Zápisnica z Riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Skalité
konaného dňa 26.januára 2021 v Skalitom
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny.
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
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Skalité č. 1/2021 o zákaze umiestnenia herní
a kasín na území obce Skalité
5. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Skalité na obdobie rokov 2021-2024
6. Správa o kontrolnej činnosti HKO za 2.polrok 2020. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti
HKO za rok 2020
7. Voľba hlavného kontrolóra obce Skalité
8. Prehľad o aktuálnom stave projektov, ďalšie výzvy a vízie pre rozvoj obce
9. Nakladanie s majetkom obce (predkladá starosta)
10. Rôzne
11. Interpelácie poslancov
12. Záver.

1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie otvoril a viedol PaedDr. Jozef Cech starosta obce. Privítal prítomných poslancov
na 12. zasadnutí Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ). Rokovanie bolo zvolané pozvánkou
v zmysle Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorá bola zaslaná poštou. Skonštatoval, že OZ
je uznášania schopné. Počet prítomných poslancov 12. O ospravedlnenie požiadal p. Bury Ján,
poslanec OZ, na rokovanie sa dostaví neskôr.
P. starosta predložil poslancom návrh programu rokovania OZ. Predložil doplňujúci návrh
k programu rokovania, kde navrhol, aby za bod rokovania č.7 boli doplnené body rokovania č.8.
Podanie žiadosti na ŠFRB a na Ministerstvo dopravy a výstavby SR na výstavbu 19 b.j. v obci
Skalité a bod č. 9. 1. zmena rozpočtu obce Skalité na rok 2021 a následne by došlo
k prečíslovaniu bodov programu rokovania OZ. Dal hlasovať o predloženom návrhu programu
rokovania OZ (predložený návrh bol schválený počtom 12 prítomných poslancov).
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. Milana
Krčmárika, p. Rovňana Ondreja, do návrhovej komisie p. Zdenku Révayovú a p. Michala
Časnochu.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.1 /2021 – OZ schvaľuje a) Návrhovú
komisiu v zložení: Mgr. Zdenka Révayová, JUDr. Časnocha Michal
b)Overovateľov zápisnice: JUDr. Milan Krmčmárik, Ondrej Rovňan
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 Z. Mgr. art. Mudríková V., Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., JUDr.
Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., 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 sčasti splnené, niektoré uznesenia sú v plnení nakoľko je potrebné k ich splneniu zvolať
komisie pri OZ.
- P. starosta informoval poslancov o tom, že od posledného zasadnutiu OZ sa konalo netradičné
uvítanie detí do života, kde bola po prvý krát narodenému dieťaťu resp. rodičovi poskytnutá
čiastka vo výške 100,-€ a darček –fotoalbum.
- Od 22.12.2020 sa prvý krát zabezpečovala distribúcia obecných kalendárov do domácnosti
prostredníctvom zamestnancov obce.
- 22.12.2020 bolo odovzdané, na základe schválenia OZ, deväťmiestne vozidlo pre DHZ Skalité.
- Bola ukončená zbierka „Vianočná láska v krabici“ V obci sa celkom vyzbieralo 74 balíčkov, ktoré
boli následne distribuované do domov dôchodcov a sociálne slabším rodinám.
- Prebieha sčítanie domov a bytov, ktoré by malo byť skoro ukončené a následne bude prebiehať od
15.2. do 31.3. sčítanie obyvateľstva, ktoré bude po prvý krát prebiehať elektronickou formou.
- Ďalej informoval, že sa začala upravovať bežecká trať v SKI areály Serafínov v súčinnosti
s biatlonovým klubom. Taktiež bola upravená medzinárodná stopa zdravia (severná strana obce až
po Čierne).
- Počas víkendu sa uskutočnilo v obci skríningové testovanie na COVID-19. Tieto odberné miesta
v plnom rozsahu zabezpečovala samospráva. Bola zabezpečená zmluva cez Kysuckú nemocnicu,
nakoľko tieto odberné miesta museli mať zdravotníckeho garanta spoločne s odvozom
biologického odpadu. Celkom sa zúčastnilo 1454 osôb z čoho 4 osoby boli pozitívne ( 1 osoba nie
z našej obce). Miera pozitivity bola na úrovni 0,28%.
