Zápisnica z Riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Skalité
konaného dňa 9.septembra 2020 v Skalitom
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny.
Program

r o k o v a n i a:

1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Správa o činnosti od posledného OZ, Kontrola Uznesení OZ (predkladá starosta)
3.zmena rozpočtu obce pre rok 2020 a Opatrenie starostu obce č.1 (predkladá p.
Mudríková M.)
5. Informatívna správa o čerpaní rozpočtu k 30.6.2020,Hodnotiaca a Monitorovacia správa
Programového rozpočtu k 30.6.2020 (predkladá, p. Mudríková M.)
6. Správa o kontrolnej činnosti HKO Skalité za I. polrok 2020 (predkladá p. Stašová M.)
7. Konsolidovaná výročná správa o obci Skalité za rok 2019 (predkladá prednosta OcÚ)
8. Zápis do kroniky obce Skalité za rok 2019
9. Nakladanie s majetkom obce (predkladá starosta)
10. Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy v školských zariadeniach
v pôsobnosti obce
11. Prehľad o aktuálnom stave projektov, ďalšie výzvy a vízie pre rozvoj obce( predkladá
prednosta OcÚ)
12. Rôzne
13. Interpelácie poslancov
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
12. O ospravedlnenie požiadala poslankyňa p. Mgr. art. Vlasta Mudríková. Skonštatoval, že
zasadnutie OZ je uznášania schopné.
P. starosta predložil poslancom návrh programu rokovania OZ. Doplňujúci návrh k programu
rokovania nebol vznesený. Dal hlasovať o programe rokovania OZ. Následne dal hlasovať
o celom programe rokovania OZ. Program OZ bol jednohlasne schválený (počtom prítomných 12
poslancov).
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2. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie.
P. starosta zápisom poveril Bulavovú K., za overovateľov zápisnice navrhol p. Ramšáka
Mariána, p. Petráka Miloša a do návrhovej komisie p. Mgr. Zdenku Révayovú a p. Mgr.
Časnochu Michala.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.79 /2020 – OZ schvaľuje a) Návrhovú
komisiu v zložení: Mgr. Zdenka Révayová, Mgr. Časnocha Michal
b)Overovateľov zápisnice: p. Marián Ramšák, p. Miloš Petrák
c)Zapisovateľa zápisnice: p. Katarína Bulavová
d)Program rokovania OZ tak, ako bol navrhnutý, 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:).

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. Uznesenia, ktoré vykonáva obecná prevádzka sú v plnení.
- P. starosta informoval o tom, že od začiatku júna sa otvorili brány materských škôl v našej obci
a od polovice júna postupne brány základných škôl pri dodržaní všetkých opatrení RÚVZ,
ministerstva školstva, vlády SR a 13.6.2020 sa skončil núdzový stav vyhlásený vládou SR
- Dňa 17.6.2020 sa zúčastnil rady školy pri ZŠ s MŠ Skalité Kudlov na základe pozvania
predsedníčky p. Potočárovej Adriany, kde sa riešili otázky súvisiace s pandémiou a jej dopady
na ZŠ.
- Dňa 23.6.2020 sa konala v Hornej Bečve prezentácia moderných rozhlasov, na ktorú boli
pozvaní všetci poslanci.
- Dňa 24.6.2020 RÚVZ Čadca vydalo nové usmernenie ohľadne konania hromadných podujatí
v okresoch Čadca a KNM. Toto usmernenie platí dodnes.
- Dňa 29.06.2020 spoločne s kolegami z obcí Čierne a Svrčinovec zaslali opätovne list na
Ministerstvo dopravy SR, VÚC Žilina, ŽSSR, Ž SR na navýšenie vlakov na skalitskej trati.
-Dňa 8.7.2020 navštívili obec Skalité deti z detského domova Horný Kelčov, kde spoločne
s Ľubkou Lašovou pripravili pre deti prezentáciu obce Skalité.
-Dňa 10.7.2020 sa konal koncert Desmod kde predkapelou bola skupina Mad Frequency. Obec
tento koncert neorganizovala, organizátorom bola skupina DESMOD s tým, že sa dodržali
všetky opatrenie RÚVZ.
- Dňa 14.7.2020 sa oficiálne otvoril altánok v rámci projektu podpredsedu vlády pre investície,
kde sa konali „ Raňajky na Trojaku“. Boli pozvaní aj všetci poslanci OZ. Pozvanie prijali aj
poľskí hostia, zástupcovia obce Rajzce, starosta Zbigniew Paciorek, Dariusz Płoskonka, Jacek
Hojny a Czeslaw Franusik.
-Dňa 19.7. 2020 sa konal benefičný zápas na počesť Vladimíra Mudríka, kde sme si ho
pripomenuli futbalovým zápasom. Pripomenuli sme si futbalistu, priateľa, ale predovšetkým
človeka s veľkým srdcom, ktorý svojimi benefičnými podujatiami pomáhal tým, ktorí to najviac
potrebujú a od svojho detstva pôsobil aj ako aktívny hráč v TJ Skalité a svojimi kvalitami
reprezentoval obec Skalité a Slovensko v rôznych kluboch.
-Dňa 21.7.2020 NKÚ SR ukončil kontrolu na opatrovateľskú činnosť v našej obci za roky 2017,
2018, 2019. Informácie o tomto výsledku kontroly uvedie v bode programu „Rôzne“.
-P. starosta ďalej informoval, že pokračuje sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 (SODB
2021), ktoré bude pokračovať aj v r. 2021.
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Ide o najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie, ktoré sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci
so samosprávami. Takmer polovica samospráv v Žilinskom kraji aktívne pracuje na sčítaní,
niektoré obce už majú prvú fázu štatistického zisťovania za sebou. Obec Skalité zatiaľ sčítala
okolo 16% bytov.
-Dňa 7.8.2020 opätovne zaslal list novému ministrovi dopravy Andrejovi Doležajovi za účelom
riešenie urgentných otázok obce Skalité spôsobených výstavbou úseku diaľnice D3 Skalité – štátna
hranica SK/PL a jej následným uvedením do prevádzky. Ide o množstvo problémov uviedol len
niektoré ako je: zlý technický stav cesty I/12 vrátane mostných objektov a chodníkov, nadmerný
hluk, kvôli absencií protihlukových stien, nedoriešený nájazd na diaľnicu D3 v k.ú. Skalité,
navýšenie vlakových spojov na trati Žilina – Čadca – Skalité – Zwardoň a späť.
-Dňa 11.08.2020 sa zúčastnil na prvom stretnutí členov regionálnej rady partnerstva regiónu
Kysúc, kde sa prerokovali informácie o príprave nového programovacieho obdobia do r. 2027.
Taktiež sa zúčastnil zasadnutia Združenia miest a obcí Kysúc, ktoré sa konalo za účasti
podpredsedu ZMOS Štefana Gregora.
- P. starosta ďalej informoval, že v súčinnosti so štatutármi školských zariadení v našej obci, školy
zaslali žiadosti na refundáciu platov od marca do júna na Úrad práce v Čadci. Ide o nemalé
finančné prostriedky, ktoré by mali pomôcť školám zabezpečiť bezproblémový chod do konca
kalendárneho roka.
- Dňa 12. 8. 2020 sa dozvedel správu o navýšení vlakových spojov na trati Čadca Skalité. Na
základe iniciatívy obcí Skalité, Čierne a Svrčinovec sa za obdobie posledných dvoch rokov
uskutočnilo viacero spoločných písomných a osobných rokovaní na rôznych úrovniach, a to na
úrovni Ministerstva dopravy a výstavby SR, ŽSR, ŽSK, Integrovanej dopravy ŽSK a ŽSSK, kde
sme navrhli rôzne riešenia zahustenia spojov na trati Čadca - Skalité – Serafínov. O rokovaniach
ste boli vždy informovaní na zasadnutiach OZ.
O rokovaniach bude aj naďalej informovať, lebo navýšenie vlakových spojov je stále nedostačujúce.
Tým, že vlakové spojenia majú končiť v centre obce začali rokovania s Integrovanou dopravou ŽSK
o zabezpečení zvážania ľudí z vyšného konca obce do centra k železničnej stanici Skalité a späť, aby
mali občania taktiež možnosť využitia vlakových spojení smer Čadca - Žilina a dostali sa na čas do
práce, škôl, zdravotníckych zariadení a nemuseli pritom stáť a čakať v dlhých kolónach. Od nového
grafikonu by sa mali pridať aj autobusové spoje na úseku od Kožákového mosta po vlakovú stanicu
v Skalitom.
-Dňa 24.8. 2020 sa zúčastnil verejného prerokovania dokumentu Stratégie udržateľného rozvoja
dopravy a mobility ŽSK do roku 2048. Z našej strany šli pripomienky o ktorých informoval na
zasadnutí komisie finančnej.
- P. starosta ďalej informoval o tom, že všetky oprávnené výdavky počas mimoriadnej situácie/
núdzového stavu spôsobeného pandémiou Covid 19 žiadame refundovať od Ministerstva vnútra
SR. Žiadosť je už podaná.
-Od posledného zastupiteľstva sa konali 4. kontrolné dni na ŠH, práce sa prehupli do finále.
Vykurovací systém je na 98% už zrealizovaný, v budúcom týždni by sa všetky systémy mali
odskúšať. Do 10 dní by sa mala osádzať palubovka v ŠH. Taktiež prebiehajú dokončovacie
práce.
- Obec Skalité opätovne vyzvala správcu vodovodov a kanalizácií o opravu kanalizačných
poklopov a vodovodných ventilov do nivelety cesty o čom informoval na predchádzajúcom OZ.
Do konca septembra by firma Sevak mala zrealizovať opravu najpoškodenejších poklopov.
- Pred začiatkom nového školského roka sa uskutočnilo stretnutie školských zariadení
v pôsobnosti spoločného školského úradu Krásno nad Kysucou. Ďalšie rokovanie z našimi
štatutármi školských zariadení, vedúcich školských jedálni sa uskutočnilo na obecnom úrade,
kde sa dohodlo otvorenie nového školského roka za dodržania všetkých opatrení RÚVZ,
Ministerstva školstva SR, Vlády SR.
-P. starosta ďalej informoval, že Obec Skalité vyzvala všetky inštitúcie, ktoré pôsobia v obci
Skalité a majú v správe vodné toky, stavby cez ktoré preteká vodný tok, alebo zrážková voda,
3

