré
obsahovať má v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách §16 odst.5.. Návrh záverečného účtu
bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli a web stránke obce od 4.5.2020, čím bola dodržaná
zákonná podmienka.
Skonštatovala, že záverečný účet obce za rok 2019 obsahuje všetky náležitosti v zmysle
zákona.
P. Rucková informovala poslancov, nakoľko materiály k bodu programu obdržali, že na str. 24
Daných materiálov „použitie prebytku hospodárenia“ je v tabuľke uvedené aké príjmy obec
dosiahla v r. 2019. Bežný rozpočet: príjmy boli vo výške 3 732 403,40 €, výdavky boli vo výške
3 114 109,35 €. Kapitálové príjmy boli vo výške 181 315,35 €, výdavky vo výške 433 827,25 €.
Hospodárenie v kapitálovom rozpočte bolo schodkové. Bežné príjmy spolu predstavovali čiastku
3 913 718,75 €. Výdavky predstavovali čiastku 3 547 936,60 €. Rozpočet bol prebytkový vo
výške 365 782,15 €. Finančné operácie v príjmoch boli vo výške 172 986,65 €, výdavky vo
výške 150 554,85 €. Rozpočet bol prebytkový vo výške 22 431,80 €.
Celkový rozpočet obce v príjmovej časti predstavoval čiastku (bežný, kapitálový, finančné
operácie) 4 086 705,40 € a vo výdavkovej časti 3 698 491,45 €. Celkový prebytok je vo výške
388 213,95 €. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 zistený podľa §10 odst. 3 písm.
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a) zákona č. 583/2004 Z. z. je prebytok rozpočtu vo výške 365 782,15 €. Tento prebytok sa
upravuje a znižuje sa o nevyčerpané transfery zo štátneho rozpočtu pre ZŠ Skalité Kudlov vo
7 302,- €, prídavky na dieťa 237,79 €, nevyčerpaný bežný transfer na športové vybavenie 4 tis. €,
na turistickú infraštruktúru vo výške 6 160,- €, kapitálový transfer na detské ihrisko vo výške 8
tis. €, na multifunkčné ihrisko vo výške 38 tis. €, na turistickú infraštruktúru vo výške 28 840,- €,
kapitálový transfer na prevenciu kriminality (kamerový systém) vo výške 5 tis. €, benefičný
koncert na zakúpenie defibrilátora vo výške 2 437,12 €, z úradu práce na stravovanie detí vo
výške 11 588,40 € a nevyčerpaný fond opráv vo výške 10 705,42 €. Ďalej nevyčerpaný transfer
na asistenta učiteľa ZŠ Skalité Kudlov vo výške 62 162,75 €, nevyčerpaný dar u ZŠ Kudlov vo
výške 915,93 €, školské stravovanie vo výške 7 756,08 € a MŠ Ústredie vo výške 1 905,73 €.
Celkom z tohto prebytku sa vylučujú nevyčerpané transfery vo výške 195 011,22 €. Tieto
nevyčerpané transfery boli v roku 2020, v 1. zmene rozpočtu dané do príjmovej časti finančných
operácií t.z., že tento prebytok rozpočtu v sume 365 782,15 € bol ponížený o nevyčerpané
transfery (195 011,22 €) a ten sa navrhuje použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške
170 770,93 € plus o zostatok nevyčerpaných finančných operácií vo výške 22 431,80 €.
Podrobnejšie informácie sú v predložených materiáloch, ktoré poslanci obdržali.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.44 /2020 – OZ: a) berie na vedomie:
Stanovisko HKO k Záverečnému účtu obce Skalité za rok 2019.
b) schvaľuje:
1.Záverečný účet obce Skalité za rok 2019 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
2.Použitie prebytku hospodárenia po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR a nevyčerpaného
fondu opráv v sume 193 202,73 EUR zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, na tvorbu rezervného fondu.
3.Hodnotiacu a Monitorovaciu správu Programového rozpočtu 2019, tvorí prílohu zápisnice,

ktoré bolo schválené počtom 13 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, Mgr. art. Vlasta Mudríková, proti: nikto, zdržali sa:
nikto, neprítomný na hlasovaní:).

6. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Skalité
P. starosta uviedol, že Zásady odmeňovania poslancov boli prerokované na zasadnutí komisie
finančnej na základe návrhov niektorých poslancov. Jedná sa o ponížení odmeňovania
poslancov za účasť na zasadnutí OZ na 60,- € a zasadnutí komisii na 30,- €. V návrhu zásad nie
je odmeňovanie poslancov za účasť na zasadnutí obecnej rady, nakoľko v ďalšom bode
rokovania bude prejednávané odvolávanie členov OR na následne zrušenie OR.
P. starosta otvoril diskusiu.
Do diskusie sa prihlásil p. Časnocha Michal, poslanec OZ, ktorý požiadal o doslovný prepis
jeho diskusného príspevku do zápisnice OZ.
Diskusný príspevok p. Časnochu Michala, poslanec OZ:
,,Ďakujem za slovo. Tak, ako bolo povedané, v predloženom návrhu Zásad odmeňovania
poslancov sa znižuje odmena za zasadnutie obecného zastupiteľstva na sumu 60 eur (v hrubom)
a odmena členovi komisie na sumu 30 eur. Zároveň sa ruší odmeňovanie členov obecnej rady,
čo súvisí s návrhom na úplné zrušenie obecnej rady. K tomuto materiálu by som rád poukázal
na 3 body, o ktorých by sme mohli spolu diskutovať.
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Prvým bodom je samotný princíp odmeňovania. V našej obci je zaužívané, že poslancovi
neprináleží odmena mesačne, ale za zasadnutie. Teda raz za určitý čas, najčastejšie za 3
mesiace, dostaneme v čistom okolo 60 eur za to, že sme sa reálne zúčastnili zasadnutia OZ,
predtým si naštudovali materiály (napríklad na to dnešné v rozsahu 260 strán), ďalej, že sme sa
zúčastnili pracovných stretnutí, stretnutí s obyvateľmi obce, vykonávali svoju poslaneckú prácu
a reprezentovali obec. Priznám sa, že kým som nebol členom zastupiteľstva a vaše rokovanie
som so záujmom sledoval zo zápisníc a spravodaja, myslel som si, že poslanci dostávajú
odmenu len za to, že si to raz za tri mesiace takpovediac „odsedia“. Teraz už viem, že každý
z vás mimo rokovacieho dňa vykonáva množstvo neviditeľnej práce, ktorá je premietnutá
napríklad vo forme stručného uznesenia. Výhoda tohto princípu odmeňovania je zrejmí a isto
mi dáte za pravdu, že aj spravodlivá. Odmenu má dostať len ten, kto sa zasadnutia reálne
zúčastnil. V čase prijatia tohto princípu odmeňovania sa nemohlo vedieť o jeho negatívnych
stránkach. Momentálne zvolávame komisie a radu len raz, a to tesne pred zastupiteľstvom,
ktoré sa koná čo 3 mesiace. Súvisí to s financiami, pretože čím častejšie sa tieto orgány
zvolávajú, tým je to nákladnejšie. Naši obyvatelia tak neraz čakajú aj 3 mesiace, kým
rozhodneme o ich bytovej otázke, či podanej žiadosti. Pritom sú to práve komisie a obecná
rada, ktoré by mali plniť svoje činnosti neformálne a v čase medzi jednotlivými zasadnutiami
zastupiteľstva. Vždy, keď sa vyskytne určitý problém, komisie a rada by mali promptne
zareagovať. To sa v súčasnosti podľa môjho názoru nedeje. Riešením by mohol byť napríklad
model iných samospráv, podľa ktorého patrí poslancom odmena nie za počet zasadnutí, ale za
časové obdobie. To by sme mohli súčasne podmieniť účasťou. Napríklad raz za 3 mesiace by
každému členovi komisie prináležala navrhovaná suma 30 eur za podmienky, že sa zúčastnil
aspoň 50 % stretnutí. (Teda pri 1 stretnutí by musel byť prítomný, pri dvoch stretnutiach by
musel prísť aspoň raz, pri troch dvakrát, ...). Komisie by tak vykonávali svoju činnosť v súlade
s duchom zákona o obecnom zriadení.
Druhým bodom je zmysel obecnej rady. Tá predovšetkým predrokúva všetky materiály
a zaujíma k nim stanovisko. Uľahčuje tak orientáciu poslancov v jednotlivých oblastiach. Mala
by tiež spolupracovať pri vytváraní formulácií uznesení, rozhodovať o veciach, na ktoré ju
splnomocní zastupiteľstvo a zabezpečovať kontrolu a plnenie úloh vyplývajúcich z OZ. Mali
by sme ho konečne začať vnímať ako operatívny orgán plniaci svoju činnosť medzi
zasadnutiami zastupiteľstva a nie ako nadbytočný orgán, ktorý sa formálne schádza raz za 3
mesiace, aby sme dodržali literu zákona. Obecná rada má byť predĺženou rukou OZ. Jej
zrušenie by jednoznačne znamenalo krok späť. Treba tiež podotknúť, že ide o orgán OZ a je
preto na nás, aby sme rozhodli o jej ďalšej existencii.
Nepochopenie jej zmyslu sme ukryli do návrhu na jej zrušenie z dôvodu „šetrenia“. A o tom je
bod 3, ktorý by som vám rád predostrel.
Ide o samotnú výšku odmeny. Ako som už spomenul, obecná rada sa stretáva najčastejšie raz
za 3 mesiace. Tvoria ju 5 členovia. To znamená, že činnosť obecnej rady (odmena za 5 členov
+ odvody) stojí obecný rozpočet po prepočte pribl. 116 eur mesačne. Pri 3,5 miliónovom
rozpočte je asi nemiestne baviť sa o finančnom dopade. Problém, ako som už spomenul, je
zjavne niekde inde. Aj i napriek tomu ktokoľvek z vás naďalej trvá na jej zrušení, tak za seba
hovorím, že som ochotný v nej pracovať bez nároku na odmenu. Podstatné je, aby fungujúca
obecná rada pomáhala tvoriť kvalitný servis pre našich obyvateľov. Navyše ušetrené financie
by mohli byť poskytnuté napríklad zamestnancom obce, ktorí nedostávajú za svoju prácu takú
výplatu, aby si ju mohli dovoliť znižovať. I tak ju zníženú majú, aj keď pracujú na 100 %. Rád
by som preto poznal Váš názor jednak na pravidelnejšie stretávanie sa v komisiách, a taktiež, či
sa vám existencia obecnej rady osvedčila alebo ste s našou prácou nespokojní.“ Koniec
príspevku.
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P. starosta uviedol, že je viac foriem a možností odmeňovania poslancov. Je to aj o finančných
dopadoch. Situácia, ktorá nastala je vážna. Riešime všetky možné scenáre pre našu obec, aký to
bude mať ekonomický dopad. Tento návrh je z radov poslancov. Je na poslancoch, aby navrhli
iné riešenie.
Ďalší sa do diskusie nikto neprihlásil.
Starosta ukončil možnosť prihlásenia sa do diskusie. Ďalšia diskusia poslancov prebehla mimo
záznam z rokovania.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.45/2020 – OZ: a)ruší:
Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Skalité dňom 30.6.2020,
b) schvaľuje: Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Skalité
s účinnosťou od 1.7.2020, tak ako boli predložené (tvoria prílohu zápisnice), ktoré bolo
schválené počtom 13 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, Mgr. art. Vlasta Mudríková, proti: nikto, zdržali sa: nikto,
neprítomný na hlasovaní:).