- P. starosta ďalej informoval, že mobilné odberové miesto v našej obci začína využívať elektronický
objednávací systém.
- Od 27.1.2021 v zmysle uznesenia vlády je možné otvoriť obecné úrady. Taktiež obecný úrad
v Skalitom bude otvorený v skrátenom režime.Bude otvorená obecná knižnica v pondelok, streda,
piatok.
P. starosta ďalej informoval poslancov, že pred rokovaním OZ zasadala komisia: sociálna a zasadala
obecná rada (ďalej len „OR“).
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
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Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 2/2021 - 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 Z. Mgr. art. Mudríková V., Rovňan O.,
Lašová Ľ., Petrák M., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J.,
Krčmárik Jozef, proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Skalité č. 1/2021 o zákaze
umiestnenia herní a kasín na území obce Skalité

4.

P. starosta informoval poslancov o tom, že dôvodovú správu k návrhu VZN poslanci obdržali vopred
na rokovanie obecného zastupiteľstva. Návrh VZN obce č. 1/2021 bol prerokovaní na zasadnutí
komisie sociálnej a taktiež na zasadnutí OR. Bol vyvesený na úradnej tabuli obce a web-stránke obce
v dostatočnom predstihu, t.j. 10.1.2021. Neboli doručené žiadne pripomienky.
P. starosta požiadal o predloženie návrhu VZN p. prednostu OcU Skalité.
P. prednosta informoval poslancov o tom, že uvedený návrh VZN obdržali poslanci OZ poštou,
elektronicky, včas pred zasadnutím OZ. Do stanoveného termínu neboli doručené žiadne
pripomienky. Návrh bol taktiež zaslaný na úrad pre dohľad nad hazardmi. Ide o úplný zákaz hazardu
v obci.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.3/2021 - OZ berie na vedomie: Dôvodovú
správu k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Skalité č. 1/2021 o zákaze umiestnenia herní
a kasín na území obce Skalité, ktoré bolo schválené počtom 12 prítomných poslancov.
( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z. Mgr. art. Mudríková V., Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., JUDr. Časnocha M.,
Bazgerová I., Ramšák M., JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. Capek R. proti: nikto,
zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

Následne p. starosta dal hlasovať o schválení Všeobecne záväzného nariadenia obce Skalité
č. 1/2021 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území obce Skalité. Poslanci VZN č. 1/2021
schválili počtom prítomných 12 poslancov.
Obecné zastupiteľstvo obce Skalité sa uznáša na Všeobecne záväznom nariadení obce Skalité
č. 1/2021 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území obce Skalité. Text schváleného VZN tvorí
prílohu tejto zápisnice.
5.

Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Skalité na obdobie rokov
2021-2024

P. starosta uviedol, že materiál k tomuto bodu programu poslanci obdržali, bol prerokovaný
na zasadnutí komisie sociálnej a zasadnutí OR. Požiadal p. Špilákovú M., pracovníčku obce, aby
odprezentovala tento bod programu OZ.
P. Špiláková informovala poslancov, že na základe výsledku z kontroly NKU, ktorá prebehla
v našej obci bol vypracovaný nový Komunitný plán sociálnych služieb obce Skalité, aby sa dali
hodnotiť sociálne služby. Bola požiadaná spoločnosť Tabita, s.r.o. o vypracovanie tohto plánu.
V tomto pláne je všetko podrobne rozpracované. Komunitný plán je vypracovaný v súlade
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so zákonom o sociálnych službách a po jeho schválení sa odosiela na VÚC. V prípade, že by
obec žiadala o finančné prostriedky na prípadne výstavbu, musí byť tento zámer zapracovaný
v komunitnom pláne. Jeden krát ročne sa komunitný plán prehodnocuje na zasadnutí OZ.
P. starosta ďalej uviedol, že tento plán je dlhodobejšou víziou ako si predstavujeme ako by mali
v našej obci vyzerať sociálne služby. V rámci fin. možností a postupne sa docieli to, že väčšia
časť vecí, ktoré sú v komunitnom pláne zapracované sa následne bude aj realizovať. Prioritne
výstavba domova sociálnych služieb v našej obci.