aby bezodkladne vykonali opatrenia, ktoré im vyplývajú v zmysle ustanovenia § 3 a §36 ods. 1
písm. a zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami. (Každý je povinný vykonať opatrenia
umožňujúce plynulý a neškodný odtok vody na pozemkoch, stavbách, objektoch a zariadeniach,
ktoré má vo vlastníctve, v správe alebo v užívaní). Prichádzajú nám vyjadrenia od jednotlivých
správcov a to: SVP, š. p., OZ Piešťany – odpovedali, že periodicky vykonávajú všetky opatrenia,
údržbu ako im zákon stanovuje. Navrhujú zvolať rokovanie za účasti štátnej vodnej správy, kde
sa môžu určiť kritické úseky a tie budú zaradené do ďalšej periodickej údržby pre rok 2021. ŽSR
dali vyjadrenie, že niektoré nevyhnutné práce už zrealizovali. Od spoločností SSC,IVSC Žilina –
nemá písomné vyjadrenie.
-Obec Skalité organizovala zber obnoseného a nepotrebného šatstva, ktorý sa konal v mesiaci
august a podarilo sa vyzbierať cca 5 ton oblečenia, v týchto zberoch budeme pravidelne
pokračovať.
- Dňa 2.9.2020 sa zúčastnil otvorenia nového školského roka v ZŠ s MS Kudlov.
- Ďalej informoval, že od začiatku nového šk. roka obec zabezpečuje opätovne rozvoz stravy pre
externých stravníkov.
- Taktiež informoval, že od začiatku mesiaca september sa upravili stránkové dni na OcÚ.
- Informoval, že v tomto týždni vypísal výberové konanie na riaditeľa školy ZŠ s MŠ Skalité
Kudlov. Uchádzači sa môžu prihlásiť do 5.10. do12:00 hod.. Je to zverejnené na web-stránke
obce.
- Dňa 12.9.2020 sa uskutoční Hokejbalový turnaj a15.9.2020 Mariánska pieseň.
-P. starosta informoval poslancov, že v súčasnom období sa realizujú práce obecnej
prevádzkárne na spevnených plochách okolo ŠH. Práce sa realizujú na oplotení cintorína za
Riekami. Počas týchto dní začínajú zhotovitelia práce na novom detskom ihrisku v ústredí,
stavbe altánku a multif. ihriska na Serafínove. Práce budú zrealizované do konca októbra.
Ďalej informoval o prácach, ktoré má ešte zrealizovať prevádzkáreň do konca októbra. Jedná sa
o opravy mostov Kavaly, opravy po povodniach v časti U Greguši, U Šimurdy, U Filipa, oprava
odvodnenia z lokality Cupeľ cez pozemok p. Geráta. V priebehu týchto týždňov prebehne
komplexná oprava výtlkov v celej obci. Oprava zábradlia u novozrealizovanej autobusovej
zastávke Skalité U Tomasa. Zriadila sa kompostáreň na cintoríne za Riekami, kde sa realizuje
oplotenie. Ďalej ide o vypratanie skládky pod Klušákom.
-O všetkých podaných, schválených, neschválených a pripravovaných projektoch bude
v samostatnom bode informovať prednosta OcÚ Peter Ivánek.
-Pred zasadnutím OZ zasadali komisie: komisia finančná a správy obecného majetku, komisia
výstavby, územného plánovania a životného prostredia a taktiež zasadala obecná rada, na ktorú
boli priznaní všetci poslanci.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.80 /2020 - OZ 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 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 predložil návrh, aby boli body programu 4. a 5. prerokované spoločne. Návrh starostu bol
jednohlasne schválený (počtom prítomných 12 poslancov).
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4.
5.

3. zmena rozpočtu obce pre rok 2020 a Opatrenie starostu obce č.1
Informatívna správa o čerpaní rozpočtu k 30.6.2020,Hodnotiaca
a Monitorovacia správa Programového rozpočtu k 30.6.2020

P. starosta v tomto bode programu informoval poslancov o možnosti prijatia návratnej finančnej
výpomoci zo štátnych finančných aktív poskytnutej Ministerstvom financií SR pre obec Skalité. Táto
možnosť bola prerokovaná na zasadnutí komisie finančnej. Pre obec by táto finančná výpomoc
predstavovala čiastku 124 449,- € na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie
výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.
Finančné prostriedky by boli určené na výdavky, ktoré obec musí hradiť počas celého roka. Jedná sa
o rozvojový projekt na rekonštrukciu miestneho rozhlasu, rekonštrukcia hygienického zariadenia
v budove Miestneho kultúrneho strediska a taktiež splátka úveru. Finančné prostriedky, ktoré mali
byť použité z rezervného fondu v r. 2020, budú vrátené do rezervného fondu a budú použité
v budúcnom roku.
Požiadal HKO p. Stašovú o predloženie stanoviska HKO k úverovému zaťaženiu obce k 30.6.2020.
HKO obce uviedla, že bola požiadaná o predloženie stanoviska k dodržaniu podmienok na prijatie
návratných zdrojov financovia. Percentá čerpania úveru, ale aj splácania úveru sú počítané
k 30.6.2020. Podiel ročných splátok a úrokov ku upraveným bežným príjmom je 6,19 %.Zostatok
istín z bankových úverov k 30.6.2020 predstavuje čiastku 672 709 €, zostatok nevyčerpaného úveru
600 tis. € k 30.6.2020 predstavuje čiastku 52 963,- € a zostatok nevyčerpaného úveru 350 tis. €
k 30.6.2020 predstavuje čiastku 330 006 €. V prípade prijatia finančnej výpomoci- pôžičky na
kompenzáciu výpadku dane FO vo výške 124 449 € by úverové zaťaženie obce bolo v celkovej výške
1 180 127,-€, percentuálne zaťaženie je vo výške 31,62 %. Obec spĺňa podmienky uvedené v § 17
odst. 6 písm. a) a b) zákona 583/2004 Z. z. a túto návratnú finančnú pomoc môžeme prijať. Ďalej
informovala poslancov o podmienkach splácania tejto návratnej finančnej výpomoci a taktiež na aký
účel môžu byť finančné prostriedky použité.
P. starosta informoval poslancov o tom, že finančné prostriedky ktoré boli v rezervnom fonde na
tento rok sa dostávajú na pôvodnú výšku. Teda tento prebytok hospodárenia budeme môcť použiť
v nasledovnom kalendárnom roku na cesty, chodníky prípadne iné veci, ktoré budú potrebné pre
obec.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.81/2020 - OZ berie na vedomie:
Stanovisko HKO Skalité k úverovému zaťaženiu obce Skalité k 30.6.2020 z dôvodu prijatia
návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív poskytnutej Ministerstvom financií
SR pre Obec Skalité výške 124 449,-€ na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu
kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie
ochorenia COVID-19, ktoré tvorí prílohu uznesenia a 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:).

Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.82/2020-OZ 1.schvaľuje: Prijatie návratnej
finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív poskytnutej Ministerstvom financií SR pre
Obec Skalité výške 124 449,-€ na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie
výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID19, 2.splnomocňuje:Starostu obce Skalité k podpisu Zmluvy o návratnej finančnej výpomoci
medzi Ministerstvom financií SR a Obcou Skalité a dokumentov potrebných k čerpaniu
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návratnej finančnej výpomoci, 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. Mudríkovú, prac. OcÚ o podanie správy o 1. zmene rozpočtu obce
starostom obce č. 1/2020 a 3. zmeny rozpočtu obce Skalité č. 3/2020 pre rok 2020.
P. Mudríková podrobne informovala poslancov o zmene č. 1/2020 starostu obce a o 3. zmene
rozpočtu obce Skalité na rok 2020 ( tvorí prílohu uznesenia).
P. starosta požiadal HKO o vyjadrenie sa k 3. zmene rozpočtu obce.
HKO doporučila vykonať uvedené úpravy rozpočtu obce, nakoľko sú zohľadnené naposledy
známe skutočnosti.
P. starosta informoval poslancov, že v tejto zmene sú zohľadnené všetky požiadavky obecnej
prevádzkárne, nakoľko im bol na predchádzajúcom zasadnutí výrazne znížený rozpočet, aby boli
zabezpečené v dostatočnej miere všetky služby občanom do konca kalendárneho roka.
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, pán starosta.
Na poslednom obecnom zastupiteľstve nám bol predstavený investičný projekt na rekonštrukciu
obecného rozhlasu. Dohodli sme sa, že túto tému neskôr prediskutujeme. Na finančnej komisii
starosta informoval o stretnutí v Hornej Bečve. Na obecnej rade sa ku tejto otázke nikto
nevyjadril. Bolo by preto podľa môjho názoru vhodné, aby sme zaujali stanovisko, či súhlasíme
s rekonštrukciou obecného rozhlasu.
Mám taký pocit, že viacerí ste po predstavení neboli úplne nadchnutí týmto projektom. Najmä,
keď sme zistili, že batérie bude treba časom vymieňať, čo bude finančne nákladné, alebo že
prijímač do domácnosti bude stáť okolo 100 eur a nie je určený na žiadnu inú frekvenciu.
Pred pár rokmi bol rozhlas dôležitým informačným kanálom pre obyvateľov obce. Od príchodu
mobilných telefónov a internetu použitie rozhlasu postupne stagnovalo. Píšu o tom desiatky
samospráv v Čechách i na Slovensku. Nevýhodou je napríklad to, že značná časť ľudí je počas
pracovného týždňa v práci mimo obce, teda informácie sa ku nim cez rozhlas nedostanú. Sú aj
takí, ktorých rozhlas ruší, keďže sa potrebujú vyspať pred alebo po pracovnej zmene. Niektoré
samosprávy používajú rozhlas spolu s inými informačnými prostriedkami, no časť moderných
samospráv uprednostňuje smart riešenia. Niekoľkými klikmi na internete sa dá zistiť, že mnohé
obce a mestá nie sú spokojné ani s bezdrôtovým rozhlasom. Sťažujú sa na to, že po rokoch
používania sa po záručnej dobe vybili akumulátory, pôvodné firmy zanikli a je ťažké nájsť
firmu, ktorá ich dokáže nabiť. Preto aj tieto prestali časom používať.
Sme v 21. storočí a som si istý, že aj naši dôchodcovia mladnú. Už majú úplne iný vzťah
k technológiám než pred 20 rokmi. A to netušíme, čo bude za ďalších 20 rokov. V Čechách sa
rozbehol systém smart komunikácie, cez ktorú sa obyvatelia aktívne zapájajú do diania obce
a zvyšuje sa prestíž moderných úradov. Ide napríklad o systém mobilného rozhlasu,
prostredníctvom ktorého starosta obce dokáže okamžite rozposlať sms-ky, či nahrať hlasové
správy a obyvatelia stlačením klávesy zahlasujú, či zareagujú. Takto napríklad v obci kontrolujú
dôchodcov. Príde im na mobil hlasová správa a stačí, aby stlačili na klávesnici 1 a starosta vie,
že sú v poriadku. Napokon je paradoxné, že vo všeobecnosti majú o informácie cez sms záujem
najmä seniori. Od tohto roku, teda od roku 2020 táto technológia prechádza postupne i na
Slovensko.
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Rozhlas môže mať naďalej svoje opodstatnenie, a to najmä počas krízového riešenia.
V najbližších rokoch bude možné využiť balík peňazí z EÚ a ktovie, možno v rámci
záchranného alebo protipovodňového systému bude vypísaná výzva, na ktorú budeme môcť
reagovať. Ušetrených 60 tisíc eur môžeme použiť na potrebnejšie účely, napríklad na vybavenie
športovej haly, ktorú snáď zanedlho otvoríme, alebo na opravu našich ciest, čo od nás poslancov
ľudia adekvátne očakávajú. Technológie za posledné roky napredujú míľovými krokmi
a rozsiahla a finančne nákladná rekonštrukcia rozhlasu v časoch, keď iné samosprávy rozhlasy
odstavujú, by pre nás nebola krokom dobrým smerom. Chceme byť modernou obcou, mali by
sme sa preto skôr zamerať na inteligentné systémy komunikácie vhodné pre 21. storočie. Preto
navrhujem ušetriť tieto finančné prostriedky a zamerať sa na kvalitu iných informačných
kanálov. Aby sa nám nestávalo to, čo sa deje teraz, že sms správy chodia s niekoľkohodinovým
oneskorením a prídu niekedy aj 5 krát uprostred noci v nevhodný čas. Ďakujem.“ Koniec
príspevku.
P. starosta uviedol, že týmto riešením sa zohľadňujú všetky moderné a inteligentné riešenia. Týmto
návrhom riešenia modernizácie obecného rozhlasu, chceme vyriešiť nedostatky rozhlasu
a zosúladenie informačného systému, nakoľko niektoré sú už nefunkčné. Systém, ktorý využíva obec
je tak zastaraný, že pri väčšom počte sms-správ počas dňa sa správy nerozoslali, alebo príde jedna
sms-ka aj niekoľko krát počas dňa. Jedná sa o návrh a na základe toho sa bude obstarávať cena, cena
môže byť aj nižšia. Je možnosť financovať rekonštrukciu počas piatich kalendárnych rokov, aby sa
rozpočet obce neúmerne nezaťažoval. Súčasné náklady na opravu a údržbu obecného rozhlasu sa
pohybujú vo výške od 10 až 12 tis. € ročne. Taktiež stĺpy miestneho rozhlasu sú už značne poškodené
a môže dôjsť k ohrozeniu života občanov. V prípade, že by sa riešila rekonštrukcia obecného rozhlasu
káblovým systémom, boli by náklady omnoho vyššie ako je navrhovaná rekonštrukcia. V rámci
obstarávania budú oslovené všetky spoločnosti, ktoré sa zaoberajú týmito prácami.
Ďalej p. Ivanek, prednosta informoval poslancov o tom, že spoločne s pracovníčkou OcÚ p.
Klušákovou sa zúčastnil stretnutia v Horní Bečve, kde im bolo vysvetlené aké služby poskytuje
takýto bezdrôtový rozhlas. O týchto službách, ktoré umožňuje využiť tento systém informoval
poslancov.
P. Časnocha M., poslanec OZ uviedol, že vo svojom príspevku chcel poukázať na to, že samosprávy,
ktoré používali takýto bezdrôtový rozhlas ho odpájajú, nakoľko prestal fungovať. Sú novšie
technológie, ktoré sa dajú použiť.
P. starosta ďalej uviedol, že rozhlas je určený pre staršiu generáciu našich občanov. Systém, ktorý
používa naša obec je už zastaraný, nefunkčný. Preto chceme ísť do tohto riešenia, ale taktiež si treba
uvedomiť, že sa rieši v rámci verejného obstarávania aj servis na 5 rokov. To znamená, že obec 5
rokov nebude do rozhlasu investovať. Po skončení päťročného obdobia firma na ďalších 5 rokov
batérie vymení. To znamená, že je to na obdobie 10 rokov. Môže sa ale stať niečo nepredvídateľné
napr. veterná smršť, že dôjde k inému poškodeniu... Náš miestny rozhlas je zastaraný, nefunkčný
a ohrozuje zdravie našich občanov. Počuteľnosť je niekde na úrovní 40 max. 50 %. Novým systémom
by sa výrazne zvýšila počuteľnosť. Navrhovaných je 90 bodov s 220 reproduktormi. V súčasnosti
máme 120 reproduktorov. Rozhlas v našej obci je havarijnom stave. Treba zvážiť či chceme takúto
službu poskytovať občanom alebo nie. Je potrebné rozhodnúť o tom, či sa bude realizovať komplexná
výmena kábelohého vedenia a taktiež aj stožiarov miestneho rozhlasu.
P. Ivanek, prednosta OcÚ uviedol, že financovanie tohto projektu je vlastne z úspor, ktoré by obec
vynaložila počas tohto obdobia na opravu a údržbu miestneho rozhlasu. Finančné prostriedky by sa aj
tak minuli na opravy a údržbu miestneho rozhlasu.
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P. starosta ďalej uviedol, že občania nemusia mať prijímače v rod. dome. Je to jedna z možností.
Ústredne a reproduktory sú umiestnené v exteriéri a pokiaľ má niekto záujem o zakúpenie nejakého
prístroja, ktorý ponúka možnosť prehrať si oznam má možnosť si ho zakúpiť, ale nemusí. Taktiež nie
je v našej obci možné zabezpečiť 100% počuteľnosť, nakoľko je obec rozľahlá.
P. Časnocha M., predložil svoj pozmeňujúci návrh a to nezahrnúť do 3. zmeny rozpočtu investičný
projekt rekonštrukcie miestneho rozhlasu. Uviedol, že treba počkať na nejakú výzvu v rámci
projektov.
P. Krčmárik M., poslanec OZ uviedol, že nevieme kedy bude vypísaná nejaká výzva. Odkladať to
nemá význam, pokiaľ máme stále investovať do údržby a opravy. Rozhlas je už havarijnom stave.
Je za to, aby obec investovala finančné prostriedky do novej technológie.
P. Bury J., poslanec OZ zareagoval na príspevok p. Časnochu M.. Uviedol, že rozhlas je v zlom
technickom stave. Riešenie, ktoré navrhol p. Časnocha M. je tiež dobré riešenie, ale nemôžeme
sa spoliehať na to, kedy bude vypísaná nejaká výzva. Jednoznačne musíme s rozhlasom v obci
niečo robiť.
P. Krčmárik J., poslanec OZ uviedol, že každé jedno zariadenie môže ešte prejsť modernizáciou.
V prípade vypísania výzvy môže ešte prejsť modernizáciou aj miestny rozhlas.
P. starosta dal hlasovať o pozmeňujúcom návrhu p. poslanca Časnochu M. a to nezahrnúť do 3.
zmeny rozpočtu obce pre r. 2020 16 tis. € na prvú splátku rekonštrukcie nového miestneho
rozhlasu. (Hlasovanie: za: Mgr. Časnocha Michal ., proti: nikto, zdržal sa: Mgr. Révayová, Mgr. Capek R.,
Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák
J., Krčmárik Jozef, neprítomný na hlasovaní:).Návrh poslanca p. Časnochu M. nebol schválený.

Ďalej sa do diskusie prihlásil p. Capek R., poslanec OZ, ktorý uviedol, že by bolo potrebné aby
aspoň jeden zástupca miestnej prevádzky bol prítomný na zasadnutí OZ alebo na zasadnutí
komisie finančnej. Je potrebné, nakoľko sa im poskytli veľké finančné prostriedky, aby vysvetlili
poslancom na čo budú konkrétne použité.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.83/2020-OZ 1. berie na vedomie:
Informatívnu správu o 1. zmene rozpočtu obce starostom obce č.1/2020,
2. ruší: V Uznesení Obecného zastupiteľstva v Skalitom č. 180/2019 zo dňa 12.12.2019 písmeno
c) a v Uznesení Obecného zastupiteľstva v Skalitom č. 51/2020 zo dňa 9.6.2020 písmeno c), 3.
schvaľuje: a)Zabezpečenie realizácie bezdrôtového MR, ktorý bude umiestnený na stĺpoch
verejného osvetlenia v obci Skalité do výšky 60 tis. € celkom, s päť ročnou zárukou a servisom.
Celková investícia bude rozdelená počas piatich rokov v splátkach,
b)3.zmenu rozpočtu obce Skalité č. 3/2020 pre rok 2020, tak ako bola predložená vrátane rozpočtov
ROPO v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Skalité (tvorí prílohu uznesenia), ( Hlasovanie: za: Mgr.
Révayová, Mgr. Capek R., Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M.,
Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, proti: nikto, zdržali sa: Mgr. Časnocha M., neprítomný na hlasovaní:).

P. starosta požiadal návrhovú komisiu, aby predložila návrh na uznesenie k bodu programu č. 5.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.84/2020-OZ 1.berie na vedomie:
Informatívnu správu o čerpaní rozpočtu k 30.6.2020
2.schvaľuje: Hodnotiacu a Monitorovaciu správu k Programovému rozpočtu k 30.6.2020, tvorí
prílohu zápisnice.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová, Mgr. Capek R., Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M.,
Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. Časnocha
M. proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:)
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P. starosta na zasadnutí OZ privítal p. Puchoňovú, ktorá je zástupkyňa trhových predajcov na
Slovensku. Na predchádzajúcom zasadnutí OZ bola taktiež prerokovaná žiadosť trhovníkov.
Predložil návrh poslancom, aby bola prerokovaná správa resp. žiadosť p. Puchoňovej.
Poslanci s návrhom p. starostu jednohlasne súhlasili.
P. Puchoňavá uviedla, že je zástupkyňou trhovníkov na Slovenku a oboznámila poslancov so
zlou situáciou trhovníkov na Slovensku. Požiadala poslancov o možnosť poskytnutia resp.
prenájmu verejného priestranstva za účelom z organizovania trhu za podmienky dodržania
opatrení súvisiacich s COVID-19.
P. starosta uviedol, že p. Puchoňová a spol. majú záujem si prenajať námestie v centre obce.
V tomto roku sa nebude konať výstava ovocia a zeleniny. 27.9.2020 sa bude konať v kostole
poďakovanie za úrodu. Tento termín by bol vhodný na zorganizovanie takéhoto jarmoku. Ďalej
uviedol, že všetky opatrenia, ktoré sú prijaté v súvislosti s COVID-19 si zabezpečia trhovníci.
P. starosta otvoril diskusiu.
P. Révayová, poslankyňa OZ uviedla, že dňa 13.9.2020 sa v kaplnke na Kudlove koná hodová
svätá omša, možno by bolo vhodné aj tam umiestniť 5-6 stánkov. A taktiež je možnosť
premiestniť stánky do areálu ZŠ Kudlov, ale je potrebné komunikovať s riaditeľkou školy.
P. starosta uviedol, že pri takomto predaji musí byť zabezpečená voda a WC, čo daná lokalita
nespĺňa.
P. Bury J., poslanec OZ uviedol, že je potrebné niečo také uskutočniť v našej obci, aby sa
občanom umožnilo nejaké rozptýlenie v dnešnej dobe.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.85/2020 OZ berie na vedomie:
Informáciu jarmočníkov a trhovníkov na Slovensku v zastúpení p. Puchoňovou o žiadosti
o prenájom verejného priestranstva v obci za podmienky dodržania všetkých platných hygienických
opatrení. ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová, Mgr. Capek R., Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., Bazgerová I., Ramšák
M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. Časnocha M. proti: nikto, zdržali sa:
nikto, neprítomný na hlasovaní:).

6.