V tomto bode programu p. starosta predložil poslancom OZ svoju žiadosť o zníženie platu
starostu obce na zákonom stanovený minimálny plat.
P. starosta otvoril diskusiu.
P. Révayová, poslankyňa OZ mala otázku, či sa dá percentuálna výška ponížiť.
P. starosta uviedol, že jeho plat bude minimálny a s návrhom je stotožnený.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.46/2020 - OZ: a)ruší: Uznesenie Obecného
zastupiteľstva obce Skalité č. 46/2019 zo dňa 5. 3. 2019 dňom 30.6.2020,
b) schvaľuje: v súlade s § 4 ods. 2, zák. č. 253/1994 o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest, v znení neskorších zmien a doplnkov, zníženie
platu starostu obce PaedDr. Jozefa Cecha na zákonom stanovený minimálny plat na
obdobie od 01. 07. 2020 do 31. 12. 2020 na základe jeho žiadosti,
c) určuje: v súlade s § 4 ods. 2, zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov zvýšenie
minimálneho platu starostu obce PaedDr. Jozefa Cecha o 30% s účinnosťou od 01.01. 2021,
ktoré bolo schválené počtom 13 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: 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, Mgr. art. Vlasta Mudríková, proti: nikto, zdržali sa: Mgr. Révayová Z., neprítomný
na hlasovaní:).

7. Novelizácia č. 1/2020 VZN obce Skalité č. 3/2019 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materských škôl a školských zariadení so
sídlom na území obce Skalité
P. starosta uviedol, že návrh VZN bol v zákonom stanovenej lehote zverejnený v úradnej tabuli
obce a taktiež na web stránke obce. Požiadal p. prednostu o odprezentovanie bodu programu.
P. prednosta uviedol, že návrh VZN a taktiež dôvodovú správu k VZN poslanci obdržali
spoločne s pozvánkou na zasadnutie OZ. Ďalej uviedol, že Novelizácia č.1/2020 k VZN
č.3/2019 obce Skalité sa predkladá v súvislosti s avizovaným výpadkom podielových daní na
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rok 2020 z dôvodu pandémie koronavírusu COVID-19. Výška dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka a dieťa materských škôl a školských zariadení sa zníži o 8% pôvodnej dotácie. Návrh
Novelizácie VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce a web stránke obce dňa 22.5.2020.
Neboli doručené žiadne pripomienky.
P. starosta uviedol, že návrh novelizácie bol vopred prerokovaný so štatutármi jednotlivých
školských zariadení, neboli vznesené žiadne pripomienky.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.47/2020 – OZ berie na vedomie:
Dôvodovú správu k Novelizácií č. 1/2020 k VZN obce Skalité č. 3/2019 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materských a školských zariadení so sídlom na území
obce Skalité, ktoré bolo schválené počtom 13 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, Mgr. art. Vlasta Mudríková, proti: nikto,
zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

P. starosta dal hlasovať o schválení Novelizácie č.1/2020 k VZN obce Skalité č. 3/2019 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materských škôl a školských zariadení so
sídlom na území obce Skalité. Výsledok hlasovania: Prítomní: 13, za: 13, proti: nikto, zdržal sa:
nikto.
Obecné zastupiteľstvo obce Skalité sa uznáša na Novelizácií č. 1/2020 Všeobecne záväzného
nariadenia č.3/2019 obce Skalité o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiada a dieťa
materských škôl a školských zariadení so sídlom na území obce Skalité. Text schváleného VZN tvorí
prílohu č. 2 tejto zápisnice.
P. starosta predložil pozmeňujúci návrh k programu rokovania a to, presunutie bodu programu
č.12.)Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na druhý polrok 2020 za bod č. 7, následne dôjde
k prečíslovaniu bodov programu.
P. starosta dal hlasovať o zmene programu rokovania.
Návrh bol schválený počtom 13 prítomných poslancov.
8.

Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na druhý polrok 2020

P. Stašová, HKO uviedla, že návrh plánu činnosti HKO na II. polrok 2020 poslanci obdržali a taktiež
uvedený návrh kontrolnej činnosti bol zverejnený na web stránke obce. V prípade, že poslanci tento
návrh budú chcieť v priebehu roka doplniť, môžu.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.48/2020- OZ a)schvaľuje: Plán kontrolnej činnosti
HKO Skalité na II. polrok 2020,
b)poveruje : HKO Skalité vykonaním kontrol podľa schváleného Plánu kontrol na II. polrok
2020,ktoré bolo schválené počtom 13 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, Mgr. art. Vlasta Mudríková, proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

9.

2. zmena rozpočtu obce Skalité na rok 2020
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P. starosta informoval poslancov, že v tomto bode programu je potrebné schváliť zrušenie
poskytnutia finančných príspevkov spoločenským organizáciám pre rok 2020 v zmysle VZN
č.5/2016 obce Skalité o poskytovaní dotácií. Toto bolo prerokované aj na zasadnutí komisie
finančnej. Taktiež všetky podujatia organizované Obcou Skalité sa do konca mesiaca august
nebudú organizovať. Akcie, ktoré budú organizovať spoločenské organizácie alebo niekto iný,
ak to dovolia opatrenia hlavného hygienika, sa môžu uskutočniť.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.49/2020- OZ ruší: a) Uznesenie Obecného
zastupiteľstva v Skalitom č. 3/2020 zo dňa 12.3.2020 o poskytnutí finančných príspevkov
spoločenským organizáciám v plnom rozsahu, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov,
b)všetky kultúrne a športové podujatia v obci Skalité organizované Obcou Skalité do konca mesiaca
august 2020, ktoré bolo schválené počtom 13 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, Mgr. art. Vlasta Mudríková, proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na
hlasovaní:)

P. starosta taktiež informoval, že po prerokovaní v komisii finančnej sa znižuje príspevok TJ Slovan
Skalité o 8% a následne všetkým oddielom, ktoré spadajú pod TJ Slovan Skalité.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.50/2020- OZ schvaľuje: Zmenu uznesenia
Obecného zastupiteľstva Skalité č. 180/2019 zo dňa 12.12.2019 v písm. d) nasledovne: d)
Príspevok pre TJ Slovan Skalité vo výške 20 000,- € od 1.1.2020 takto: 16 864,- € futbalový
oddiel, 2 273,- € biatlonový oddiel,545,- € hokejbalový oddiel,318,- € futsalový oddiel, ktoré bolo
schválené počtom 13 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, Mgr. art. Vlasta Mudríková, proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:)

P starosta požiadal p. Ruckovú o stručné informovanie poslancov o 2. zmene rozpočtu obce.
Podklady boli poslancom doručené spoločne s pozvánkou na OZ.
p. Rucková, prac. OcÚ informovala poslancov o tom, že bežné príjmy boli ponížené 260 107,- €.
Kapitálové príjmy boli zvýšené o 386,- €, finančné operácie-príjmy sa zvýšili o 25 tis. € (presun
z rezervného fondu do finančných operácií a to 20 tis. € na oplotenie cintorína a 5 tis. € na splátku
verejného osvetlenia z minulého roka). Celkom sa príjmy ponížili o 234 721,-€. Bežné výdavky sa
ponížili o 168 716,- €. Bežné výdavky RO sa ponížili o 56 870,-€, kapitálové výdavky sa znížili
o 9 135,-€. Rozpočet obce by mal byť vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti: 4 279 611,- €.
P. starosta ďalej požiadal p. Stašovú, HKO o vyjadrenie sa k 2.zmene rozpočtu obce.
P. Stašová, HKO uviedla, že v navrhovanej 2. zmene rozpočtu sú zahrnuté doteraz známe
skutočnosti. Návrh na úpravu 2. zmeny rozpočtu bol prerokovaný vo finančnej komisii
a navrhuje ho takto schváliť.
P. starosta otvoril diskusiu.
P. Petrák Miloš, poslanec OZ, ktorý uviedol, že príspevok DP Skalité sa znižuje približne
o 61 500,- €. Jedná sa o príspevok na údržbu majetku, na MK, údržbu zelene, údržbu cintorína,
odvoz TKO a pod.. Nejde o malú čiastku a upozornil, že DP Skalité nebude vykonávať tieto
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služby v takom rozsahu ako doteraz. Budú obmedzené, ako kosenie trávy a pod.. Aby sa niekto
v budúcnosti nečudoval, že sa tieto práce nevykonali včas alebo vôbec.
P. starosta informoval poslancov, že k zníženiu rozpočtu došlo u všetkých príspevkových aj
rozpočtových organizáciách ako aj u obce s prihliadnutím na zachovanie zamestnanosti našich
ľudí, ale aj zachovaním kvalitných služieb. Tento výpadok je aj v rámci investícií a v tejto
chvíli sa ponížili na nulu. Dopady pandémie sú výrazné a preto znižujeme finančné dopady
tým, že znižujeme rozpočet naprieč všetkými položkami. Dúfa, že služby občanom budú
zabezpečené v dostatočnom rozsahu. Jedná sa o zníženie finančných prostriedkov nielen u DP
ale aj u rozpočtu Obecného úradu.
P. starosta otvoril diskusiu. Do diskusie sa prihlásil p. Časnocha Michal, poslanec OZ, ktorý
požiadal o doslovný prepis jeho diskusného príspevku do zápisnice OZ.
Diskusný príspevok p. Časnochu Michala, poslanec OZ:
P. Časnocha Michal, poslanec OZ.:
,,Ďakujem za slovo. V predloženom návrhu na zmenu rozpočtu by som chcel poukázať na zopár
podstatných bodov. V prvom rade bolo uvedené, že očakávame výrazné zníženie celkového príjmu
rozpočtu o takmer 240 tisíc eur. Keďže ide o následok pandemickej situácie a výpadky príjmov budú
pravdepodobne časom ešte výraznejšie, uviedol by som zopár postrehov najmä v našej výdavkovej
časti. Podľa návrhu zmeny rozpočtu sa znižujú mzdy zamestnancov o 13 tisíc na sumu 250 tisíc eur
a poistné sa znižuje o 9500 eur na sumu 95 tisíc eur. V zmysle predloženého záverečného účtu sa ku
31.12.2019 vyplatilo zamestnancom na mzdách 215 tisíc eur a poistné predstavovalo 85 tisíc. Teda aj
keď znižujeme v rozpočte peniaze určené na platy na sumu 250 tisíc eur, stále ostáva dostatok financií
na 100 % pokrytie platov, keďže minulý rok sa na mzdy minulo 215 tisíc eur. Hovorím to preto, lebo
zamestnanci našej obce poskytujú vysokokvalifikované služby (či už ide o referát pozemkov, daní,
rozpočtu, sociálny a iné) a nemali by mať strach, že kvôli kríze im ako poslanci chceme siahnuť na plat
prostredníctvom rozpočtu.
Určite ste postrehli, že podľa návrhu rozpočtu pôjde výrazne menej peňazí obecnej prevádzke, školám,
CVČ, či ZUŠ. V budúcnosti budeme musieť na to myslieť a v prípade možností ich dofinancovať. Na
jednej strane na opravu ciest nemáme vyčlenené ani jediné euro, na strane druhej ideme z vlastných
zdrojov minúť na tretie multifunkčné ihrisko na hranici s Poľskom 20 tisíc eur. Schválili sme ho preto,
lebo je k nemu dotácia 38 tisíc eur, ale 20 tisíc musíme platiť my. V čase jeho schválenia bola situácia
značne odlišná. Keďže sa situácia zmenila, je načase nanovo si stanoviť priority.
Preto sa pýtam: Skutočne rušíme rekonštrukciu mosta u Filipov a necháme most spadnúť, ale radšej
postavíme tretie multifunkčné ihrisko na hranici s Poľskom? Čo je pre nás dôležitejšie? Určite viete,
v akom stave sú naše dve súčasné multifunkčné ihriská. Využívanú sa sporadicky a oplotenie na nich je
už takmer zničené. Čo keby sme namiesto stavania tretieho ihriska radšej opravili dve súčasné a zvyšné
peniaze použili napr. aj na vysporiadanie pozemkov pod cyklotrasou alebo na iný účel, ktorý by poslúžil
ľuďom? Aký je váš názor? Ďakujem.“ Koniec príspevku.