P. starosta otvoril diskusiu.
P. Lašová Ľ., poslankyňa OZ uviedla, že tento komunitný plán bude pre našu obec veľkým
prínosom. Požiadavky z NKU boli dosť náročné, aby sa rozšíril tento plán. Bude potrebné, ako
uviedol p. starosta, postaviť dom pre seniorov. Táto požiadavka je tu stále. Dúfa, že sa to aj
podarí.
P. starosta ďalej uviedol, že tento komunitný plán je ambiciózny, ale odzrkadľuje aktuálny stav
sociálnych služieb v našej obci. V rámci sociálnych služieb a komunitného plánu sa riešia otázky
od nájomného bývania cez dostupnosť kapacity materských škôl. V prípade výzvy z európskych
fondov by chcela obec realizovať navýšenie kapacity materskej školy a v prípade požiadavky
našich občanov zrealizovať jasle pre malé deti.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.4/2021- OZ schvaľuje: Komunitný plán
sociálnych služieb obce Skalité na obdobie rokov 2021-2024, ktoré bolo schválené počtom 12
prítomných poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z. Mgr. art. Mudríková V., Rovňan O., Lašová Ľ.,
Petrák M., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik
Jozef, Mgr. Capek R. proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

6. Správy o kontrolnej činnosti HKO za 2.polrok 2020. Súhrnná správa o
kontrolnej činnosti HKO za rok 2020
P. starosta požiadal p. Stašovú, HKO (Hlavná kontrolórka obce, ďalej len HKO) o predloženie správ.
P. Stašová, HKO informovala poslancov o vykonaných kontrolách v zmysle plánu o kontrolnej
činnosti na II. polrok 2020.Vykonala kontrolu plnenia prijatia uznesení OZ. Skonštatovala, že
uznesenia OZ sa plnia priebežne. Ďalej vykonala kontrolu pokladní u príspevkových a rozpočtových
organizácií. Taktiež vykonala kontrolu tvorby a čerpania sociálneho fondu. Skonštatovala, že fond
sa tvorí a čerpá podľa zákona o soc. fonde a podľa smerníc, ktoré majú organizácie vypracované
a taktiež v súlade s vyššou kolektívnou zmluvou. Tvorí sa vo výške 1,05%. Obec prispieva na
stravný lístok vo výške 0,50 €, u prevádzkárne 0,47 €. Ďalej vykonala kontrolu pohľadávok.
Skonštatovala, že na základe zákona č. 233/2019 Z.z. sa odpísali dosť veľké pohľadávky, ktoré boli
v exekúcií. Taktiež sa na základe uznesenia OZ odpísali pohľadávky spoločnosti Váhostav, a.s.
z dôvodu, že tieto pohľadávky neboli prihlásené v rámci vyhlásenej reštrukturalizácie spoločnosti.
Taktiež bola vykonaná kontrola spotreby PHM u Prevádzkárne Skalité a u obce.
Bola vykonaná kontrola dodržiavania pravidiel návratných zdrojov financovania. Percento ročných
splátok predstavuje 29,45%. Percento ročných splátok návratných zdrojov financovania za rok 2020
predstavuje 6,12%. Výška nedočerpaného úveru predstavuje čiastku 36 649,56 €, bola podaná žiadosť
o možnosť dočerpania k 31.12.2021. Ďalej bola prijatá návratná finančná výpomoc na kompenzáciu
výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 vo výške 124 449,-€. Zostatok úveru k 31.12.2020
predstavuje čiastku 661 320,48 €.
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O 14,50 hod. sa na rokovanie OZ dostavil poslanec OZ p. Bury Ján.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.5/2021 - OZ berie na vedomie: a)Správy
o kontrolnej činnosti HKO Skalité za II. polrok 2020 (tvoria prílohu zápisnice) b)Súhrnnú správu
o kontrolnej činnosti HKO Skalité za rok 2020 (tvorí prílohu zápisnice), ktoré bolo schválené
počtom 13 prítomných poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z. Mgr. art. Mudríková V., Rovňan O.,
Lašová Ľ., Petrák M., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr.
Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. Capek R. proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

7. Voľba hlavného kontrolóra obce Skalité
P. starosta požiadal p. prednostu OcÚ o podanie správy k voľbe HKO.
P. prednosta podal správu o spôsobe vykonaní voľby HKO Skalité, ktoré bolo stanovené
uznesením OZ č.137/2020 zo dňa 9.12.2020 na deň 26.1.2021. Termín podania prihlášok
do súťaže bol stanovený do 11.1.2021 do 15,00 hod. Do tohto dátumu bola doručená jedna prihláška,
a to dňa 7.1.2021. Otváranie obálok členmi stanovenej komisie bolo 26.1.2021 o 12,00 hod..
Následne bola vyhotovená zápisnica z otvárania obálok. Ďalej informoval o vyhotovenej zápisnici
z otvárania obálok z ktorej vyplynulo, že podmienky ktoré boli stanovené podľa výzvy splnila
p. Mária Stašová, Skalité č. 154.
P. prednosta požiadal p. Máriu Stašovú ako kandidátku na HKO o vystúpenie pred poslancami
OZ.
P. Stašová Mária svojim príhovorom informovala poslancov OZ o svojej dlhodobej praxi
v oblasti samosprávy. Skúsenosti má v oblasti účtovníctva, rozpočtovníctva verejnej správy,
znalosti z právnych predpisov z oblasti hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových
organizácií. Znalosť vo všeobecne právnych predpisov týkajúcich sa činnosti územnej
samosprávy. Funkciu HKO vykonáva od r. 1991.
Zo strany poslancov neboli vznesené žiadne otázky k p. Stašovej M..
P. prednosta ďalej informoval o spôsobe voľby HKO.
P. starosta dal hlasovať o voľbe HKO a to uchádzačky na funkciu HKO p. Stašovej Márie.
Verejným hlasovaním bola jednohlasne zvolená na funkciu HKO Skalité na nové funkčné
obdobie p. Stašová Mária, Skalité č. 154 počtom prítomných 13 poslancov.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.6/2021- OZ a)berie na vedomie:
Správu z otvárania obálok a kontroly splnenia podmienok kandidátov na Hlavného kontrolóra
obce
b)volí: Do funkcie Hlavného kontrolóra Obce Skalité na základe výsledkov verejného
hlasovania s počtom platných hlasov 13 z 13 prítomných poslancov: p. Stašovú Máriu, nar.
14.5.1954,bytom: 023 14 Skalité č. 154, na obdobie 6 rokov s účinnosťou od 1.2.2021
c)určuje: Platové podmienky Hlavného kontrolóra obce Skalité v zmysle zákona č. 369/1990
Zb.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na úväzok 0,33%.
d)súhlasí: s vykonávaním inej zárobkovej činnosti HKO Skalité v zmysle pracovnej zmluvy
uzatvorenej s Mestským podnikom Čadca, ktoré bolo schválené počtom 13 prítomných
poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z. Mgr. art. Mudríková V., Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M.,
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JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik
Jozef, Mgr. Capek R. proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

8. Podanie žiadosti na ŠFRB a na Ministerstvo dopravy a výstavby SR na
výstavbu 19 b.j. v obci Skalité
P. starosta informoval poslancov o tom, že sa jedná o projekt, ktorý bol už na predchádzajúcich
zasadnutiach OZ riešený. Na základe informácií je už možné podávať žiadosti na ŠFRB. A na
základe nového schvaľovacieho procesu na ŠFRB, ktorý funguje na princípe kto prvý podá
žiadosť a spĺňa podmienky následne sa zazmluvňuje a je úspešný. Vyhodnotenie podaných
žiadostí sa nerobí ako v predchádzajúcom období, že sa následne vyhodnocujú podané žiadosti
po 31.3., ale sa automaticky vyhodnocujú v priebehu. Kto prvý podá žiadosť má veľkú šancu
byť úspešný. Urobili sa už všetky kroky, aby mohla byť podaná žiadosť na ŠFRB.
Ďalej informoval o tom, že sa za posledný mesiac a pol podali resp. ide sa podávať celkom
jedenásť projektov. Bližšie informácie k daným projektom budú prerokované v ďalšom bude
programu rokovania. Celkovo sa chceme uchádzať o projekty vo výške 1 670 000,- €.