Správa o kontrolnej činnosti HKO Skalité za I. polrok 2020

P. starosta požiadal HKO o predloženie správy o kontrolnej činnosti za I. polrok 2020.
P. Stašová, HKO informovala poslancov o vykonanej kontrolnej činnosti v súlade s plánom
kontrolnej činnosti na I. polrok 2020, schváleného dňa 12.12.2019 uznesením OZ č. 183/2019.
Vykonala kontrolu plnenia prijatých uznesení za II. polrok 2019 taktiež vykonala kontrolu
pokladní a účtovných dokladov výberom u Obce, Prevádzkárne, MŠ Skalité Ústredie, CVČ
Skalité. Správy tvoria prílohu uznesenia. Ďalej vykonala kontrolu poskytnutých dotácií v súlade
s VZN 5/2016 a ich vyúčtovanie, kontrolu úverového zaťaženia Obce Skalité k 30.6.2020.
Skonštatovala, že obec dodržuje percento úverového zaťaženia obce dobre. Správy o vykonanej
kontrole tvoria prílohu uznesenia.
Taktiež vykonala kontrolu príjmov a výdavkov CVČ Skalité k 30.6.2020 a kontrolu plnenia
opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov z predchádzajúcich kontrol CVČ Skalité.
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Príjmy a výdavky boli za toto obdobie u CVČ malé, rozpočet je postačujúci. Opatrenia
z minulých kontrol, ktoré mali stanovené sú splnené. Správy tvoria prílohu uznesenia.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.86/2020 OZ berie na vedomie: Správy
o kontrolnej činnosti HKO Skalité za I. polrok 2020 (tvoria prílohu uznesenia). ( Hlasovanie: za: Mgr.
Révayová, Mgr. Capek R., Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik
M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. Časnocha M. proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na
hlasovaní:).

7. Konsolidovaná výročná správa o obci Skalité za rok 2019
P. starosta požiadal prednostu OcÚ o predloženie správy poslancom.
P. prednosta informoval poslancov, že správa im bola doručená e-mailom a taktiež je pripravená
poslancom k nahliadnutiu v písomnej forme, nakoľko sa jedná o rozsiahly materiál. Požiadal
poslancov o návrhy na doplnenie správy. Návrhy neboli zo strany poslancov vznesené.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.87/2020 OZ schvaľuje: Konsolidovanú
výročnú správu o obci Skalité za rok 2019 (tvorí prílohu uznesenia). ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová,
Mgr. Capek R., Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr.
JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. Časnocha M. proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

P. starosta predložil pozmeňujúci návrh k programu rokovania OZ a to, presunutie bodu programu
č.8.) Zápis do kroniky obce Skalité za rok 2019 za bod č. 9, následne dôjde k prečíslovaniu bodov
programu.
P. starosta dal hlasovať o zmene programu rokovania OZ.
Pozmeňujúci návrh bol schválený počtom 12 prítomných poslancov.
8. Nakladanie s majetkom obce
·

Opakované uzatvorenie nájomných zmlúv na byty

P. starosta uviedol, že tento bod bol prerokovaný na zasadnutí OR, bol doplnení o žiadosť
o predĺženie p. Zdena Grochala.
Zo zasadnutia OZ odišiel o 11,08 hod. p. Capek R., poslanec OZ.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.88/2020 OZ schvaľuje: Opakované
uzatvorenie nájomných zmlúv na byty žiadateľom: Časnochová Eva, Skalité č. 1440/4 od 15.10.2020
do 14.10.2021,Kožák Peter, Skalité č. 1440/8 od 01.12.2020 do 30.11.2021,Lamperová Iveta, Skalité č. 1440/11
od 01.12.2020 do 30.11.2021,Ing. Barbora Rajničová, Skalité č. 1449/1 od 01.01.2021 do 31.12.2023,Pišteková Iveta,
Skalité č. 1450/3 od 16.12.2020 do 15.12.2023,Vladimír Čanecký, Skalité č. 1450/4 od 16.12.2020
do 15.12.2023,Mikula Ján, Skalité č. 1450/5 od 16.12.2020 do 15.12.2021,Cechová Darina, Skalité č.1450/7
od 16.12.2020 do 15.12.2021,Alena Špiláková, Skalité 1459/8 od 06.12.2020 do 05.12.2023,Dalibor Rác, Skalité
č. 1460/3 od 01.12.2020 do 30.11.2023,Koričárová Michaela, Skalité č.1460/7od 01.12.2020 do 30.11.2023,Mgr.
Petra Pallo, Skalité č. 1460/8 od 01.12.2020 do 30.11.2021,Katarína Heglasová, Skalité č. 1149/9 od 01.01.2021
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do 31.12.2021,Michal Rástočný, Skalité č. 1149/12 od 01.12.2020 do 30.11.2021,Zdeno Grochal, Skalité č. 1450/6
od 16.12.2020 do 15.12.2023 ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová, Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., Bazgerová I.,
Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. Časnocha M. proti: nikto,
zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní: Mgr. Capek R.).

·

Žiadosť CVČ Skalité o navýšenie rozpočtu na rok 2020

P. starosta informoval poslancov o žiadosti CVČ Skalité o zmenu rozpočtu na rok 2020. Jedná sa
o 1 100,- € je to vratka za elektrickú energiu. Táto žiadosť bola prerokovaná na zasadnutí
komisie finančnej a OR kde sa skonštatovalo, že CVČ má do konca roka dostatok finančných
prostriedkov. OR neodporúča OZ schváliť túto žiadosť.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.89/2020 OZ neschvaľuje: Navýšenie
rozpočtu CVČ Skalité na rok 2020 z dôvodu dostatku finančných prostriedkov v rozpočte CVČ
Skalité pre rok 2020. ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová, Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., Bazgerová I.,
Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. Časnocha M. proti:
nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní: Mgr. Capek R.).

·

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

O 11,15 hod. sa dostavil na zasadnutie OZ p. Capek R., poslanec OZ.
P. starosta informoval poslancov, že žiadosť bola prerokovaná v komisií finančnej a taktiež na zasadnutí
OR, ktorá odporúča OZ odpredať uvedený pozemok za cenu 6,- €/m2 .
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.90/2020 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: Bestvina Michal
a manž. Michaela, 023 14 Skalité č. 133 a to:-pozemok – parcela registra „C“ 8771/3- ost. plochy, č. LV 7006 v k.ú.
obce Skalité, o výmere 36 m2, za cenu 6,- €/m2, ktorá vznikla odčlenením na základe GP č.4/2020 zo dňa 17.1.2020
vyhotoveného Geoslužba, Pavol Goralka, 023 13 Čierne 521 a je z časti totožná s parcelou č. EKN č.6357. 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 6357 za účelom
vysporiadania pozemku pri rodinnom dome, ktorý je dlhodobo súčasťou záhrady pri rod. dome. Uvedený pozemok
je pre obec nevyužiteľný. (Hlasovanie: za: Mgr. Révayová, Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., Bazgerová I., Ramšák
M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. Časnocha M., Mgr. Capek R.,
proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

·

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, že žiadosť bola prerokovaná v komisiách a taktiež na zasadnutí
OR s tým, že nebola navrhnutá kúpna cena za pozemky.
P. starosta otvoril diskusiu. Do diskusie sa prihlásili poslanci p. Krčmárik M. a p. Révayová Z.
P. Krčmárik M., poslanec OZ uviedol, že sa jedná o pozemky, ktoré sa nachádzajú v lokalite
Krčmisko. V danej lokalite bol osobne. Pozemok, ktorý sa nachádza pri potoku je vlastne „urva“
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do ktorej predtým vozili odpad. Je to jama a nemá žiadne využitie pokiaľ ju niekto nezasype.
Žiadateľka to chce upraviť. Tok potoka už upravili s Povodím Váhu. Predávať túto časť ako
pozemok nie je v poriadku, lebo to nie je pozemok to je „urva“. Je to jama do potoka, ktorú
ľudia navozili odpadom. Nie je to pozemok osobne tam bol, je to škarka.
P. Révayová Z., poslankyňa OZ sa stotožnila s vyjadrením p. Krčmárika. Danú lokalitu pozná.
Nejedná sa o pozemok na ktorom by sa dalo niečo postaviť, vybudovať ale je to „škarpa“.
„Škarpa“ dostala novú tvár nakoľko je vyčistená, odkonárená, potok bol vyčistený. Nestotožnila
sa s cenou, ktorá bola nanesená na zasadnutí OR vo výške 8,-€/m2 .
P. starosta uviedol, na základe žiadostí občanov prevádzkáreň zabezpečila občanom v tejto
lokalite kontajner na vyčistenie tejto lokality, aby došlo k čiastočnej náprave. Privítal na
zasadnutí OZ p. Greguša R., občan a odovzdal mu slovo.
P. Greguš R., (zástupca p. Chrastinovej A., Skalité č. 1111) občan uviedol, že pozemok o ktorom
hovorili už obaja poslanci je vlastne „ škarpa“. Cestu o ktorej hovoríme bude treba vybudovať.
Za pozemok pod plánovanou cestou, ktorú chce dať obci očakáva nie príliš vysokú cenu. Čo sa
týka koryta potoka urobil 200 m na vlastné náklady. Ďalej uviedol, že pred časom zrealizoval za
cca 9 tis. € celé premostenie (pri rod. dome Martiniaka R.). Bolo mu povedané, že ak bude
v budúcnosti niečo potrebovať, obec sa k nemu zachová korektne. Ide o to, že investovali nemalé
finančné prostriedky. Dali súkromné peniaze do obce, nerobili to pre seba, ale pre všetkých ľudí
ktorí tam hore chodia. Ďalej uviedol, že prišiel čas, aby sa mu obec revanšovala nakoľko tam
vložil svoje finančné prostriedky. Predstavuje si cenu 2-3 €/m2. Bude rešpektovať rozhodnutie
poslancov pri schvaľovaní ceny.
P. Gonščák J. poslanec OZ uviedol, že v rámci Zásad hospodárenia s majetkom obce sú
schválené hranice, v rámci ktorých môžu rozhodnúť. OZ nemôže ísť pod určitú hranicu. Bolo by
vhodné na niektorom zasadnutí komisie finančnej prehodnotiť tieto zásady. Ceny pozemkov sú
rozdelené v rámci extravilánu a intravilánu a užšie centrum obce. Pod hranicu 6 €/m2 nemôžu
ísť. V prípade iného schválenia by toto mohol niekto napadnúť a spochybniť to.
P. Révayová Z., poslankyňa OZ navrhla dať rovnakú cenu pri oboch prípadoch a to 6,- €/m2 .
Neporuší sa litera zákona, nakoľko bude najnižšia možná cena.
P. Greguš R., občan uviedol, že na pozemku o ktorom sa jedná idú vybudovať za vlastné
finančné prostriedky cestu, ktorá bude stáť možno 4-6 tis. € a túto cestu chce dať za 1,-€ obci.
Podľa neho je to choré. Zaplatiť za niečo, urobiť to a potom to dať obci za 1,-€.
P. Krčmárik M. poslanec OZ uviedol, že aj v minulom volebnom období sa stalo, že OZ
rozhodlo o inej cene ako bolo v starom ustanovení. Pamätajú si to poslanci, ktorí vtedy boli.
A taktiež bolo ustanovenie, že o konečnej výške rozhoduje OZ. O vete „O výške konečnej
predajnej ceny pozemku rozhodne obecné zastupiteľstvo.“ sa dá polemizovať. Nie je v nej
uvedené, či v tomto rozpätí.
P. Časnocha M., poslanec OZ uviedol, že základné právnické pravidlo „argumentum ad
absurdum“, ak by tam bola výška 1,- € tak celé to ustanovenie je zbytočné. Je to vo vzťahu toho
rozmedzia cien. Rozmedzia cien, ktoré sú tam ustanovené by boli zbytočné. Mohla by byť len
veta o výške rozhodne OZ a keďže sú tam rozmedzia musí sa to aplikovať v rámci týchto
rozmedzí.
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P. Gonščák J., poslanec OZ uviedol, že ak je tam rozmedzie od 10-15 € tak o konečnej cene
rozhodne OZ v rámci toho rozmedzia. V minulosti boli schválené iné zásady. Nové zásady sa
schválili až po tom, čo sa poslanci nemohli dohodnúť na cene pri odpredaji pozemku p. MUDr.
Piščekovi. Platiť 6 € za nejakú „dieru“ v rámci intravilánu alebo extravilánu ? Ale treba aj
povedať po koľko vykupovala pozemky Národná diaľničná? Koľko platila tiež za „diery“?
Zhruba po 9,-€ a to bol extravilán. Jeho osobný názor bol, že nemôžu schváliť menej ako 6,- €.
P. starosta dal hlasovať o návrhu poslankyne Révayovej a to, že cena za odpredávané pozemky
bude vo výške 6,-€/m2 . (Hlasovanie: za: Mgr. Časnocha Michal Mgr., Révayová, Mgr. Capek R., Rovňan O.,
Lašová Ľ., Petrák M., Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, zdržal sa: JUDr.
Krčmárik M., Bury J., proti: nikto, neprítomný na hlasovaní:).Návrh poslankyne Révayovej bol schválený.

Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.91/2020 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 žiadateľke: Chrastinovej
Anne, 023 14 Skalité č. 1111, a to:- pozemky – parcela registra „C“ 5902/5- vodná plocha o výmere 77 m2
a pozemok ,,C“5902/6 –vodná plocha o výmere 23 m2, č. LV 7006 v k.ú. obce Skalité, za cenu 6,-€/m2. Pozemky
vznikli odčlenením na základe GP č.147/2020 zo dňa 31.7.2020 vyhotoveného Ing. Annou Tomašcovou,
Komenského 135,022 01 Čadca a sú z časti totožné s parcelou č. EKN č.6411. 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. EKN č.6411 za účelom rozšírenia jestvujúcej komunikácie
pre prístup k plánovaných rodinným domom. Po prerokovaní žiadosti v komisiách je pre obec daný pozemok
nevyužiteľný, nepotrebný. Žiadateľka sa o uvedený pozemok stará, udržiava a upravuje ho. (Hlasovanie: za: Mgr.
Révayová, Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef,
Mgr. Časnocha M., Mgr. Capek R., proti: nikto, zdržali sa: JUDr. Krčmárik M., Bury J., neprítomný na hlasovaní:).

Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.92/2020 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 žiadateľke: Chrastinovej
Anne, 023 14 Skalité č. 1111, a to:- pozemky – parcela registra „C“5890/63-vodná plocha o výmere 59 m2
a ,,C“,,C“5890/64-vodná plocha o výmere 500 m2, č. LV 7006 v k. ú. obce Skalité, za cenu 6,- €/m2. Pozemky
vznikli odčlenením na základe GP č.147/2020 zo dňa 31.7.2020 vyhotoveného Ing. Annou Tomašcovou,
Komenského 135,022 01 Čadca a sú z časti totožné s parcelou č. EKN č.6322/17. 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,
nepotrebný. Žiadateľka sa o uvedený pozemok stará, udržiava a upravuje ho. (Hlasovanie: za: Mgr. Révayová,
Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr.
Časnocha M., Mgr. Capek R., proti: nikto, zdržali sa: JUDr. Krčmárik M., Bury J., neprítomný na hlasovaní:).

P. starosta o 11,30 hod. poveril vedením zasadnutia OZ p. Lašovú Ľubicu, zástupkyňu starostu.
·

Budova č. p. 1105 ( v prenájme VÁHOSTAV): zámer prenájmu budovy.

P. Lašová, poslankyňa OZ uviedla, že sa jedná o nebytové priestory nachádzajúce sa v budove
č.p. 1105. Uvedené nebytové priestory mala v prenájme spoločnosť VÁHOSTAV-SK, kde
nájomný vzťah skončil k 31.7.2020. Obec pristúpila k zverejneniu zámeru prenájmu uvedených
nebyt. priestorov.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
O 11,40 hod. z rokovania OZ odišla p. Révayová, poslankyňa OZ.
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Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.93/2020 OZ schvaľuje: Trvalú prebytočnosť
majetku Obce Skalité a zámer prenájmu prebytočného majetku obce Skalité z dôvodu hodného osobitného zreteľa
na základe § 9a, ods.9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o majetku
obcí“) a Zásad hospodárenia s majetkom obce Skalité za účelom prenájmu toho majetku a to : -Nebytové priestory
nachádzajúce sa v budove č.p.1105 v k.ú. obce Skalité s obvyklou výškou nájmu.Odôvodnenie : Nájomný vzťah,
ktorý bol uzatvorený medzi Obcou Skalité a spoločnosťou VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, 821 09 Bratislava
na predmetnú nehnuteľnosť uplynul uplynutím doby nájmu na nehnuteľnosť a to dňa 31.7.2020. Obec pristúpila
k zverejneniu zámeru prenájmu uvedených nebytových priestorov z dôvodu ďalšieho prenájmu. (Hlasovanie: za:
Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr.
Časnocha M., Mgr. Capek R., JUDr. Krčmárik M., Bury J., proti: nikto, zdržal sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:
Mgr. Révayová).

O 11,45 hod. sa na rokovanie OZ dostavila p. Révayová, poslankyňa OZ.
·

Pozemky pri budove č. p. 1105 ( v prenájme VÁHOSTAV): zámer prenájmu pozemkov.

Ďalej p. Lašová, poslankyňa OZ oboznámila poslancov so zámerom prenajať pozemky pri
budove č.p. 1105, ktoré mala taktiež v prenájme spoločnosť VÁHOSTAV-SK a nájomný vzťah
skončil k 31.7.2020. Taktiež obec pristupuje k zámeru prenájmu daných pozemkov.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.94/2020 OZ schvaľuje: Trvalú prebytočnosť
majetku Obce Skalité a zámer prenájmu prebytočného majetku obce Skalité z dôvodu hodného osobitného zreteľa
na základe § 9a, ods.9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o majetku
obcí“) a Zásad hospodárenia s majetkom obce Skalité za účelom prenájmu toho majetku a to :-Pozemky o výmere
3 247 m2 nachádzajúce sa v areály budovy č.p.1105 v k.ú. obce Skalité s obvyklou výškou nájmu.
Odôvodnenie : Nájomný vzťah, ktorý bol uzatvorený medzi Obcou Skalité a spoločnosťou VÁHOSTAV-SK a.s.,
Priemyselná 6, 821 09 Bratislava na predmetnú nehnuteľnosť uplynul uplynutím doby nájmu na nehnuteľnosť a to
dňa 31.7.2020. Obec pristúpila k zverejneniu zámeru prenájmu pozemkov v areály budovy č.p. 1105 z dôvodu
ďalšieho prenájmu. (Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., Bazgerová I., Ramšák
M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. Časnocha M., Mgr. Capek R., JUDr. Krčmárik M., Bury J., proti:
nikto, zdržal sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

·

Oprava Uznesenia OZ č. 98/2019 zo dňa 28.8.2019.

p. Lašová, poslankyňa OZ informovala poslancov, že sa jedná o odstúpenie p. Klušáka Jozefa,
bytom Kysucký Lieskove od žiadosti o odpredaj pozemku. Na základe tohto uznesenia bol
zverejnený zámer obce odpredať daný pozemok.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.95/2020 OZ ruší: V Uznesení Obecného
zastupiteľstva v Skalitom č. 98/2019 zo dňa 28.8.2019 odsek nasledovného znenia: -„časť
pozemku – parc.č. KNE 6322/5-vodná plocha, č. LV 7006 v k.ú. obce Skalité, o výmere do 306
m2, za cenu 6,-€/m2 na základe GP, ktorý si žiadateľ vyhotoví na vlastné náklady a ku
zameraniu bude prizvaný zástupca obce. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností a náklady
s tým spojené hradí kupujúci.“ ,z dôvodu odstúpenia žiadateľa p. Ferdinanda Klušáka, 023 34
Kysucký Lieskovec č. 625. od žiadosti o kúpu uvedeného pozemku. (Hlasovanie: za: Mgr. Révayová
Z., Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr.
Časnocha M., Mgr. Capek R., JUDr. Krčmárik M., Bury J., proti: nikto, zdržal sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).
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·

Železnice SR – zrušenie uznesenia – nová výmera stavby a doba uzatvorenia zmluvy.

P. Lašová, poslankyňa OZ informovala poslancov o tom, že v minulom roku bolo schválené
uznesenie OZ, v ktorom sa schválil prenájom budovy od spoločnosti Železnice SR. Nakoľko
Železnice SR predložili návrh zmluvy, v ktorej je uvedené iná výmera nebytových priestorov
a taktiež je uvedená iná doba nájmu, navrhujeme dané uznesenie zrušiť a prijať nové uznesenie
tak, aby bolo v súlade s návrhom zmluvy.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.96/2020 OZ a)ruší: Uznesenie Obecného
zastupiteľstva Skalité č. 116/2019 zo dňa 28.8.2019 v plnom rozsahu.
b) schvaľuje: Dlhodobý prenájom nebytových priestorov o rozlohe 233,14 m2 stavby súp. čísla
č. 1048, na pozemku CKN 5925, zapísanej na LV č. 1493 v kú. obce Skalité budovy Železníc
SR, Klementisova 8, 813 61 Bratsilava, (Odštepný závod – Železnice Slovenskej republiky –
Správa majetku ŽSR Bratislava, Holekova 6, 811 04 Bratislava) za cenu 349,73 €/rok bez DPH
za účelom zabezpečenia chodu činnosti obce a jej príspevkovej organizácie.
Uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú – 10 rokov odo dňa účinnosti zmluvy. (Hlasovanie:
za: Mgr. Révayová Z., Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. JUDr. Gonščák J.,
Krčmárik Jozef, Mgr. Časnocha M., Mgr. Capek R., JUDr. Krčmárik M., Bury J., proti: nikto, zdržal sa: nikto,
neprítomný na hlasovaní:).

·

Železnice SR – oprava uznesenia – nová výmera pozemkov.

P. Lašová, poslankyňa OZ informovala poslancov o tom, že sa jedná taktiež o prenájom
pozemkov od spoločnosti Železnice SR, ktorý bol schválený OZ. Nakoľko Železnice SR
v predložených návrhoch nájomných zmlúv taktiež uviedli iné čísla parciel a taktiež inú výmeru
navrhujeme dané uznesenie zrušiť a nahradiť ho novým uznesením.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.97/2020 OZ a)ruší: Uznesenie Obecného
zastupiteľstva Skalité č. 193/2019 zo dňa 12.12.2019 v plnom rozsahu. (Hlasovanie: za: Mgr.
Révayová Z., Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef,
Mgr. Časnocha M., Mgr. Capek R., JUDr. Krčmárik M., Bury J., proti: nikto, zdržal sa: nikto, neprítomný na
hlasovaní:).

Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.98/2020 OZ schvaľuje: Nové znenie
Uznesenia Obecného zastupiteľstva Skalité č. 117/2019 zo dňa 28.8.2019 v časti b) nasledovne:
b) Dlhodobý prenájom pozemkov: -CKN č. 5913/18 –zast. plocha a nádvorie v k.ú. obce Skalité
zapísaná na LV č. 1493 o výmere 1890 m2 za cenu 6,- €/rok bez DPH na udržiavaciu činnosť.
Uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú. -CKN č. 5922/1 – ttp. v k.ú. obce Skalité,
zapísaná na LV č. 1493 o výmere 2482 m2 za cenu 6,-€/rok bez DPH na udržiavaciu činnosť.
Uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú. Celková suma prenájmu pozemkov od
Železnice SR, Klementova 8, 813 61 Bratislava (Odštepný závod- Železnice Slovenskej
republiky – Správa majetku ŽSR Bratislava, Holekova 6, 811 04 Bratislava) v rozlohe celkom
4897 m2 v hodnote 127,50 €/rok bez DPH. (Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Rovňan O., Lašová Ľ.,
Petrák M., Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. Časnocha M., Mgr. Capek R.,
JUDr. Krčmárik M., Bury J., proti: nikto, zdržal sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

·

Úhrada trov starej exekúcie vo veci oprávneného Obec Skalité proti povinnému Anna
Kacová, 023 14 Skalité č. 1210, v celkovej výške 84,- € súdnemu exekútorovi
JUDr. Lucii Ďuricovej – súdny exekútor, Exekútorský úrad Čadca.
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P. Lašová uviedla, že toto bolo prerokované na zasadnutí finančnej komisie a taktiež na
zasadnutí OR, ktorá odporúča schváliť úhradu trov a zároveň odpísať starú pohľadávku.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.99/2020 OZ schvaľuje: a)Úhradu trov starej
exekúcie vo veci oprávneného Obec Skalité proti povinnému Anna Kacová, 023 14 Skalité č.
1210, IČO:34593586 (EX 1807/2000, EX 1805/2000 ) v celkovej výške 84,- € súdnemu
exekútorovi JUDr. Lucii Ďuricovej, Exekútorský úrad Čadca, IČO: 40758290,
b) Odpísanie pohľadávky na MP z predaja alkoholických a tabakových výrobkov v celkovej
výške 2 006,71 € na základe Upovedomenia o zastavení starej exekúcie, Výzva na úhradu
trov starej exekúcie zo dňa 6.7.2020 voči Anne Kacovej, Skalité č. 1210, IČO: 34593586.
(Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. JUDr.
Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. Časnocha M., Mgr. Capek R., JUDr. Krčmárik M., Bury J., proti: nikto, zdržal sa:
nikto, neprítomný na hlasovaní:).

·

Návrh na odpísanie pohľadávok, ktoré má Obec Skalité voči spoločnosti VÁHOSTAVSK a.s., IČO: 31 356 648

P. Lašová taktiež uviedla, že návrh bol prerokovaný v komisii finančnej a taktiež na zasadnutí
OR, ktorá odporúča OZ schváliť návrh na odpísanie pohľadávok.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.100/2020 OZ schvaľuje: V zmysle Zásad
hospodárenia s majetkom obce Skalité zo dňa 7.6.2017 čl. 9, bod 7 odpísanie pohľadávok, ktoré
má Obec Skalité voči spoločnosti VÁHOSTAV-SK a.s., IČO: 31 356 648 v nasledovnej výške:
197,47 € za prenájom nebytových priestorov a faktúra č. 219/2015 vo výške 131,90 €.(Hlasovanie:
za: Mgr. Révayová Z., Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. JUDr. Gonščák J.,
Krčmárik Jozef, Mgr. Časnocha M., Mgr. Capek R., JUDr. Krčmárik M., Bury J., proti: nikto, zdržal sa: nikto,
neprítomný na hlasovaní:).

·

Žiadosť Poľovníckeho združenia Skaľanka Skalité, 023 14 Skalité č. 302 o prenájom
objektu bývalej vodárne Rieky.

P. Lašová uviedla, že žiadosť bola prerokovaná na zasadnutí komisie finančnej a taktiež na
zasadnutí OR.
P. Lašová otvorila diskusiu.
P. Krčmárik M., poslanec OZ uviedol, že Poľovnícke združenie si dalo žiadosť o prenájom
uvedených priestorov z dôvodu, že v súčasnej dobe je vyhlásené opatrenie režimu na poľskej
hranici v súvislosti s AMO (africký mor ošípaných). Veterinárny úrad stanovil podmienky, ktoré
musí každé združenie spĺňať v prípade šírenia AMO. Budova neslúži na nič. V tomto objekte nie
je nič funkčné, takže zariadenia, ktoré sú tam umiestnené nemôžu fungovať v prípade havárie.
Boli by potrebné veľké finančné prostriedky, aby v prípade havárie bol daný objekt spolu so
zariadením opäť funkčný. Funkčný je len prívod elektrickej energie. Čiastočne je priestranstvo
okolo objektu už vyčistené. V prípade, že sa zrušia opatrenia budovu nebude potrebné ďalej
užívať. Nájomný vzťah sa ukončí.
Koniec diskusie.
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Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.101/2020 OZ schvaľuje: Výpožičku majetku
obce pre Poľovnícke združenie Skaľanka Skalité, IČO: 00622397 a to objekt bývalej vodárne
Rieky na základe zmluvy o výpožičke. (Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák
M., Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. Časnocha M., Mgr. Capek R., JUDr.
Krčmárik M., Bury J., proti: nikto, zdržal sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

Od 12,01 hod. rokovanie OZ viedol starosta obce.
·

Výpožička majetku obce TJ Slovan Skalité.

P. starosta uviedol, že sa jedná o altán, ktorý obec má vo vlastníctve a ten by sa dal do výpožičky
TJ Slovan Skalité.
P. starosta otvoril diskusiu.
P. Bury J., poslanec OZ informoval, že altánok využíva TJ na zabezpečenie občerstvenia počas
konania sa športových podujatí.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.102/2020 OZ schvaľuje: Výpožičku majetku
obce pre TJ Slovan Skalité a to drevený altán, ktorý sa nachádza v areáli TJ Slovan Skalité
v obstarávacej cene 3 000,- € na základe zmluvy o výpožičke. (Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z.,
Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. Časnocha
M., Mgr. Capek R., JUDr. Krčmárik M., Bury J., proti: nikto, zdržal sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

·

Odňatie správy majetku obce – ZŠ Skalité Kudlov – časť pozemku

P. starosta informoval poslancov, že sa jedná o pozemok, ktorý je doposiaľ v správe ZŠ Skalité
Kudlov a tento pozemok bude slúžiť na výstavbu nájomných bytov na Kudlove.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.103/2020 OZ schvaľuje: V zmysle čl. 8 bodu
2. Zásad hospodárenia s majetkom obce Skalité zo dňa 7.6.2017 odňatie správy nehnuteľného
majetku zo správy rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ Skalité Kudlov a to časť pozemku CKN č.
1840/1 o výmere 2 616 m2 v hodnote 88,94 € zapísaného na LV č.1566 k.ú. obce Skalité, a to
formou zmluvy o odňatí správy majetku. (Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák
M., Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. Časnocha M., Mgr. Capek R., JUDr.
Krčmárik M., Bury J., proti: nikto, zdržal sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

·

Návrh na vyradenie ihriska a oplotenia ihriska v stredisku cestovného ruchu Serafínov

P. starosta informoval poslancov, že sa jedná o vyradenie majetku ihrisko pri Snežienke
v obstarávacej cene 12 864,19 € a vyradenie oplotenia CR pri Snežienke v obstarávacej cene
2 649,45 €. Toto vyradenie je z dôvodu výstavby nového multifunkčného ihriska. Tento návrh
bol prerokovaný na zasadnutí komisií a zasadnutí OR.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
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Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.104/2020 OZ schvaľuje: a) Vyradenie z účtu
021 ihrisko CR pri Snežienke v obstarávacej cene 12 864,19 €. Jeho zostatkovú cenu k 31.8.2020
vo výške 1 951,26 € pripočítať k obstarávacej cene nového multifunkčného ihriska, b)Vyradenie
z účtu 021 oplotenie ihriska CR pri Snežienke v obstarávacej cene 2 649,45 €, v zostatkovej cene
0,- € z dôvodu výstavby nového multifunkčného ihriska. (Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ.,
Petrák M., Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. Capek R., JUDr. Krčmárik M.,
Bury J., proti: nikto, zdržal sa: Rovňan O., Mgr. Časnocha M. , neprítomný na hlasovaní:).

·

Návrh na vyradenie rozhlasovej siete v obci Skalité

P. starosta uviedol, že sa jedná o vyradenie starej rozhlasovej siete v obstarávacej cene 12 760,94 €.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.105/2020 OZ schvaľuje: a)Vyradenie z účtu
021 rozhlasovú sieť v obci Skalité v obstarávacej cene 12 760,94 € v zostatkovej cene 0,-€.
V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce zo dňa 7.6.2017 ako neupotrebiteľného
technicky zastaraného majetku obce, z dôvodu obstarania nového bezdrôtového miestneho
rozhlasu v obci Skalité.
b) poveruje: Starostu obce zabezpečiť demontáž a likvidáciu starej rozhlasovej siete. (Hlasovanie:
za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., Petrák M., Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef,
Mgr. Capek R., JUDr. Krčmárik M., Bury J., Rovňan O., proti: nikto, zdržal sa: Mgr. Časnocha M. , neprítomný na
hlasovaní:).

·

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 o tom, že žiadosti boli prerokované na zasadnutí komisie
finančnej a OR, ktoré odporúčajú schváliť odpustenie 50% nájmu za obdobie počas uzatvorenia
prevádzok.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.106/2020 OZ schvaľuje: Odpustenie 50%
nájmu za prenájom nebytových priestorov p. Čaneckej Daniele, Skalité č. 1290
a p. Martiniakovej Emílii, Skalité č. 55 za obdobie počas uzatvorenia prevádzky z dôvodu
prijatých opatrení súvisiacich so šírením COVID-19 za podmienky, že žiadateľ má zriadenú
elektronickú schránku. (Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., Petrák M., Bazgerová I., Ramšák M.,
Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. Capek R., JUDr. Krčmárik M., Bury J., Rovňan O., Mgr. Časnocha
M., proti: nikto, zdržal sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

·

Žiadosť p. Gelačáka Milana, Skalité č. 707 o dokončenie úprav vodného toku v lokalite
u Šimurdy – spevnenie brehov a regulácia vodného toku

P. starosta informoval poslancov, že práce má zabezpečiť ihneď DP Skalité. Práce sa začali
a majú byť riešené k spokojnosti občanov v danej lokalite.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
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Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.107/2020 OZ schvaľuje:Finančné prostriedky na
poškodené úseky spôsobené povodňami. (Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., Petrák M., Bazgerová I.,
Ramšák M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. Capek R., JUDr. Krčmárik M., Bury J., Rovňan O., Mgr.
Časnocha M., proti: nikto, zdržal sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

·

Žiadosť p. Čaneckého Ferdinanda, Skalité č. 151 a spol. o dokončenie odvodnenia cesty
v lokalite Poľana s smere u Gazdíka

P. starosta informoval poslancov so znením žiadosti.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.108/2020 OZ schvaľuje: Zaradenie žiadosti p.
Čaneckého Ferdinanda, Skalité č. 151 a spol. o dokončenie odvodnenia cesty v lokalite Poľana do
Zoznamu žiadostí o opravu a vybudovanie MK a jej realizovanie v rámci finančných možností
obce. (Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., Petrák M., Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. JUDr. Gonščák J.,
Krčmárik Jozef, Mgr. Capek R., JUDr. Krčmárik M., Bury J., Rovňan O., Mgr. Časnocha M., proti: nikto, zdržal sa:
nikto, neprítomný na hlasovaní:).