P. starosta uviedol, že situácia je veľmi vážna. Finančné prostriedky, či sa to týka miest alebo
štátnej správy, došlo k 1. 1.2020 k navýšeniu miezd o 10%. Taktiež to bolo i v prípade v
minulého kalendárneho roka, že k 1.1.2019 došlo k navýšeniu miezd v štátnej ale aj vo verejnej
správe o 10%. Túto finančnú situáciu riešime naprieč, nielen u zamestnancov Obecného úradu
ale aj u jednotlivých príspevkových a rozpočtových organizácií, aby sme vedeli sanovať
výpadok podielových daní, ktorý v prípade scenára č.1., že výpadok podielových daní bude
predstavovať čiastku 170 tis. € z podielových daní, scenár č.2., že sa schodok bude pohybovať
na úrovni 400 tis. € z podielových dani a scenár č.3., že bude výpadok vo výške 30%
podielových daní čo je okolo od 620 do 720 tis. €. S týmito scenármi pracujeme a robíme
všetky opatrenia pre to, aby sme zabezpečili bezproblémový chod obce. Taktiež vykrytie miezd
našich zamestnancov, ktorých prácu si vážim a cením. Jednotlivé kroky boli potrebné, aby sme
10

vedeli zabezpečiť chod obce do konca kalendárneho roka. Aby všetky rozvojové projekty,
ktoré boli schválené a dostali dotačné schémy boli využité. Nakoľko tieto finančné prostriedky
v krátkodobom horizonte získať nebudeme môcť, nakoľko všetky výzvy boli zrušené.
Ohľadom majetku obce uviedol, že sa o majetok staráme. Ochranné siete na jednotlivých
multifunkčných ihriskách sa pravidelne opravujú. Taktiež si treba uvedomiť, že táto pandémia
priniesla do našej obce nový fenomén. Je to zvýšený záujem o športoviská, ktorý v týchto
dňoch badáme, ale aj v prípade možno aj ďalšieho budovania ihrísk v iných častiach obce. Aby
mali naši občania možnosť športového vyžitia.
Koniec diskusie.
P. starosta požiadal p. Časnochu Michala, poslanca OZ o predloženie svojho návrhu, ktorý
predložil na zasadnutí.
P. Časnocha Michal, poslanec OZ uviedol, že dáva pozmeňujúci návrh, aby sa presunuli
finančné prostriedky z multifunkčného ihriska v lokalite Serafínov vo výške takmer 20 tis. € na
iný účel napríklad napr. na opravu mosta v miestnej časti u Filipa alebo niekde, kde sú skôr
potrebné.
P. starosta k tomuto uviedol, že pre nás je prioritou, aby obec nestagnovala, naďalej sa
rozvíjala. Je prirodzené, že rozvoj musí byť zabezpečený v každej časti obce. Pre vedenie obce
je v každej časti rovnako dôležitý.
Finančné prostriedky máme na účte. Nestretol sa s tým, že by niektorá obec vracala schválenú
dotáciu vo výške 38 tis. €. Chceme preto tieto fin. prostriedky využiť. Do konca nášho
funkčného obdobia budeme oddychové zóny a ihriská budovať v celej obci, podľa fin.
možností a schválených dotácií.
P. starosta ďalej uviedol, že nakoľko sa v pozmeňujúcom návrhu uvádza most u Filipov aj
s touto problematikou sa zaoberáme. Cenová kalkulácia, ktorá je na rekonštrukciu mosta
u Filipov sa pohybuje niekde okolo 100 tis. €. Nejde o rekonštrukciu na úrovni niekde okolo 10
– 15 tis. €. V tejto chvíli by sme nevedeli urobiť ani dočasnú sanáciu uvedeného mosta.
P. starosta dal hlasovať o pozmeňujúcom návrhu p. Časnochu Michala, poslanca OZ.
Hlasovanie: za pozmeňujúci návrh Časnocha Michal, Ondrej Rovňan, Miloš Petrák, proti:
nikto, zdržali sa: Mgr. Révayová, Mgr. Capek R., Lašová Ľ., Bazgerová I., Ramšák M., Bury
Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. art. Vlasta Mudríková.
Pozmeňujúci návrh p. Časnochu Michal nebol prijatý.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.51/2020- OZ schvaľuje:
a) 2.zmenu rozpočtu obce Skalité č. 2/2020 pre rok 2020 tak, ako bola predložená vrátane
rozpočtov ROPO v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Skalité ( tvorí prílohu uznesenia).
b) Použitie kapitálových výdavkov na oplotenie cintorína Rieky vo výške 20 tis. €.
c) Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na stavby:
- oplotenie cintorína Rieky vo výške 20 tis. €,
- modernizáciu verejného osvetlenia – záväzok z r. 2019 vo výške 5 tis. €, ktoré bolo
schválené počtom 13 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová, Mgr. Capek R., Lašová Ľ.,
Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. art. Vlasta
Mudríková, proti: nikto, zdržali sa: Mgr. Časnocha M., Rovňan O., Petrák M, neprítomný na hlasovaní:)

P. starosta predložil na prerokovanie poslancov možnosť odvolať a následne zrušiť Obecnú
radu (ďalej len OR) pri OZ Skalité.
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P. starosta otvoril diskusiu.
Révayová Z., poslankyňa OZ uviedla, že je za zachovanie OR bez finančného ohodnotenia.
P.Capek R., poslanec OZ uviedol, že je za zachovanie OR bez finančnej odmeny.
Mudríková V., poslankyňa OZ uviedla, že ako náhle získala poslanecký mandát, nevedela čo to
bude obnášať. Nakoľko je tiež v OR nemusí byť za to žiadna finančná odmena. Chce byť
prínosom a súhlasí s názorom p. Révayovej Z..
P. Lašová Ľ., poslankyňa OZ uviedla, že všetky tieto návrhy vznikli na zasadnutí finančnej
komisie, kedy sa rokovalo na rozpočte obce. Aby sme mohli ušetriť, vtedy vznikli tieto
podnety, akou cestou pôjdeme. Čo zachováme, čo bude prioritou. I v čase pandémie, keďže niet
veľa riešení na obci, kultúrnych podujatí alebo iných vyžití. Vieme, že nie je sa ani čo
schádzať, ani čo riešiť, ale pokiaľ sa naštartuje naša ekonomika, bude bodov na rokovanie veľa.
Pracuje už niekoľko rokov v OR a naše diskusie, návrhy vždy boli prínosom. Snažili sme sa,
aby body rokovania boli pripravované na rokovanie OZ. Taktiež dala podnet na zníženie svojej
odmeny, ako zástupkyne starostu obce. Je za zachovanie OR, bez nároku na finančnú odmenu.
P. Krčmárik M., poslanec OZ uviedol, že jeho názor je taký, že sa priamo, konkrétne znenia
návrhov uznesení na zasadnutí OR preberali. S tým, že je uznesenie prerokované či už
v komisiách alebo v kolektívnom orgáne je viac, ako keď to niekto napíše prednosta alebo
niekto iný. Je za to, aby zasadnutie OR sa robilo tak, aby bol minimálne písomný výstup aspoň
v e-mail podobe. Je za zachovanie OR.
P. starosta na základe vyjadrenia sa poslancov a členov OR k činnosti OR stiahol návrh na
zrušenie a odvolanie členov OR z rokovania OZ.
P. starosta privítal na rokovaní OZ p. Greguša Romana, občana, ktorý zastupuje svoju sestru p.
Chrastinovú . Požiadal poslancov o otvorenie a prerokovanie bodu programu „ Nakladanie
s majetkom obce“ o prejednanie žiadosti p. Chrastinovej. Poslanci s návrhom súhlasili.
·

Žiadosť o odkúpenie časti pozemku EKN č.6411 o výmere cca do 100 m2 a časti pozemku
EKN č. 6322/17 o výmere do 560 m2 p. Anny Chrastinovej, 023 14 Skalité č. 1111.