Urobilo sa všetko pre to, aby táto žiadosť bola podaná v čo najkratšom termíne. Z tohto dôvodu
sa zaradil do programu rokovania aj tento bod. Pokiaľ bude všeobecný súhlas a vyhodnotíte, že
tieto nájomné byty obec potrebuje, bude podaná žiadosť. Ďalej informoval poslancov o počte
žiadostí na nájomné byty k dnešnému dňu. 15 záujemcov je o jednoizbový byt, 20 žiadostí
o dvojizbový byt a 35 žiadostí o trojizbový byt. Bytový dom, ktorý chceme stavať je 19 b.j.,
ktoré sú rozdelené na tri jednoizbové byty, jedenásť dvojizbových bytov a päť trojizbových
bytov. Celkom v obci máme 67 nájomných bytov. Záujemcov o nájomné byty v našej obci je
dostatok. Máme záujem postaviť nájomné byty aj v centre obce, to bude otázkou ďalšieho
riešenia na zasadnutí stavebnej komisie. Spôsob financovania bytového domu je vo výške 60 %
úver zo ŠFRB a 40 % je dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR.
Urobil sa prieskum trhu, viaceré ponuky. Na základe toho Obecná prevádzkáreň pripravila
cenovú ponuku. Obecná prevádzkáreň má záujem o realizáciu výstavby týchto nájomných bytov.
Celková čiastka na výstavbu týchto nájomných bytov je vo výške 1 115 771,74 € s DPH.
Celkovo sa objekt rozdeľuje na viacero kategórií a jedna je bytový dom a druhá je technické
vybavenie.
Spôsob financovania obstarania súvisiacej technickej vybavenosti je vo výške 100% na objekty
rozšírenia plynovodu a pripojovací plynovod vo výške 18 803,- € a dotácia z MDaV vo výške
35 950,-€, úver zo ŠFRB vo výške 95 120,-€ a vlastné zdroje obce vo výške 28 689,33€ a to na
objekty – splašková kanalizácia, dažďová kanalizácia, vodovodná prípojka a prístupová
komunikácia a odstavné plochy. Z vlastných finančných prostriedkov musí obec vyčleniť 48 tis.
€ na obstaranie súvisiacej technickej vybavenosti. Obec musí následne prijať bankovú záruku na
zabezpečenie záväzku voči ŠFRB, ale len na úverové zdroje nie na dotačné vo výške 660 tis. €
z tohto na byt. dom vo výške 564 800 € a technické vybavenie vo výške 95 200 €. Taktiež je
potrebné prijať bankovú záruku s OTP bankou. Celkovo by banková záruka predstavovala na
obdobie dvoch rokov čiastku 3 168,- € na rok. V prípade, že by bol bytový dom v nejakom
rozsahu postavený, je možné bankovú záruku zrušiť a preklopiť na bytový dom aj skôr.
P. starosta otvoril diskusiu.
P. Časnocha Michal, poslanec OZ požiadal o doslovné zapracovanie jeho príspevku na zápisnice
OZ.
Diskusný príspevok p. Časnochu Michala, poslanca OZ:
„Ďakujem za slovo, pán starosta.
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Musím vyjadriť svoj nesúhlas s prístupom, aký sa zaužíval pri rokovaní zastupiteľstva.
Nesúhlasím s tým, aby sa úmyselne obchádzali komisie, obecná rada a obecné zastupiteľstvo. Aj
dnes nám predkladáte uznesenie na schválenie projektu za vyše jeden milión eur, pričom tento
bod programu nebol v stavebnej a ani vo finančnej komisii. Uznesenie nám nebolo ani len
mailom doručené. Niekoľko mesiacov mi nikto nič z úradu nezaslal. Zrazu mi v deň
zastupiteľstva vtlačíte jeden kus papiera s pár riadkami, ktoré označíte ako zmena rozpočtu.