·

Žiadosť p. Chovaniakovej Emílie, Skalité č. 969 a spol. o umiestnenie VO v lokalite
Poľana

P. starosta informoval, že žiadosť bola prorokovaná v komisii a na zasadnutí OR s odporúčaním
schváliť realizáciu umiestnenia verejného osvetlenia v počte 4 ks v termíne do 31.10.2020
prostredníctvom Prevádzkárne Skalité.
P. starosta otvoril diskusiu.
Révayová Z., poslankyňa OZ uviedla, že sa prikláňa k tomu, aby tieto práce boli realizované
v čo najkratšom čase, nakoľko v období keď bola tma došlo na tomto úseku k úrazu.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.109/2020 OZ schvaľuje: Umiestnenie
verejného osvetlenie v miestnej časti Poľana na základe žiadosti p. Chovaniakovej Emílie, Skalité
č. 969 a spol.. Realizáciu umiestnenia verejného osvetlenia (vzdušným vedením) v počte 4 ks (
stĺp + svietidlo) realizovať prostredníctvom príspevkovej organizácie obce Obec Skalité
Prevádzkáreň v termíne do 31.10.2020. (Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., Petrák M., Bazgerová
I., Ramšák M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. Capek R., JUDr. Krčmárik M., Bury J., Rovňan O.,
Mgr. Časnocha M., proti: nikto, zdržal sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

·

Žiadosť p. Časnochovej Oľgy, Skalité č. 879 o zaasfaltovanie miestnej komunikácie
k rod. domu č.p. 879.

P. starosta informoval poslancov o tom, že stavebná komisia aj OR odporúča zaradenie žiadosti
do Zoznamu žiadosti o opravu a vybudovanie MK.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.110/2020 OZ schvaľuje: Zaradenie žiadosti p.
Časnochovej Oľgy, Skalité č. 879 o zaasfaltovanie MK k rod. domu č. 879 do Zoznamu žiadostí
o opravu a vybudovanie MK a jej realizovanie v rámci finančných možností obce. (Hlasovanie: za:
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Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., Petrák M., Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr.
Capek R., JUDr. Krčmárik M., Bury J., Rovňan O., Mgr. Časnocha M., proti: nikto, zdržal sa: nikto, neprítomný na
hlasovaní:).

·

Žiadosť p. Janákovej Silvie, Skalité č. 327 o opravu, spevnenie miestnej komunikácie pri rod.
dome č.p. 327.

P. starosta taktiež informoval, že OR odporúča OZ zaradenie žiadosti do Zoznamu žiadosti
o opravu a vybudovanie MK.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.111/2020 OZ schvaľuje: Zaradenie žiadosti p.
Janákovej Silvie, Skalité č. 327 o opravu, spevnenie MK k rod. domu č.327 do Zoznamu žiadostí
o opravu a vybudovanie MK a jej realizovanie v rámci finančných možností obce. (Hlasovanie: za:
Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., Petrák M., Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr.
Capek R., JUDr. Krčmárik M., Bury J., Rovňan O., Mgr. Časnocha M., proti: nikto, zdržal sa: nikto, neprítomný na
hlasovaní:).

·

Žiadosť p. Strýčkovej Margity, Skalité č. 1015 o odkanalizovanie MK v lokalite u Greguša.

P. starosta uviedol, že OR ako aj komisie odporúčajú zaradenie žiadosti do zoznamu.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.112/2020 OZ schvaľuje: Zaradenie žiadosti p.
Strýčkovej Margity, Skalité č. 1015 o odkanalizovanie MK v lokalite u Greguša do Zoznamu
žiadostí o opravu a vybudovanie MK a jej realizovanie v rámci finančných možností obce.
(Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., Petrák M., Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. JUDr. Gonščák J.,
Krčmárik Jozef, Mgr. Capek R., JUDr. Krčmárik M., Bury J., Rovňan O., Mgr. Časnocha M., proti: nikto, zdržal sa:
nikto, neprítomný na hlasovaní:).

·

Žiadosť p. Firekovej Márie, Skalité č. 919 o stavbu oporného múru v záhrade.

P. starosta požiadal predsedu stavebnej komisie o stanovisko stavebnej komisie k uvedenej
žiadosti.
O 12,20 hod. z rokovania OZ odišiel Bury J. poslanec OZ.
P. Gonščák J., poslanec OZ uviedol , že komisia nedoporučuje stavbu pre finančnú náročnosť
stavby.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.113/2020 OZ neschvaľuje: Žiadosť Firekovej
Márie, Skalité č. 919 o stavbu oporného múru v záhrade pre finančnú náročnosť stavby.
(Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., Petrák M., Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. JUDr. Gonščák J.,
Krčmárik Jozef, Mgr. Capek R., JUDr. Krčmárik M., Rovňan O., Mgr. Časnocha M., proti: nikto, zdržal sa: nikto,
neprítomný na hlasovaní: Bury J.).

·

Žiadosť DP Skalité o uzatvorenie dodatku k zmluve o dielo „Spevnené plochy okolo športovej
haly v obci Skalité“ s novým termínom dokončenia do 31.10.2020.
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Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
O 12,24 hod. sa na rokovanie OZ dostavil p. Bury J., poslanec OZ.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.114/2020 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: 314285 s novým
termínom dokončenia diela do 31.10.2020. (Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., Petrák M.,
Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. Capek R., JUDr. Krčmárik M., Bury J.,
Rovňan O., Mgr. Časnocha M., proti: nikto, zdržal sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

O 12,30 hod. z rokovania OZ odišiel p. Capek R., poslanec OZ.
P. starosta ďalej informoval poslancov o tom, že riaditeľ DP Skalité ústne požiadal schváliť
uznesením zapracovanie prebytku stavebného materiálu umiestneného v lokalite pod Klušákom
do novej časti miestnej komunikácie na cintoríne za Riekami.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.115/2020 OZ schvaľuje: Na základe
ústnej žiadosti Obec Skalité Prevádzkáreň, zapracovanie prebytkov stavebného materiálu
z lokality pod Klušákom do novej časti miestnej komunikácie na cintoríne za Riekami.
(Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., Petrák M., Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. JUDr. Gonščák
J., Krčmárik Jozef, JUDr. Krčmárik M., Bury J., Rovňan O., Mgr. Časnocha M., proti: nikto, zdržal sa:
nikto, neprítomný na hlasovaní: Mgr. Capek R.).

P. starosta o 12,30 hod. prerušil rokovanie OZ – obedňajšia prestávka. Rokovanie OZ
pokračovalo od 13,40 hod..
9. Zápis do kroniky obce Skalité za rok 2019
P. starosta požiadal Mgr. Ivetu Petrákovú o predloženie návrhu Zápisu do kroniky obce Skalité
za rok 2019.
Mgr. Petráková Iveta (kronikárka obce) predložila návrh na zápis do kroniky obce za rok 2019,
ktorý tvorí prílohu zápisnice.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.116/2020 OZ schvaľuje: a) Zápis do
kroniky obce Skalité za rok 2019 tak, ako ho predložila kronikárka obce p.Mgr. Iveta
Petráková (tvorí prílohu zápisnice). b) Odmenu kronikárke obce Mgr. Ivete Petrákovej vo
výške 400,- €, ktorá bude vyplatená až po ukončení skutočného zápisu do kroniky obce.
(Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., Petrák M., Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. JUDr. Gonščák
J., Krčmárik Jozef, JUDr. Krčmárik M., Bury J., Rovňan O., Mgr. Časnocha M., Mgr. Capek R.. proti:
nikto, zdržal sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

10. Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy v školských
zariadeniach v pôsobnosti obce
P. starosta otvoril diskusiu.
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P. Gonščák J., poslanec OZ mal otázku na to či ideme odvolávať a delegovať alebo len delegovať
členov školskej rady. V prípade, že ich odvoláme Rada školy (ďalej len RŠ) môže byť nefunkčná.
RŠ funguje pokiaľ nie sú zvolení nový členovia ale ešte musí prebehnúť ustanovujúce
zasadnutie, kde sa schváli nový štatút.
P. starosta uviedol, že za zriaďovateľa sa môžu meniť delegovaní členovia RŠ počas celého
funkčného obdobia RŠ. V prípade volených členov RŠ ako zástupcov rodičov, pedagogických a
nepedagogických zamestnancov táto možnosť nie je.
P. starosta predložil na základe komunikácie s poslancami OZ návrh na delegovanie členov RŠ
z radov poslancov OZ. Do RŠ Materská škola Skalité Ústredie: p. Lašovú Ľ., p. Petrák M., p.
Rovňan O., p. Časnocha M., do RŠ CVČ Skalité: p. Bazgerová I., p. Gonščák J., do RŠ ZŠ s MŠ
Skalité Kudlov: p. Révayovú., p. Ramšáka M., p. Krčmárika J., p. Krčmárika M..
P. Časnocha M., poslanec OZ mal otázku či odvolaním členov RŠ za zriaďovateľa v RŠ na
Kudlove a delegovaním nových členov sa budú opätovne delegovať členovia RŠ do ZŠ Kudlov
po skončení funkčného obdobia RŠ na Kudlove, nakoľko funkčné obdobie končí na budúci rok.
P. starosta uviedol, že áno.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.117/2020 OZ 1.odvoláva:Zástupcov zriaďovateľa
v Rade školy pri ZŠ s MŠ Skalité Kudlov: Mgr. Milan Kubalík, Mgr. Zdenka Révayová, p. Jozef Vojčiniak, p.
Vladislav Ondrašina
2. schvaľuje: a)Podľa par. 24 ods. 16 zákona a par. 25 ods. 4 zákona č. 596/2003 NR SR Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky
MŠ SR č. 230/2009 zvýšenie počtu členov do rady školy pri Materskej škole Skalité- Ústredie č. 632, 023 14
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Skalité z 9 členov na 11 členov, nasledovne:
· 2 zvolení zástupcovia za pedagogických zamestnancov
· 1 zvolení zástupca za nepedagogických zamestnancov
· 4 zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy
· 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa
b)Delegovanie zástupcov zriaďovateľa školy do Rady školy pri ZŠ s MŠ Skalité Kudlov: Mgr. Zdenku Révayovú,
Ramšáka Mariána, Jozefa Krčmárika a JUDr. Milana Krčmárika.
c)Delegovanie zástupcov zriaďovateľa školy do Rady školy pri MŠ Skalité Ústredie č. 632 od nového funkčného
obdobia: Lašovú Ľubicu, Petráka Miloša, Rovňana Ondreja, Mgr. Časnochu Michala.
d)Delegovanie zástupcov zriaďovateľa školy do rady školy CVČ Skalité od nového funkčného obdobia:
Bazgerovú Ivetu, JUDr. Gonščáka Jozefa. (Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., Petrák M.,
Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, JUDr. Krčmárik M., Bury J., Rovňan
O., Mgr. Časnocha M., Mgr. Capek R.. proti: nikto, zdržal sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

11.