P. starosta informoval poslancov so žiadosťou p. Chrastinovej. Žiadosť bola prerokovaná
v komisiách.
P. starosta otvoril diskusiu.
P. Gonščák J., poslanec OZ uviedol, že stavebná komisia odporučila odpredaj daných pozemkov.
P. Capek R.,poslanec OZ uviedol, že finančná komisia taktiež odporučila odpredaj pozemkov
osobitých zreteľom.
P. Révayová, poslankyňa OZ sa priklonila k odporúčaniach komisií. Lokalitu pozná, ide o časť
v ktorej sa vytvára skládka a túto skládku nemá kto zlikvidovať. Odpredajom by sa táto situácia
vyriešila. Súhlasí s odpredajom oboch pozemkov.
P. Krčmárik M., poslanec OZ mal otázku ohľadom možnosti prepojenia novo vzniknutej
komunikácie smerom na Chajsovku.
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P. Greguš R., občan uviedol, že zatiaľ je to tak ako je uvedené v žiadosti. Do budúcna sa
nebráni toku. Cesta bude zatiaľ ukončená pri potoku.
P. Krčmárik M., poslanec OZ mal otázku na p. Greguša, občan, či novo vzniknutá cesta bude
v stave zodpovedajúcom miestnej komunikácií. Či v prípade odovzdania cesty do majetku obce
nevzniknú obci ďalšie náklady.
P. Greguš, občan uviedol, že cesta bude spevnená, aby slúžila účelu. Nebude asfaltový povrch.
Budú tam náklady obce, ale zároveň aj obec bude mať výhodu z tohto, nakoľko sa v danej
lokalite vybuduje 23 rod. domov. Taktiež bude odstránená čierna skládka odpadu v okolí potoka.
P. starosta uviedol, že v prípade odovzdania komunikácie obci musí byť táto komunikácia
v spôsobilom stave. Spôsobilý stav nie je štrková forma. V prípade odovzdania cesty, budú
tieto otázky i zmluvne ošetrené.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.52/2020- 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 žiadateľke: Chrastinovej Anne,
023 14 Skalité č. 1111, a to:
-časť pozemku – parcela registra „E“ 6411 –vodná plocha č. LV 7006 v k.ú. obce Skalité,
o výmere do 100 m2, na základe GP, ktorý si žiadateľka vyhotoví na vlastné náklady a ku
zameraniu bude prizvaný zástupca obce. Podmienkou odpredaja je súhlas správcu toku. Návrh
na vklad do katastra nehnuteľností a náklady s tým spojené hradí kupujúci. Odôvodnenie :
p. Chrastinoveá Anna, 023 14 Skalité č.1111, požiadala Obec Skalité o odkúpenie časti
pozemku parc. EKN č.6411 za účelom rozšírenie komunikácie pre prístup k plánovaných
rodinným domom. Po prerokovaní žiadosti v komisiách je pre obec daný pozemok
nevyužiteľný, ktoré bolo schválené počtom 13 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr.
Révayová, Mgr. Capek R., Lašová Ľ., Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr.
Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. art. Vlasta Mudríková, Mgr. Časnocha M., Rovňan O., Petrák M, proti: nikto,
zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:)

Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.53/2020- 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 žiadateľke: Chrastinovej Anne,
023 14 Skalité č. 1111, a to:
-časť pozemku – parcela registra „E“ 6322/17 –vodná plocha č. LV 7006 v k.ú. obce Skalité,
o výmere do 560 m2, na základe GP, ktorý si žiadateľka vyhotoví na vlastné náklady a ku
zameraniu bude prizvaný zástupca obce. Podmienkou odpredaja je súhlas správcu toku. Návrh
na vklad do katastra nehnuteľností a náklady s tým spojené hradí kupujúci. Odôvodnenie :
p.Chrastinová Anna, 023 14 Skalité č.1111, požiadala Obec Skalité o odkúpenie časti pozemku
parc.č. EKN 6322/17 za účelom ucelenia a zarovnania pozemkov zo strany rieky. Po
prerokovaní žiadosti v komisiách je pre obec daný pozemok nevyužiteľný, ktoré bolo schválené
počtom 13 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová, Mgr. Capek R., Lašová Ľ., Bazgerová
I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. art. Vlasta
Mudríková, Mgr. Časnocha M., Rovňan O., Petrák M, proti: nikto, zdržali sa:nikto, neprítomný na hlasovaní:).
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10.

Správa o výsledku inventarizácie k 31. 12. 2019

P. požiadal p. Ruckovú o predloženie správy.
P. Rucková, prac. OcÚ informovala, že poslancom boli zaslané všetky správy jednotlivých
organizácií o výsledkoch inventarizácie k 31.12.2019.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.54/2020- OZ, ktoré bolo schválené počtom
13 prítomných poslancov. Tvorí prílohu zápisnice.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová, Mgr. Capek R.,
Lašová Ľ., Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef,
Mgr. art. Vlasta Mudríková, Mgr. Časnocha M., Rovňan O., Petrák M, proti: nikto, zdržali sa:nikto, neprítomný na
hlasovaní:).

P. starosta o 12,40 hod. prerušil rokovanie OZ – obedňajšia prestávka. Rokovanie OZ pokračovalo od
14,00 hod..

P. starosta predložil pozmeňujúci návrh k programu rokovania a to, presunutie bodu programu
č.14.) Nakladanie s majetkom obce za bod č. 10, následne dôjde k prečíslovaniu bodov
programu.
p. starosta dal hlasovať o zmene programu rokovania.
Návrh bol schválený počtom 13 prítomných poslancov.
11.

·

Nakladanie s majetkom obce

Žiadosť spoločnosti SPORT SERVICE s.r.o. o schválenie Dodatku č. 7 k Zmluve o dielo
o predĺženie termínu ukončenia prác do 31.10.2020.

P. starosta, že žiadosť bola prerokovaná v komisiách.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.

Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.55/2020- OZ schvaľuje: Uzatvorenie
Dodatku č. 7 k Zmluve o dielo č. 27/03/18 zo dňa 27.3.2018: ,,Novostavba, športová hala –
Skalité“ medzi zhotoviteľom športovej haly – Skalité SPORT SERVICE, s.r.o. so sídlom
Diaková 111, 038 02 Diaková, IČO 36785571 a objednávateľom Obcou Skalité, 023 14
Skalité č. 598, IČO: 00314285 s termínom dokončenia diela do 31.10.2020, ktoré bolo
schválené počtom 12 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová, Mgr. Capek R., Lašová
Ľ., Bazgerová I., Ramšák M., JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. art. Vlasta
Mudríková, Mgr. Časnocha M., Rovňan O., Petrák M, proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:
Bury Ján).

·

Žiadosť Obec Skalité- Prevádzkáreň, Skalité č. 598 o predĺženie lehoty výstavby
a zmenu termínu dokončenia diela ,,Spevnené plochy okolo športovej haly v obci
Skalité“ do 31.8.2020.

P. starosta informoval poslancov so znením žiadosti. Žiadosť bola prerokovaná na zasadnutí
komisie stavebnej a finančnej.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
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Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.56/2020- OZ schvaľuje: Uzatvorenie
Dodatku k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 10.9.2019: ,,Spevnené plochy okolo športovej haly
v obci Skalité“ medzi zhotoviteľom stavby Obec Skalité-Prevádzkáreň, 023 14 Skalité č. 598,
IČO: 35996111 a objednávateľom stavby Obec Skalité, 023 14 Skalité č. 598, IČO: 314 285
s novým termínom dokončenia diela do 31.8.2020, ktoré bolo schválené počtom 12 prítomných
poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová, Mgr. Capek R., Lašová Ľ., Bazgerová I., Ramšák M., JUDr.
Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. art. Vlasta Mudríková, Mgr. Časnocha M., Rovňan
O., Petrák M, proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní: Bury Ján).

O 14,10 hod. sa na rokovanie OZ dostavil p. Bury Ján, poslanec OZ.
·

Úhrada trov starej exekúcie vo veci oprávneného Obec Skalité proti povinnému
Harciník, spol.s.r.o.,Bratislava v celkovej výške 420,- € súdnemu exekútorovi
JUDr.Marte Kužmovej, Exekútorský úrad Čadca. Úhrada starej exekúcie vo veci
oprávneného Obec Skalité proti povinnému Jaroslav Mikula, Horná o.č. 19, Svätý Peter
vo výške 42,- € súdnemu exekútorovi JUDr. Rudolf Krutý, PhD, exekútorský úrad
Bratislava.

P. starosta informoval poslancov so znením žiadosti. Žiadosť bola prerokovaná na zasadnutí
komisie finančnej.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.

Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.57/2020- OZ schvaľuje: a)Úhradu trov
starej exekúcie vo veci oprávneného Obec Skalité proti povinnému Harciník,
spol.s.r.o.,Šarišská 4/0, 821 09 Bratislava, IČO: 31647375 (EX 1284/1999,EX 1285/1999, EX
1286/1999,EX 1277/1999, EX 1278/1999, EX 1279/1999, EX 1280/1999, EX 1281/1999, EX
1282/1999, EX 1283/1999) v celkovej výške 420,- € súdnemu exekútorovi JUDr. Marte
Kužmovej, Exekútorský úrad Čadca, IČO: 31056717,
b)Úhradu starej exekúcie vo veci oprávneného Obec Skalité proti povinnému Jaroslav Mikula,
Horná o.č. 19, 946 57 Svätý Peter, r.č. 540927/3386 (EX 77065/18) vo výške 42,- € súdnemu
exekútorovi JUDr. Rudolf Krutý, PhD, exekútorský úrad Bratislava, IČO:37929810, ktoré bolo
schválené počtom 13 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová, Mgr. Capek R., Lašová
Ľ., Bazgerová I., Ramšák M., JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. art. Vlasta
Mudríková, Mgr. Časnocha M., Rovňan O., Petrák M, Bury J., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na
hlasovaní: ).

·

Oprava Uznesenia OZ č. 4/2020 zo dňa 12.3.2020.

P. starosta predložil poslancom návrh na opravu uznesenia OZ, kde nedopatrením došlo k chybe,
nakoľko bolo schválené rozpočtové opatrenie starostu obce č.1/2020 a toto v tom období ešte nebolo.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.

Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.58/2020- OZ schvaľuje: Vypustenie
písmena a) z uznesenia Obecného zastupiteľstva Skalité č. 4/2020 zo dňa 12.3.2020, ktoré bolo
schválené počtom 13 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová, Mgr. Capek R., Lašová
Ľ., Bazgerová I., Ramšák M., JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. art. Vlasta
Mudríková, Mgr. Časnocha M., Rovňan O., Petrák M, Bury J., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na
hlasovaní: ).
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·

Žiadosti p. Martiniakovej E, Skalité č. 55 a p. Čaneckej Daniely, Skalité č. 1290
o odpustenie nájmu z prenájmu nebytových priestorov v budove č.p. 1137,
z dôvodu zatvorenia prevádzok z dôvodu šírenia koronavírusu COVID-19.

P. starosta informoval poslancov, že zákon, ktorý by riešil túto otázku ešte nie je prijatý. Je
potrebné prerokovať tieto žiadosti.
P. starosta otvoril diskusiu.
P. Krčmárik M., poslanec OZ uviedol, že štát necháva na obciach riešenie tejto otázky. Obce
majú rozhodnúť o tom, či sa odpustí nájom. Všetkým, alebo nikomu a v akej výške.
P. Časnocha M., poslanec OZ informoval, že sa pripravuje nejaký balík opatrení. Možno
v týchto opatreniach bude aj toto riešené.
P. starosta navrhol dané žiadosti odročiť na ďalšie rokovanie OZ, z dôvodu nedostatku informácií
o pripravovaných opatreniach štátu.
Z rokovania OZ o 14,15 hod. odišla p. Mudríková V., poslankyňa OZ.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.58/2020- OZ odročuje: prerokovanie
žiadostí p. Martiniakovej Emílie, Skalité č. 55 a p. Čaneckej Daniely, Skalité č. 1290
o odpustenie nájmu z prenájmu nebytových priestorov v budove č.p. 1137, z dôvodu
uzatvorenia prevádzok z dôvodu šírenia koronavírusu COVID-19 na ďalšie zasadnutie
obecného zastupiteľstva. ktoré bolo schválené počtom 12 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za:
Mgr. Révayová, Mgr. Capek R., Lašová Ľ., Bazgerová I., Ramšák M., JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák
J., Krčmárik Jozef, Mgr. Časnocha M., Rovňan O., Petrák M, Bury J., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný
na hlasovaní: Mgr. art. Vlasta Mudríková ).