Snáď na každé jedno zastupiteľstvo nám predkladáte materiály priamo na rokovaní, ktoré sme
nikdy nevideli a tlačíte nás do toho, že je dobré ich prijať. Aj keď som za to, aby sme v obci
postavili bytové domy, tak nesúhlasím s takýmto prístupom, aby sa zatlačili poslanci do časovej
tiesne. Možno tí vybraní poslanci, ktorí sa vždy pred zastupiteľstvom stretnete, aby ste sa
dohodli, za čo dvihnúť ruku, viete o prerokovaných bodoch viac. Neviem. No ja nesúhlasím
s tým, aby sa materiály úmyselne predkladali až na rokovanie zastupiteľstva a nemuseli ísť na
odborné vyjadrenie komisie alebo obecnej rady. Načo tie orgány potom máme? Opakovanie sa
tým porušuje rokovací poriadok. Asi máme odlišnú víziu v tom, ako by to malo fungovať.
Zastávam názor, že poslanci sa môžu zvolať neformálne a kedykoľvek, aby sa všetko
prerokovalo tak, ako to má byť. Argumenty, ktoré odzneli, typu "vždy sa to tak robilo" nie sú
podľa mňa na mieste. Som tu preto, aby som plnil svoj sľub poslanca a nerobil hocičo len preto,
že sa to tak robilo. Viem, že budú nasledovať rôzne tvrdenia, prečo to podľa zákonného postupu
nešlo, no s takýmto prístupom zásadne nesúhlasím. Ďakujem.“ Koniec príspevku.
P. Lašová Ľubica, poslankyňa OZ poďakovala p. starostovi a p. prednostovi za prínosnú prácu
na projektoch. Uviedla, že to, čo povedal p. poslanec p. Časnocha Michal ju osobne trocha
urazilo. Môže si dovoliť tvrdiť niečo úplné iné, nakoľko je poslankyňou už niekoľko rokov.
Ďalej uviedla na osobu p. Časnochu Michala, poslanca OZ, že počas dvoch rokov ktorým je
poslancom OZ, ho nepočula ako poslanca za občanov povedať nejaké jedno slovo. Zo strany
vedenia obce nebolo nikdy nič utajované, alebo nepodané poslancom. Každý vychádza
z prítomnosti a hlavne z terajšej doby, čo všetko sa deje, nielen v samosprávach ale aj v našej
vláde. Na prípravu projektov je potrebné viac času, nie len hodina dve alebo jeden deň. Je to
nespočetné množstvo hodín. Ďalej uviedla, že by nerada videla nejakého poslanca, ktorý by
s týmto návrhom resp. žiadosťou vyjadril svoje nesúhlasné stanovisko. Na zasadaniach sociálnej
a bytovej komisie sa hlavne rozoberala otázka bývania a taktiež aj na zasadnutiach OZ, kde sa
prideľovali nájomné byty. Vieme posúdiť z konkrétnych čísiel, že mladé rodiny majú záujem
o byty. Verí, že tu nie je ani jeden poslanec, ktorý by nezdvihol ruku za tento projekt, aby sa
úspešne dokončil a zrealizoval.
P. Gonščák Jozef, poslanec OZ požiadal, nakoľko tieto podklady mu boli dané taktiež pred
zastupiteľstvom o podanie informácie pre porovnanie, koľko finančných prostriedkov stála
výstavba bytovky napr. v miestnej časti Cupeľ a koľko je tam nájomných bytov. Koľko môže
„stáť“ jedna bytová jednotka? Nevie, či sa vyjadrila finančná komisia, či obec na to má alebo nie
z pohľadu úverového zaťaženia obce a plnenia podielových daní do rozpočtu obce.
P. Krčmárik Milan, poslanec OZ mal otázku či sociálne byty, ktoré sa v súčasnosti prideľujú sú
taktiež nájomné byty?
P. starosta odpovedal, že ide taktiež o sociálne nájomné byty.
P. Krčmárik Milan, poslanec OZ uviedol, že ako môžu byť tieto byty nájomné, keď musia spĺňať
sociálne ukazovatele? Aký je potom normálny nájomný byt, kde môže ísť každý občan? Zasa to
budú byty len pre sociálne prípady?
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P. Krčmárik Milan, poslanec OZ ďalej na príspevok p. Časnochu Michala, poslanca OZ uviedol,
že sa mu nemôže niečo uprieť, nejaká informovanosť by mala byť. Rozoberalo sa to aj na
zasadnutí obecnej rady (ďalej len „OR“). Je najaká časová tieseň, ale v určitých veciach, hlavne
v dnešnej dobe čo sa týka dotácií, vyhlásenie súťaží, nie je to na nás ale je to na niekom inom.