Prehľad o aktuálnom stave projektov, ďalšie výzvy a vízie pre rozvoj obce

P. starosta požiadal p. prednostu o od prezentovanie projektov.
P. prednosta uviedol, že poslanci materiál o aktuálnom stave projektov obdržali e-mailom.
Informoval poslancov o schválených, neschválených a ešte nerozhodnutých projektoch, ktoré
obec podala v rámci výziev.
P. starosta informoval poslancov o vypísanej výzve v rámci Interregu SR-ČR. Ide o obdobnú
výzvu na základe ktorej boli vybudované objekty ako Betlehem, Altánok na Vyšnom konci.
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Výzva by mala byť do tej istej výšky. Z tohto fondu sa chceme uchádzať o finančné prostriedky
na vybudovanie altánku pri vodárni. Ďalšia výzva je cez Enviromentálny fond, kde by sme
opätovne podali projekt zateplenia KD a požiarnej zbrojnice a taktiež projekt na zametacie
vozidlo.
Ďalej p. starosta vizuálne odprezentoval možné vybudovanie Svetelného kríža a jeho technické
riešenie. Lokalita umiestnenie tohto kríža ešte nie je určená.
P. starosta ďalej informoval poslancov, že sa intenzívne pracuje na rozšírení materských škôl.
MŠ v Ústredí by sa dala odčleniť časť knižnice, ale taktiež sa rieši otázka rozšírenia MŠ na
Kudlove.
P. Capek R., poslanec OZ uviedol, že máme budovu u Tomasa. Bolo by vhodné, možno do
budúcna, v rámci výziev túto otázku materských škôl riešiť aj opravou budovy.
P. starosta uviedol, že táto budova v prípade, že nebude dlhodobo obsadená, bude chátrať.
Musíme riešiť majetko-právne veci, nakoľko pozemok nie je v celom rozsahu vysporiadaný.
Rozšírenie kapacít materských škôl v Ústredí alebo na Kudlove, nejde o veľké stavebné riešenia.
Ide o vybudovanie soc. zariadení ale hlavne na dovybavenie škôlok. V prípade, že by tieto práce
bolo možné vykonať cez projekt, určite sa budeme o tieto finančné prostriedky uchádzať. Pokiaľ
nie, budeme sa snažiť tieto práce urobiť vo vlastnej réžií.
P. starosta ďalej informoval poslancov, že sa bude intenzívnejšie jednať so spoločnosťou
NANOKON, ktorá prezentovala Dom dôchodcov. Pokiaľ by z ich strany nebol záujem ísť do
tohto projektu, obec sa musí touto otázkou zaoberať. Vizuálne prezentoval poslancom prípadne
umiestnenie Domova dôchodcov v ústredí obce. Jedná sa o bývalú MŠ, teraz budova CVČ
a priestor medzi budovou školy a CVČ. V tomto riešení vybudovania Domova dôchodcov
je taktiež riešená aj jedáleň pre ZŠ. Jednalo by sa o naše zariadenie. Ide o predbežný zámer
a pokiaľ by s týmto poslanci súhlasili, vedeli by sme na tom ďalej pracovať.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.118/2020 OZ berie na vedomie: Informatívnu
správu o aktuálnom stave podaných projektoch. (Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., Petrák M.,
Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, JUDr. Krčmárik M., Bury J., Rovňan O., Mgr. Časnocha
M., Mgr. Capek R.. proti: nikto, zdržal sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

12.

Rôzne

P. starosta informoval poslancov o vykonanej kontrole NKÚ SR a prečítal protokol o výsledku
kontroly na opatrovateľskú službu v našej obci za obdobie 2017-2019.
Z tohto protokolu vyplýva, že obec na základe tejto kontroly ide vypracovať nový komunitný
plán a taktiež nové štandardy kvality. Pôvodný komunitný plán platí do r. 2021. O postupe obce
bude upovedomený aj NKÚ.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.119/2020 OZ berie na vedomie: Protokol
Najvyššieho kontrolného úradu SR, Expozitúra Žilina, o výsledku kontroly
„ Domáca opatrovateľská služba“, zo dňa 09.07.2020 a správu o prijatých opatreniach.
(Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., Petrák M., Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. JUDr. Gonščák J.,
Krčmárik Jozef, JUDr. Krčmárik M., Bury J., Rovňan O., Mgr. Časnocha M., Mgr. Capek R.. proti: nikto, zdržal
sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

P. starosta ďalej predložil návrh na doplnenie ďalšieho sobášiaceho a to p.Mgr. Časnochu
Michala, poslanca OZ.
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Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.120/2020 OZ poveruje: Do konca volebného
obdobia (r. 2022) na výkonom funkcie sobášiaceho aj poslanca Obecného zastupiteľstva
v Skalitom: - p. Mgr. Časnochu Michala. (Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., Petrák M.,
Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, JUDr. Krčmárik M., Bury J., Rovňan O.,
Mgr. Capek R.. proti: nikto, zdržal sa: Mgr. Časnocha M., nikto, neprítomný na hlasovaní:).

P. starosta ďalej vizuálne odprezentoval návod riešenia jednej firmy na vybavenie športovej haly
a taktiež riešenie zo strany obce na vybavenie športovej haly. Vybavenie športovej haly bude
realizované verejnou súťažou.
13.

Interpelácie poslancov

P. Lašová Ľ., poslankyňa OZ, ktorá uviedla že niektorí občania mali nepríjemné skúsenosti so
smetiarmi, ktorí sa sťažovali na to, že chodia do proti smeru a tým aj ohrozujú cestnú premávku.
Pýtali sa ako môže obec zakročiť, aby sa toto nestalo. A taktiež popolnice, ktoré sú prázdne
a nechávajú ich na druhej strane, zafúka vietor, váľajú sa do cesty a tí šoféri, ktorí idú z vrchu
majú nepríjemné skúsenosti. Taktiež sa ľudia pýtajú na MR, prečo nefunguje. Hlavne starší
ľudia, ktorí sú doma a chcú počuť správy.
P. starosta uviedol, že dnes sa schválila rekonštrukcia miestneho rozhlasu, ktorá bude
zrealizovaná do konca roka. Firma JOKO- Jozef Kondek, má podpísanú zmluvu na zvoz odpadu,
kde sa nerieši spôsob jazdy, ale smetné nádoby majú umiestniť na pôvodné miesto. Budú
vyzvaní, aby smetné nádoby dávali na pôvodné miesto odkiaľ ich zoberú a budú upozornení na
dodržiavanie pravidiel cestnej premávky.
P. Časnocha M., poslanec OZ na úvod svojho príspevku poďakoval p. Buremu, prac. OcÚ za
prípravu zasadnutia stavebnej komisie. Boli členom zaslané naskenované materiály, boli na
komisiu pripravení. Ďalej uviedol, že bol oslovený predsedom RŠ pri MŠ Ústredie o tom, že
bola daná požiadavka na odčlenenie oplotením areálu MŠ od ihriska.
P. starosta uviedol, že oficiálna žiadosť nebola podaná. Môžeme toto zahrnúť do požiadaviek
a obecná prevádzkáreň toto zrealizuje.
P. Časnocha M., poslanec OZ mal otázku na to, či obec neuvažuje nad tým zapojiť sa do
iniciatívy „Odkaz pre starostu“. Dosť miest je tam zapojených.
P. starosta uviedol, že podmety od občanov prichádzajú e-mailom, telefonicky, sociálnymi
sieťami. Snažíme reagovať na každý podnet občana. Pokiaľ to nie je finančné náročné,
nebránime sa tomu. Chceme taktiež upraviť web-stránku obce, nakoľko sa stráca prehľadnosť.
P. Časnocha P., poslanec OZ mal dotaz na to, či sa neuvažovalo o označení pľacov tabuľami.
P. starosta uviedol, niektoré pľace je možné označiť, ale niektoré sú ťažko realizovateľné. Toto
by mohla byť aj otázka na stavebnú komisiu, ktorá by navrhla spôsob označenia.
P. starosta ďalej informoval poslancov o tom, že prebehlo rokovanie so Železnicami SR, ktoré
požadovali uzatvorenie piatich železničných prejazdov. Z tohto jednania vzišlo, že železničné
prechody sa nebudú rušiť, ale obec, nakoľko sú tam jej miestne komunikácie, musí zabezpečiť
dopravné značenie. Dopravné značenie je objednané a bude sa realizovať. Na zasadnutí komisie
finančnej, mali členovia otázku prečo sa preložilo zasadnutie OZ z 8 na 9.9. Konalo sa spoločné
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stretnutie so spoločnosťou Národná diaľničná spoločnosť a firmou VÁHOSTAV-SK, ktorá
v tomto období ukončuje práce na úseku D3. V rámci prác, ktoré obec požadovala sa dorobilo
odvodnenie na Poľane a taktiež MK, ktorú predchádzajúce vedenie obce schválilo, že pôjde do
správy obce, obec ešte oficiálne MK neprevzala. Nakoľko bola schválená Zmluva o budúcej
zmluve obec musí túto komunikáciu prevziať. Je na zváženie, či obec prevezme ešte ďalších
250m cesty ( po lesík) na Poľane. Je tam 10-12 stavebných pozemkov, čím by sa taktiež
zabezpečila ďalšia možnosť individuálnej výstavby v obci. Po vyjadrení zo strany NDS je možné
túto komunikáciu dať do majetku obce, ale zo strany obce by muselo byť prijaté uznesenie.
P. Bury J., poslanec OZ mal otázku na to, či TJ Slovan Skalité musí mať povolenie od obce, aby
mohli zrúbať stromy, ktoré sa v areály TJ a sú vyschnuté.
P. starosta uviedol, že obec po žiadosti TJ vydá povolenie na výrub.
P. Petrák M., poslanec OZ uviedol, že je potrebné riešiť odvodnenie depónie, ktorá je v miestnej
časti u Greguša. Odvodnenie nespĺňa svoj účel a súkromné pozemky sú pod vodou. Ďalej
uviedol, že keď sa realizovali práce na štátnej ceste upozorňovali sme na to, aby sa
nerealizovalo odvodnenie cesty rigolom smerom na Skalité. Teraz pri prívalových dažďoch
došlo k zatopeniu miestnej časti u Gregušov.
P. starosta uviedol, že bol informovaný, že prevádzkáreň už realizovala s technikou prečistenie
priepustu v rámci možností. Obec v minulosti schválila prevzatie týchto objektov depónii.
Údržba bude stáť nemalé finančné prostriedky, ale musíme to na základe predchádzajúceho
schválenia zmluvy o budúcej zmluve s NDS a.s., z predchádzajúcich rokov, akceptovať.
14.

Záver

P. starosta po vyčerpaní všetkých bodov programu rokovania OZ poďakoval všetkým na účasť
a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené 9.9.2020 o 16,10 hod..
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva boli prijaté uznesenia od č. 79/2020 do č.120/2020.

Ing. Peter Ivanek
prednosta OcÚ

I. overovateľ: p. Ramšák Marián

PaedDr. Cech Jozef
starosta obce

II. overovateľ: p. Petrák Miloš

Zapisovateľka: Bulavová Katarína
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