·

Žiadosť o odkúpenie pozemku CKN č. 7732/7 p. Miroslava Gavláka, 023 14 Skalité
č.1215.

O 14,18 hod. sa na rokovanie OZ dostavila p. Mudríková V., poslankyňa OZ.
P. starosta informoval poslancov so znením žiadosti. Žiadosť bola prerokovaná na zasadnutí
komisie stavebnej.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.60/2020- OZ neschvaľuje: Žiadosť p.
Miroslava Gavláka, 023 14 Skalité č. 1215 o odkúpenie pozemku CKN č.7732/7, zapísaný na
LV č. 1566 k.ú. obce Skalité z dôvodu umiestnenia obecných vodojemov na uvedenom
pozemku. Pozemok je pre obec potrebný, ktoré bolo schválené počtom 13 prítomných
poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová, Mgr. Capek R., Lašová Ľ., Bazgerová I., Ramšák M., JUDr.
Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. art. Vlasta Mudríková, Mgr. Časnocha M., Rovňan
O., Petrák M, Bury J., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní: ).

·

Žiadosť o odkúpenie pozemku CKN č.1795/29 p. Jozefa Urbánka a manž. Milady,
023 14 Skalité č. 778.
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P. starosta informoval poslancov so znením žiadosti. Žiadosť bola prerokovaná na zasadnutí
komisie stavebnej.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.61/2020- OZ neschvaľuje: Žiadosť p.
Jozefa Urbánka a manž, Milady, obaja bytom 023 14 Skalité č. 778 o odkúpenie pozemku
CKN č.1795/29 – orná pôda o výmere 108 m2, zapísaný na LV č. 1566 k.ú. obce Skalité
z dôvodu, že pozemok slúži ako prístupová cesta k okolitým pozemkom. Odpredajom
uvedeného pozemku by sa zamedzil prístup k pozemkom, ktoré bolo schválené počtom 13
prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová, Mgr. Capek R., Lašová Ľ., Bazgerová I., Ramšák
M., JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. art. Vlasta Mudríková, Mgr. Časnocha M.,
Rovňan O., Petrák M, Bury J., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní: ).

·

Žiadosť o odkúpenie časti pozemku CKN č.1840 p. Pavla Čarneckého, 023 14 Skalité
č. 734.

P. starosta informoval poslancov so znením žiadosti. Žiadosť bola prerokovaná na zasadnutí
komisie stavebnej.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.62/2020- OZ neschvaľuje: Žiadosť p. Pavla
Čarneckého, 023 14 Skalité č. 734 o odkúpenie časti pozemku CKN č.1840 o výmere do 70
m2, zapísaný na LV č. 1566 v k.ú. obce Skalité z dôvodu, že uvedený pozemok na nachádza
pri bytových domoch na Kudlove a do budúcna by mal byť využívaný ako priestor pre oddych
a hry obyvateľov bytových domov, ktoré bolo schválené počtom 13 prítomných poslancov.(
Hlasovanie: za: Mgr. Révayová, Mgr. Capek R., Lašová Ľ., Bazgerová I., Ramšák M., JUDr. Krčmárik M., Mgr.
JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. art. Vlasta Mudríková, Mgr. Časnocha M., Rovňan O., Petrák M, Bury
J., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní: ).

·

Žiadosť p. Antona Majchráka, J. Kollára 2458/53, 022 01 Čadca o riešenie situácie
prístupu k rod. domu č.p. 189.

P. starosta informoval poslancov so znením žiadosti. Žiadosť bola prerokovaná na zasadnutí
komisie stavebnej.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.63/2020- OZ a) neschvaľuje: Žiadosť p.
Antona Majchráka, J.Kollára 2458/53, 022 01 Čadca o úpravu MK k rodinnému domu č.p. 189
v k.ú. obce Skalité z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.
b) súhlasí: S využívaním MK umiestnenej na pozemku EKN č. 6381/1 v k.ú. obce Skalité,
ktorej vlastníkom je Obec Skalité na prejazd osobným motorovým vozidlom k rod. domu č.p.
189 p. Antonom Majchrákom, J.Kollára 2458/53, 022 01 Čadca, ktoré bolo schválené počtom
13 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová, Mgr. Capek R., Lašová Ľ., Bazgerová I.,
Ramšák M., JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. art. Vlasta Mudríková, Mgr.
Časnocha M., Rovňan O., Petrák M, Bury J., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní: ).

·

Žiadosť Petra Vrábla, Skalité č. 641 o rozšírenie mosta v lokalite Skalité Potok k rod. domu
641.
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P. starosta informoval poslancov so znením žiadosti. Žiadosť bola prerokovaná na zasadnutí
komisie stavebnej.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.64/2020- OZ trvá: Na Uznesení Obecného
zastupiteľstva v Skalitom č. 26/2020 zo dňa 12.3.2020, ktoré bolo schválené počtom 13
prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová, Mgr. Capek R., Lašová Ľ., Bazgerová I., Ramšák
M., JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. art. Vlasta Mudríková, Mgr. Časnocha M.,
Rovňan O., Bury J., proti: nikto, zdržali sa: Petrák M., neprítomný na hlasovaní: ).

·

Žiadosť p. Bestvinu Michala a manž. Michaely, 023 14 Skalité č. 133 o odpredaj časti
pozemku EKN č. 6357 o výmere do 36 m2.

P. starosta informoval poslancov so znením žiadosti. Žiadosť bola prerokovaná na minulom
zasadnutí OZ. V žiadosti bolo uvedené omylom iné parcelné číslo. Ide o zmenu unesenia OZ.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.65/2020 OZ ruší: Uznesenie Obecného
zastupiteľstva v Skalitom č.21/2020 zo dňa 12.3.2020 v plnom rozsahu, ktoré bolo schválené
počtom 13 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová, Mgr. Capek R., Lašová Ľ., Bazgerová
I., Ramšák M., JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. art. Vlasta Mudríková, Mgr.
Časnocha M., Rovňan O., Petrák M, Bury J., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní: ).

Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.66/2020 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“ 6357- ost.plochy, č. LV 7006 v k.ú. obce Skalité, o výmere
do 36 m2, za cenu €/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 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 13 prítomných
poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová, Mgr. Capek R., Lašová Ľ., Bazgerová I., Ramšák M., JUDr.
Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. art. Vlasta Mudríková, Mgr. Časnocha M., Rovňan O.,
Petrák M, Bury J., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní: ).

Z rokovania OZ odišiel o 14,25 hod. p. Bury Ján, poslanec OZ.
·

Žiadosť p. Gerátovej Viery, 023 14 Skalité č. 1325 o odkúpenie časti pozemku CKN č.
3624/1 o výmere do 40 m2.

P. starosta informoval poslancov o žiadosti p. Gerátovej o odkúpenie pozemku.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
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Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.67/2020 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: Gerátová Viera, 023 14 Skalité
č.1325 a to:- pozemku – parcela registra „C“ 3624/4-t.t.p., zapísaná na LV č. 1566 v k.ú. obce
Skalité, o výmere 30 m2, za cenu 6,- €/m2, ktorá vznikla odčlenením na základe GP č.66/2020
zo dňa 15.4.2020, vyhotoveného Ing. Annou Tomaščovou, Komenského 135, 022 01 Čadca.
Návrh na vklad do katastra nehnuteľností a náklady s tým spojené hradí kupujúci.
Odôvodnenie :p. Gerátová Viera, 023 14 Skalité č. 1325 požiadala Obec Skalité o odkúpenie
časti pozemku parc. č. KNC 3624/1– t.t.p. o výmere do 40 m2, v k.ú. obce Skalité. Uvedenú
časť pozemku v minulosti využívala jej rodina ako súčasť záhrady pri rod. dome. Nemala
vedomosť, že pozemok je vo vlastníctve obce Skalité. Uvedený pozemok je pre obec
nevyužiteľný, ktoré bolo schválené počtom 12 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr.
Révayová, Mgr. Capek R., Lašová Ľ., Bazgerová I., Ramšák M., JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J.,
Krčmárik Jozef, Mgr. art. Vlasta Mudríková, Mgr. Časnocha M., Rovňan O., Petrák M, proti: nikto, zdržali sa:
nikto, neprítomný na hlasovaní: Bury J. ).

·

Žiadosť p. PharmDr. Stenchláka Rudofa, Drahošanka 1381,022 01 o zmenu v nájomnej
zmluve č. 08 11 2000 ZS od 1.1.2021.

P. starosta informoval poslancov so znením žiadosti p. PharmDr. Stenchláka.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.68/2020 OZ a) berie na vedomie:
Zmenu právnej formy pre Lekáreň sv. Vavrica v Skalitom od 1.1.2021 z FO na PO
a pokračovaním nájomného vzťahu, b)schvaľuje: Uzatvorenie dodatku k Nájomnej zmluve č.
08112000 ZS zo dňa 8.11.2000 s uvedením zmeny právnej formy nájomcu na Lekáreň sv.
Vavrinca, s.r.o., so sídlom 023 14 Skalité č.1149, IČO:53 077 741 od 1.1.2021, ktoré bolo
schválené počtom 12 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová, Mgr. Capek R., Lašová Ľ.,
Bazgerová I., Ramšák M., JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. art. Vlasta Mudríková,
Mgr. Časnocha M., Rovňan O., Petrák M, proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní: Bury J. ).

Na rokovanie OZ sa o 14,36 hod. dostavil p. Bury J., poslanec OZ.
·

Opakované uzatvorenie nájomných zmlúv na nájomné byty, pridelenie nájomného
bytu.

P. starosta požiadal p. Bc. Klušákovú E., prac. OcÚ o podanie informácií poslancom OZ
k danému bodu rokovania.
P. Bc. Klušáková E., informovala poslancov so žiadosťami o predĺženie nájomných zmlúv.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.69/2020 OZ schvaľuje:
Opakované uzatvorenie nájomných zmlúv: Šustek Ján, Skalité č. 1440/10 od 10.8.2020 do
9.8.2021, Truchlík Dávid, Skalité č. 1459/1 od 1.7.2020 do 30.6.2021, Tomková Jana, Skalité
č. 1459/9 od 1.8.2020 do 31.7.2021, Slichová Gabriela, Skalité č. 1459/10 od 1.8.2020 do
31.7.2023,Tatarková Martina, Skalité č. 1460/1 od 1.8.2020 do 31.7.2023, Choujová Anna,
Skalité č. 1149/5 od 1.9.2020 do 31.8.2021,Urbánková Jana, Skalité č. 1149/14 od 1.9.2020 do
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31.8.2023, ktoré bolo schválené počtom 13 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová,
Mgr. Capek R., Lašová Ľ., Bazgerová I., Ramšák M., JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik
Jozef, Mgr. art. Vlasta Mudríková, Mgr. Časnocha M., Rovňan O., Petrák M, Bury J., proti: nikto, zdržali sa:
nikto, neprítomný na hlasovaní: ).

P. Klušáková E., prac. OcÚ ďalej informovala poslancov so žiadosťami o pridelenie
uvoľneného nájomného bytu v BD 1440/6 od 1.7.2020. Dvaja žiadatelia sa nemohli dostaviť na
zasadnutie OZ. Dostavila sa p. Kullová. P. Šimurda a p. Sojková požiadali, aby ich pri losovaní
zastúpili poslanci OZ.
Poslanci jednohlasne schválili spôsob pridelenia uvoľneného nájomného bytu formou losovania.
P. Lašová, poslankyňa OZ losovala za žiadateľa p. Šimurdu a p. Mudríková, poslankyňa OZ za
žiadateľku p. Sojkovú.
Žiadatelia o nájomný byt pristúpili k losovaniu. Uvoľnený nájomný byt vylosovala p. Kullová.
Žiadateľka spĺňa podmienky na pridelenie bytu. Byt je pridelený na dobu troch rokov od
1.7.2020 do 30.6.2023.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.70/2020 OZ schvaľuje: a) Spôsob
pridelenia uvoľneného nájomného bytu BD 1440/6 formou losovania, b)pridelenie trojizbového
nájomného bytu v BD 1440/6 p. Vladimírovi Legerskému, Skalité č. 537 a p. Nikole Kullovej,
Čierne č.769 na dobu troch rokov od 1.7.2020 do 30.6.2023, ktoré bolo schválené počtom 13
prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová, Mgr. Capek R., Lašová Ľ., Bazgerová I., Ramšák
M., JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. art. Vlasta Mudríková, Mgr. Časnocha M.,
Rovňan O., Petrák M, Bury J., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní: ).

P. starosta predložil pozmeňujúci návrh k programu rokovania a to, presunutie bodu programu
č.15.)Rôzne za bod č. 11, následne dôjde k prečíslovaniu bodov programu. Z dôvodu
prezentácie možnej rekonštrukcie miestneho rozhlasu (ďalej len ,,MR“).
P. starosta dal hlasovať o zmene programu rokovania.
Návrh bol schválený počtom 13 prítomných poslancov.
12.

R ô z n e.

P. starosta požiadal p. Maruniaka, zástupcu spoločnosti JD ROZHLASY,s.r.o., Horní Bečva,
ČR o odprezentovanie možnosti riešenia resp. výmeny obecného rozhlasu za bezdrôtovú
technológiu.
P. Maruniak informoval poslancov o možnostiach výmeny drôtového obecného rozhlasu za
bezdrôtový, s jeho technológiou, údržbou a servisom.
P. starosta uviedol, že na základe informácie riaditeľa DP Skalité máme v obci 120
reproduktorov, ktoré ozvučujú miestny rozhlas (ďalej len „MR“). Na základe prezentácie ide
o približne 220 ks a 91 miest rozložených na území obce. Firma nám navrhla možnosť riešenia
aj formou dodávateľskej faktúry tak ako to bolo riešené v prípade výmeny verejného
osvetlenia. Verejným obstarávaním oslovíme všetky firmy na trhu na základe kritérií. Ročne sa
vynakladá na údržbu MR 10 – 12 tis. €. Komplexná rekonštrukcia by nás mohla stáť aj so
spôsobom financovania na reálne náklady, ktoré vynakladáme v priebehu jedného
kalendárneho roka do údržby MR. MR nefunguje a v určitých lokalitách nie je možné
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zabezpečiť MR, nakoľko tam nie je vedenie. Taktiež dosluhuje ústredňa na rozosielanie SMS
ale aj mobilný operátor, ktorý ide cez starý systém raz odošle SMS ale aj nie. Toto všetko sa
rieši ako jeden komplex.
V tomto roku musíme vymeniť časť MR aj kabeláž, ale stále to bude staré dielo. Budúci rok
ďalšiu kabeláž, aby bol MR funkčný. V prípade tohto riešenia by sme do verejného
obstarávania dali podmienku, že po piatich rokoch a pri odovzdaní diela nám musia vymeniť
všetky batérie, čím sa zdvojnásobí životnosť celkovej rekonštrukcie MR.
Miestne časti, ktoré musíme osvetliť a kde nie je možné zabezpečiť vedenie, lebo je to
nerentabilné, finančné náročné, je toto možným riešením.
Je tu požiadavka poslanca p. Petráka na osvietenie prechodu pre chodcov na Nižnom konci. Je
to v rozpočte obce na tento rok. Tento svetelný bod sa pohybuje približne na úrovni 1 600,- €.
Prišla telefonická ponuka na jeden svetelný bod od spoločnosti JD ROZHLASY na úrovni
1000,- € na jeden svetelný bod vrátane stožiara v prípade, že si to osadíme sami. V prípade, že
nepotrebujeme stĺp sa cena pohybuje vo výške 800,- € s DPH. Miestne časti, ktoré musíme
osvetliť a kde nie je možné zabezpečiť vedenie, lebo je to nerentabilné, finančné náročné, je
toto možným riešením.
P. starosta otvoril diskusiu.
P. Petrák A., riaditeľ DP Skalité mal otázku na p. Maruniaka kde majú stredisko údržby
najbližšie k našej obci. A koľko by stál jeden údržbový deň, pozáručný servis, bez súčiastok.
P. Maruniak, zástupca spoločnosti uviedol, že cenu nepozná, môže poslať e-mailom.
P. Petrák A., riaditeľ DP ďalej uviedol, že v obci boli umiestnené dva takéto bezdrôtové miesta
a bol problém s napájaním. Bolo prezentované, že z verejného osvetlenia sa to dobije, ale
nebolo povedané, že sa v prípade krátkeho svietenia v letnom období sa batéria nestačí
dostatočne dobiť, čím sa životnosť rapídne skracuje. Aká je súčasná životnosť batérie? Či sa
dokáže nabiť v prípade krátkeho svietenia?
P. Maruniak, zástupca spoločnosti uviedol, že určite a klimatické podmienky obce nie sú horšie
ako v Hornej Bečve. Ideálnym riešením je samotná obhliadka v Hornej Bečve, kde Vám
umožníme spoločne s našimi technikmi vyskúšať rozhlas a budú vám zodpovedané technické
veci fungovania rozhlasu.
P. Petrák A., riaditeľ DP odporučil poslancom zrealizovať takúto obhliadku, aby sme mali
reálny prehľad o cenách, koľko stojí ročne prevádzka tohto rozhlasu. Je potrebné zvážiť tieto
náklady a taktiež je potrebné rozhodnúť, či sa v tejto dobe pustíme do obnovy MR. MR bol
vybudovaný začiatkom 70-tich rokov. Určite je potrebné ísť do rekonštrukcie.
P. Capek R. poslanec OZ mal otázku na p. Maruniaka ohľadom prijímačov do domácností pre
starších občanov a aká je jeho cena. Taktiež mal otázku ohľadom dodania takýchto prijímačov
do domácností.
p. Maruniak, zástupca spoločnosti uviedol, že takéto zariadenie vychádza cca 100,- €.
Starostovia riešia otázku zabezpečenia takýchto prístrojov tým, že zakúpia určité množstvo
a najmu to starším ľuďom alebo si to občania sami kúpia. Tento prístroj slúži len na príjem
signálu MR.
O 15,24 hod. zo zasadnutia odišiel p. Ramšák M., poslanec OZ.
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p. Bury J., poslanec OZ mal otázku ohľadom krádeží svietidiel verejného osvetlenia
P. Maruniak, zástupca spoločnosti uviedol, že svietidlá sú zabezpečené GPS.
P. starosta poďakoval p. Maruniakovi za prezentáciu výmeny MR.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.71/2020 OZ a) berie na vedomie: prezentáciu

spoločnosti JD ROZHLASY, s.r.o., Horní Bečva, ČR o možnosti riešenia výmeny obecného
rozhlasu v obci Skalité, ktoré bolo schválené počtom 12 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr.
Révayová, Mgr. Capek R., Lašová Ľ., Bazgerová I., JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef,
Mgr. art. Vlasta Mudríková, Mgr. Časnocha M., Rovňan O., Petrák M, Bury J., proti: nikto, zdržali sa: nikto,
neprítomný na hlasovaní: Ramšák M. ).

13.

Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN obce Skalité č. 5/2017
o opatrovateľskej službe, spôsobe určenia a výške úhrady za poskytované
sociálne služby

O 15,28 hod. sa na rokovanie OZ dostavil p. Ramšák M., poslanec OZ.
P starosta požiadal prednostu OcÚ o od prezentovanie tohto bodu programu rokovania OZ.
P. Ivanek P., prednosta OcÚ uviedol, že dôvodovú správu k VZN poslanci obdržali
s materiálny na dnešné zasadnutie OZ spolu s kópiou listu protestu prokurátora a návrh nového
VZN č. 1/2020 o opatrovateľskej službe, ktoré bude prerokované v samostatnom bode
programu rokovania. Protest prokurátora bol podaný na základe podnetu NKÚ SR, expozitúra
Žilina, nakoľko prebieha kontrola na úseku Sociálne služby – opatrovateľská služba. Záverom
Okresnej prokuratúry v Čadci je zrušenie VZN č. 5/2017 v celom rozsahu a prijatie nového
VZN v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi.
O 15,40 hod. z rokovania odišla p. Mudríková V., poslankyňa OZ.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.72/2020 OZ a) vyhovuje: protestu prokurátora

Okresnej prokuratúry Čadca č. Pd 31/20/5502-7 zo dňa 04.05.2020 proti Všeobecne záväznému
nariadeniu obce Skalité č. 5/2017 o opatrovateľskej službe, spôsobe určenia a výške úhrady za
poskytované sociálne služby, ktoré bolo prijaté uznesením č.91/2017 dňa 14.12.2017. b) ruší:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Skalité č. 5/2017 o opatrovateľskej službe, spôsobe určenia
a výške úhrady za poskytované sociálne služby, ktoré bolo prijaté uznesením č.91/2017 dňa
14.12.2017, ktoré bolo schválené počtom 12 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z.,
Mgr. Capek R., Lašová Ľ., Bazgerová I., JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Ramšák M.,
Mgr. Časnocha M., Rovňan O., Petrák M, Bury J., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní: Mgr. art.
V. Mudríková ).

14.

VZN obce Skalité č. 1/2020 o opatrovateľskej službe, spôsobe určenia
a výške úhrady za poskytované sociálne služby

P. starosta požiadal prednostu OcÚ o od prezentovanie tohto bodu programu rokovania OZ.
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P. Ivanek P., prednosta OcÚ uviedol, že nový návrh VZN č. 1/2020 o opatrovateľskej službe
obdržali poslanci spoločne s materiálmi na rokovanie OZ. Návrh VZN bol vyvesený na
úradnej tabuli obce a web stránke obce od 22.5.2020 do 7.6.2020. Neboli doručené žiadne
pripomienky. Na základe vyjadrenia sociálnej komisie by mal byť predložený pozmeňujúci
návrh k VZN.
P. starosta otvoril diskusiu.
P. Bazgerová I, poslankyňa OZ a predsedkyňa komisie sociálnej uviedla, že na základe
prerokovania návrhu VZN v komisii, komisia dáva pozmeňujúci návrh k návrhu VZN č.
1/2020 o opatrovateľskej službe, spôsobe určenia a výške úhrady za poskytované sociálne
služby. Článok III, § 5, ods. 4 zmeniť nasledovne: Úhradu za opatrovateľskú službu platí klient
podľa skutočného rozsahu poskytnutých úkonov za kalendárny mesiac, v ktorom sa
opatrovateľská služba poskytla, najneskôr do posledného dňa daného mesiaca.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.73/2020 OZ berie na vedomie:
Dôvodovú správu k VZN obce Skalité č. 1/2020 o opatrovateľskej službe, spôsobe určenia a
výške úhrady za poskytované sociálne služby, ktoré bolo schválené počtom 12 prítomných
poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Mgr. Capek R., Lašová Ľ., Bazgerová I., JUDr. Krčmárik M.,
Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Ramšák M., Mgr. Časnocha M., Rovňan O., Petrák M, Bury J., proti:
nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní: Mgr. art. V. Mudríková).

P. starosta dal hlasovať o pozmeňujúcom návrhu p. Bazgerovej I. poslankyne OZ.
Pozmeňujúci návrh poslankyne Bazgerovej bol jednohlasné schválený počtom 12 prítomných
poslancov. Výsledok hlasovania: Prítomní: 12, za: 12, proti: nikto, zdržal sa: nikto.
P. starosta dal následne hlasovať o schválení VZN obce Skalité č. 1/2020 o opatrovateľskej
službe, spôsobe určenia a výške úhrady za poskytované sociálne služby včítane prijatého
pozmeňujúceho návrhu. Výsledok hlasovania: Prítomní: 12, za: 12, proti: nikto, zdržal sa:
nikto.
Obecné zastupiteľstvo obce Skalité sa uznáša na VZN obce Skalité č.1/2020 o opatrovateľskej
službe, spôsobe určenia a výške úhrady za poskytované sociálne služby v znení
pozmeňujúceho návrhu. Text schválené VZN tvorí prílohu č.3 zápisnice.

15.

Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Obec Skalité -Prevadzkáreň
za rok 2019

P. starosta požiadal p. Majchrákovú Ž., prac DP Skalité, aby v krátkosti odprezentovala bod
programu rokovania OZ.
P. Majchráková Ž. prac. DP Skalité uviedla, že nakoľko materiál poslanci obdržali nebude sa
vyjadrovať k jednotlivých strediskám. Príspevková organizácia DP má hlavnú a podnikateľku
činnosť, všade sa robí rozpočet. Okrem toho príspevková organizácia sleduje aj hospodársky
výsledok na jednotlivé strediská. Hospodársky výsledok podľa stredísk nie je totožný
s príjmami a výdavkami. To závisí od úhrad t.z. náklady a výnosy sa sledujú v súlade s časom
t.z. v roku. Príjmy a výdavky sa sledujú, kedy to príde na účet resp. do pokladne a kedy sa
zaplatí príslušná faktúra. Takým príkladom sú napr. platby za el. energiu, kde sa v priebehu
roka platili malé zálohové faktúry – vo výdavkoch bolo málo cca 18 tis. €. Vyúčtovacie faktúry
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boli vo výške 13 tis. €. Tieto nedoplatky hoci boli v nákladoch v r. 2019 boli zaplatené v r.
2020 a dostali sa do výdavkov v januári 2020. Z tohto dôvodu požiadali o navýšenie rozpočtu
na príslušné stredisko, nakoľko finančné prostriedky, ktoré boli rozpočtované boli
v nedostatočnej výške.
Čo sa týka podnikateľskej činnosti DP zabezpečuje hlavne potreby a služby občanom je to až
93,95%. Výsledok hospodárenia bol plusový. Ďalej p. Majchráková podrobne informovala
poslancov o postupoch účtovania u DP v rámci podnikateľskej činnosti.
P. starosta otvoril diskusiu.
P. Časnocha Michal, poslanec OZ uviedol, že na modernizáciu MR za minulý rok boli náklady
vo výške 7600,- €. Mal otázku ohľadom predpokladanej výšky rozpočtu na tento rok, či bude
dostačujúca výška tohto rozpočtu v r. 2020.
P. Majchráková uviedla, že v minulom roku sa vykonávali len nevyhnutné opravy. Pre tento
rok sú kritickejšie úseky na opravu MR. V tomto roku je rozpočet vo výške 10 tis. €, úpravou
rozpočtu sa robil presun.
P. starosta uviedol, že MR je v kritickom stave, prichádza veľa žiadostí o opravu prípadne
rozšírenie MR. Nie je v každej časti MR.
P. Petrák A., riaditeľ DP uviedol, že MR je o dĺžke 60 km vzdušného vedenia, ktoré sú
v rôznom štádiu opotrebovania. Jedná sa o hliníkové vedenie, ktoré je poplastované. V prípade
poškodenia stĺpa(napr.nárazom auta) dochádza na troch až štyroch podporných stĺpoch
k zníženiu až zamedzeniu prietoku napätia cez uvedený vodič. Musíme vymeniť vodič aj
v úseku do 200 m.
Jedná sa len o nevyhnutné opravy. V tomto roku musíme s MR niečo robiť.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.74/2020 OZ schvaľuje: Rozbor hospodárenia
príspevkovej organizácie Obec Skalité – Prevádzkáreň v hlavnej i vedľajšej činnosti za rok 2019
bez výhrad, ktoré bolo schválené počtom 12 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová
Z., Mgr. Capek R., Lašová Ľ., Bazgerová I., JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Ramšák
M., Mgr. Časnocha M., Rovňan O., Petrák M, Bury J., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní: Mgr.
art. V. Mudríková).

P. starosta požiadal poslancov o opätovné otvorenie bodu programu 12. Rôzne. Poslanci
s návrhom jednohlasne súhlasili.
12.

R ô z n e.

P. starosta požiadal p. prednostu o podanie informácií k podaných projektom. Prípadne
o možnostiach podania ďalších projektov v tomto období. Uviedol, že niektoré projekty
z dôvodu pandémie boli zrušené, nevyhodnotené.
P. prednosta OcU uviedol, že materiály k poslanci obdržali. Podal podrobnú informácie
k jednotlivým projektom.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.75/2020 OZ berie na vedomie: Informatívnu
správu o schválených, neschválených, podaných a pripravovaných projektoch za
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II. polrok 2019 a I. polrok 2020, ktoré bolo schválené počtom 12 prítomných poslancov.(
Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Mgr. Capek R., Lašová Ľ., Bazgerová I., JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr.
Gonščák J., Krčmárik Jozef, Ramšák M., Mgr. Časnocha M., Rovňan O., Petrák M, Bury J., proti: nikto, zdržali sa:
nikto, neprítomný na hlasovaní: Mgr. art. V. Mudríková).

Ďalej informoval o plánovanom projekte výzva – cyklotrasy. Boli tam doplnené finančné
prostriedky pre Žilinský samosprávny kraj skoro 15 mil. €.
P. starosta uviedol, že k tomuto projektu je potrebné spoločné uznesenie napriek tomu, že teraz
projekt nepodávame, ale musíme riešiť ďalšie právne úkony ako geodetické vytýčenie,
geometrický plány, majetko-právne vysporiadanie niektorých pozemkov a pod.. Podstatná časť
plánovej cyklotrasy asi 90% je po pozemkoch ŽSR. Na základe tohto uznesenia bude rokovanie
so ŽSR o možnej budúcej nájomnej zmluve spoločne s mestom Čadca, obcami Svrčinovec
a Čierne. P. starosta ďalej vizuálne odprezentoval trasovanie plánovanej cyklotrasy.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.76/2020 OZ a)berie na vedomie:
prípravnú štúdiu k „Medzinárodná Skalitská cyklomagistrála“, b)súhlasí: s pokračovaním
prípravných prác na uvedenom projekte, ktoré bolo schválené počtom 12 prítomných
poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Mgr. Capek R., Lašová Ľ., Bazgerová I., JUDr. Krčmárik M.,
Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Ramšák M., Mgr. Časnocha M., Rovňan O., Petrák M, Bury J., proti:
nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní: Mgr. art. V. Mudríková).

P. starosta požiadal p. prednostu o podanie informácie o finančných nákladoch na prevádzku
CVČ a ŠKD v obci Skalité. Chceme zachovať všetky služby pre naše deti či je to formou
zlúčenia alebo inou formou. V tejto fáze nič nerušíme, ale chceme informovať poslancov
o nákladoch v prípade, že sa táto otázka bude musieť riešiť a následne rozhodnúť. Nakoľko
v budúcom roku budú chýbať výrazne finančné prostriedky v dôsledku výpadku podielových
daní.
P. prednosta informoval poslancov o výške finančných prostriedkoch, ktoré obec vynakladá na
činnosť CVČ v Skalitom za roky 2018,2019. V roku 2019 cca 60 tis. € je financované
z rozpočtu obce, 15 tis. € z poukazov a 2 tis. € je z obce Svrčinovec. Prevádzkové náklady sú
celkom vo výške 78 tis. € za rok 2019. V roku 2020 je v rozpočte približne 90 tis. €.
P. starosta otvoril diskusiu.
P. Capek R., poslanec OZ uviedol, že túto otázku je potrebné rozdiskutovať. V prípade, že sa
rozhodneme o zlúčení CVČ pod školu ako budú vykonávať svoju prácu tí pracovníci, ktorí tam
boli zamestnaný a mali krúžky?
P. starosta informoval, že už mnohé otázky sa riešili s pracovníkmi, ale aj s p. riaditeľkou p.
Brisudovou, ktorá navrhla riešenia či pozastaviť činnosť CVČ alebo zlúčiť. Ale pri zachovaní
zamestnanosti. Budeme musieť túto otázku riešiť a nájsť riešenie.
P. Révayová, poslankyňa OZ informovala poslancov ako fungovali vzdelávacie poukazy
v minulosti.
P. Lašová Ľ, poslankyňa OZ uviedla, že školské kluby pracovali od určitej hodiny do určitej
hodiny, rodič vedel kedy si môže dieťa vyzdvihnúť. Deti v CVČ môžu kedykoľvek prísť
a kedykoľvek odísť, nekontrolovateľne. Je to aj kvôli bezpečnosti detí.
P. Capek R., poslanec OZ uviedol ohľadom CVČ je veľa pre a veľa proti. Je tam veľa krúžkov
a ľudia to robia so záujmom. A taktiež tam pracujú ľudia, ktorí by prišli o prácu.
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P. starosta uviedol, že ak by sme CVČ zlúčili pod školu, jednalo by sa o o 2 a pol zamestnanca.
Či už pod MŠ alebo ZŠ.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.77/2020 OZ a)berie na vedomie:
Informatívnu správu o finančných nákladoch na prevádzku CVČ Skalité a ŠKD v obci Skalité
za obdobie r. 2018-2020, ktoré bolo schválené počtom 12 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za:
Mgr. Révayová Z., Mgr. Capek R., Lašová Ľ., Bazgerová I., JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J.,
Krčmárik Jozef, Ramšák M., Mgr. Časnocha M., Rovňan O., Petrák M, Bury J., proti: nikto, zdržali sa: nikto,
neprítomný na hlasovaní: Mgr. art. V. Mudríková).

P. starosta ďalej informoval poslancov o tom, že obec patrí pod Spoločný školský úrad Raková aj
na základe tejto situácie sme neboli informovaný. Tým, že sme v Spoločnom školskom úrade
riešime tieto otázky prirodzene s ním. Komunikoval prevažne so Spoločným školským úradom
v Krásne nad Kysucou, kde informácie dostával. So strany Spoločného školského úradu v Rakovej
neboli žiadne informácie. Taktiež sa informoval u starostky Obce Svrčinovec, prečo odstúpili so
Spoločného školského úradu Raková. Spoločný školský úrad v Krásne nad Kysucou by obec bez
problémov prijal. Pokiaľ budú s týmto súhlasiť poslanci. Pre obec to nemá žiaden finančný dopad,
len chceme mať relevantné informácie v správny čas.
P. Révayová, poslankyňa OZ uviedla, že vôbec nevedela že naša obec patrí pod nejaký
Spoločný školský úrad Raková. Pokiaľ máme patriť pod Spoločný školský úrad musíme
dostávať všetky informácie Je to prvá inštitúcia, ktorá by mala riešiť školstvo. V minulosti sme
žiadne takého informácie nemali. Školský úrad by mal informovať obce o zmenách, postupoch,
usmerneniach a pod..
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.78/2020 OZ a)berie na vedomie:
1. Informáciu starostu obce o vystúpení zo Spoločného školského úradu Obec Raková,
Obecný úrad, Ústredie č. 140, 023 51 Raková k 30.06.2020.
2. Informáciu starostu obce o pristúpení Obce Skalité k Spoločnému školskému úradu Krásno
nad Kysucou od 01.09.2020,
b) schvaľuje:
1. Vystúpenie Obce Skalité zo Spoločného školského úradu Obec Raková, Obecný úrad,
Ústredie č. 140, 023 51 Raková k 30.06.2020.
2. Pristúpenie Obce Skalité k Spoločnému školskému úradu Krásno nad Kysucou
od 01.09.2020,
c)ukladá:starostovi obce Skalité PaedDr. Jozefovi Cechovi:
1. Zaslať starostovi Obce Raková žiadosť o vystúpenie Obce Skalité zo Spoločného školského
úradu Obec Raková, Obecný úrad, Ústredie č. 140, 023 51 Raková.
2. Zaslať primátorovi Mesta Krásno nad Kysucou žiadosť o pristúpenie Obce Skalité
k Spoločnému školskému úradu Krásno nad Kysucou,ktoré bolo schválené počtom 12
prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., Bazgerová I., JUDr. Krčmárik M.,
Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Ramšák M., Rovňan O., Petrák M, Bury J., proti: nikto, zdržali sa:Mgr.
Časnocha M., Mgr. Capek R., neprítomný na hlasovaní: Mgr. art. V. Mudríková).

P. starosta informoval poslancov o tom, že kultúrne podujatia sú v našej obci zrušené. Určité
agentúry by chceli zabezpečiť rôzne koncerty počas letného obdobia. Je ponuka na koncert
skupiny DESMOD a skupiny IMT SMILE. Ide o prenájom amfiteátra v zmysle schváleného
cenníka. Usporiadateľom by boli tieto organizácie, nie obec Skalité.
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P. starosta ďalej informoval poslancov o tom, že na spoločnom stretnutí sme sa rozhodli, že
pristupuje k prvotnému riešeniu vzduchotechniky na stavbe športovej haly (ďalej len ŠH).
P. starosta ďalej informoval poslancov o žiadosti jarmočníkov a predajcov, ktorí žiadajú
poskytnúť 2-3 stánkov na predaj počas konania sa hodov. Všetky akcie sa do konca augusta
v obci zrušili.
Poslanci neodporučili poskytnutie stánkov počas konania sa hodov v obci.
P. starosta ďalej informoval poslancov o tom, že by bolo možno vhodné, nakoľko v tomto
období prežívame obdobie pandémie, vybudovať kríž z vďaky Pánu Bohu, že sme pandémiu
prežili, že sa nás nedotkla. Jedná sa o svetelný kríž, ktorý by sa nastavil tak, aby v určitom
momente dopadol na niektoré miesta, ktoré by boli súčasťou dominanty. Ide o návrh p.
Mundiéra. Financovanie by mohlo byť aj verejnou zbierkou na transparentný účet, kde môže
prispieť ktokoľvek. Umiestnený by mal byť tak, aby bol dominantou. O tejto myšlienke bude
komunikovať i s p. farárom.
16.

Interpelácie poslancov

P. Bazgerová I., poslankyňa OZ uviedla, že by sa mali riešiť priechody pre chodcov.
Najkritickejšia je autobusová zastávka je U Tomasa, kde chýba prechod pre chodcov a taktiež
u Tomice.
P. starosta k tomuto uviedol, že na spoločnom stretnutí s políciou, NDS, SSC mu bola daná
informácia, že v našej obci je dostatočný počet prechodov pre chodcov oproti iným obciam.
Žiadosť o prechody pre chodcov U Šimurdov, U Tomice a U Tomasa, Pri Kaplnke pri
autobusových zastávkach môžeme zaslať s tým, aby sa nám k nej vyjadrili.
P. Bazgerová I., poslankyňa OZ dala podnet na riešenie stĺpov elektrického vedenia, lebo sú
v zlom stave a hrozí že spadnú (napr. pri rod. dome p. Tatarku).
P. starosta uviedol, že za posledný rok boli podané dve žiadosti na energetiku. Žiadosť zamietli,
nakoľko stabilita daných stĺpov je dobrá. Taktiež sa to riešilo i v prípade orezu drevín okolo el.
vedenia, kde prišla odpoveď, že za orez drevín zodpovedá majiteľ pozemku.
P. Révayová Z., poslankyňa OZ dala návrh, aby sa požiadali Ž SR o odstránenie náletových
drevín a porastov v lokalite pri jej rod. dome. Taktiež uviedla, že na moste na Triciatku sa
z oboch strán rozsýpa vozovka, je to nebezpečné.
P. starosta uviedol, že žiadosť už bola podaná časť je aj zrealizovaná. Opätovne podáme
žiadosť. Čo sa týka opravy vozovky nejde o majetok obce. Túto otázku riešime od minulého
kalendárneho roka. Správcom mosta je SSC. Taktiež sme už dva krát žiadali o odstránenie
havarijného stavu oproti p. Zagrapanovej – je tam zosuv. Máme informáciu, že to SSC ide
realizovať. Taktiež máme prísľub, že sa bude realizovať opravu mostných objektov na
Triciatku a taktiež mostný objekt pri rod. dome p. Gavláka.
P. Lašová Ľ., poslankyňa OZ mala požiadavku na DP, ohľadom kontroly priekop pri miestnych
komunikáciách hlavne smerom od miestnej časti od Papíka smerom do miestnej časti do
Gregušov. Poďakovala sa dobrovoľným hasičom v obci za dezinfekciu priestorov nie len
autobusových zastávok ale aj priestorov škôl a škôlok vo svojom voľnom čase.
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P. Petrák M., poslanec OZ uviedol, že treba riešiť zosuv u rod. domu p. Zagrapana. Konáre sú
v ceste a došlo aj k poškodeniu mot. vozidiel.
P. starosta uviedol, že bude opätovne vyzvaná SSC.
P. Časnocha M., poslanec OZ mal pripomienku ohľadom vlajok pri pamätníku na námestí
obce. Či by sa nemohli opätovne vyvesiť z dôvodu oživenia priestoru námestia.
P. starosta uviedol, že zástavy boli odstránené z dôvodu, že ich niekto dával na pol žrde.
V rámci rekonštrukcie pamätníka sme riešili aj nové žrde na vlajky, ktoré by spestrili toto
územie.
P. Časnocha M., poslanec OZ uviedol, že ho oslovila skupina skateboardistov, ktorý chodia do
Čadce a na Bystrice, kde majú skateparky. Smerom za rieky, na diaľnicu je parkovisko je to
v majetku NDS, či by nebola možná výpožička tohto parkoviska alebo nájsť inú lokalitu na
vybudovanie takéhoto parku.
P. Stašová, HKO informovala poslancov o tom, že komunikovala s p. audítorkou ohľadom
predaja pozemkov osobitým zreteľom. Obec má vo svojich zásadách, že osobitým zreteľom by
sme mali predávať len pozemky vo verejnoprospešnom záujme a pozemky malej výmery.
Audítorka uviedla, že ak si vieme dobre zdôvodniť predaj pozemku, môžeme predať aj väčší
pozemok osobitým zreteľom. Ale ak by sme predávali pozemok niekomu, kto to následne
odpredával ďalej, tak už nemôžeme odpredať pozemok za ceny, ktoré máme stanovené
v Zásadách o hospodárení s majetkom obce, ale to máme odpredať za trhovú cenu.
P. starosta k tomuto uviedol, že trhová cena môže byť stanovená znaleckým posudkom alebo
dvoma- troma cenovými ponukami zo strany realitných kancelárií.
17.

Záver

P. starosta po vyčerpaní všetkých bodov programu rokovania OZ poďakoval všetkým na účasť
a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené 9.6.2020 o 19,00 hod..
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva boli prijaté uznesenia od č. 42/2020 do č. 78/2020.

Ing. Peter Ivanek
prednosta OcÚ

I. overovateľ: p. Bazgerová Iveta

PaedDr. Cech Jozef
starosta obce

II. overovateľ: p. Mgr. Capek Roman

Zapisovateľka: Bulavová Katarína
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