Na poslancoch je len tá promptnosť. Trocha ustupuje do úzadia tá včasná informovanosť, alebo
rozoberanie problémov. Nie je za to, aby sa to dialo stále, ale v prípade, že ide o to, aby sme
nezmeškali niečo a potom budeme toho ľutovať. Prikláňa sa k tomu, aby sa to odsúhlasilo pokiaľ
to prinesie prospech.
P. starosta vystúpil k jednotlivým diskusným príspevkom. K podaniu žiadosti na ŠFRB uviedol,
že ide o informáciu posledných dní. V piatok bolo doručené presné znenie ako ŠFRB bude
postupovať v prípade prideľovania týchto dotácií na výstavbu ale taktiež aj úverových zdrojov.
Taktiež aj na predchádzajúcich zasadnutiach OZ uvádzal, že sa urobí všetko pre to, aby sa všetko
reálne stihlo. Toto podanie žiadosti bolo taktiež prerokované na sociálnej komisii, ktorá ako
jediná mala svoje zasadnutie. Pred rokovaním OZ sa oslovujú predsedovia jednotlivých komisií,
či majú záujem zvolať zasadnutie komisie. Nebol ešte včera presvedčený o tom, či sa táto
žiadosť stihne pripraviť. Jednotlivé body žiadosti sa ešte odkomunikovávali včera do neskorých
nočných hodín napríklad s OTB Bankou a pracovníkmi ŠFRB. Ďalej uviedol, že sa nikdy nič
nezatajovalo a nikdy nič sa zatajovať nebude. Poskytujú sa informácie také aké v danom čase sú.
Otvorené dvere na kancelárií starostu obce sú pre každého jedného občana. Pokiaľ sa dá občan je
vybavený v rámci možností k spokojnosti.
Urobilo sa všetko pre to, aby sme boli úspešní, z tohto dôvodu sa tento bod zaradil na rokovanie
OR a taktiež na rokovanie OZ, aby sa táto žiadosť podala v čo najkratšom čase. V prípade
dlhodobého procesu prípravy tohto bytového domu sa jednotlivé kroky riešili dlhodobo. Celý
proces začal v januári 2020 územným konaním, stavebnými povoleniami a pod.. Taktiež bola
informovaná každá komisia na ktorej bol prítomný čo sa pripravuje a čo sa realizuje a prečo sa to
robí. Zo strany starostu obce bude robiť všetko preto, aby sme boli v každom projekte úspešný.
Čo sa týka finálnej ceny za bytový dom uviedol, že sa jedná o dva aspekty. Ide o nájomné
byty, ktoré majú výťah, ktoré sú v tejto chvíli nadštandartom pri výstavbe takýchto nájomných
bytov. Či sa jedná o sociálne, alebo nájomné byty je to v rovine ako sa práve zmenila legislatíva.
V tento chvíli sú to nájomné byty, ktoré budú musieť spĺňať sociálny aspekt. Na už postavených
nájomných bytoch z minulosti sa každý deň riešia poškodenia a závady diela. Na materiáloch sa
šetriť nemôže, ani na kvalite. Ide o kategórie iných nájomných bytov, ktoré musia spĺňať určité
štandardy. Je neporovnateľné to čo bolo pred 10-11 rokmi počas výstavby a to čo mi chceme
zrealizovať výstavbou týchto nájomných bytov, aby v budúcnosti neboli náklady na údržbu také
vysoké aké sú doposiaľ, nakoľko sa jedná už o kategóriu A0. Stavbu bytového domu bude
zabezpečovať Obec Skalité-Prevádzkáreň či už svojimi kapacitami alebo si zbytok prác obstará
prostredníctvom projektového manažéra v súlade s platnou legislatívou a každé jedno euro
zostane v obci.
P. Petrák Miloš, poslanec OZ mal otázku ohľadom výšky nájmu v tomto plánovanom bytovom
dome, nakoľko cena tohto bytového domu je vo výške cez 1 mil. €.
P. starosta uviedol, že výška nájmu bude stanovená v súlade s VZN obce, ktoré sú v tejto chvíli
schválené prípadne sa upravia na základe odporúčaní zo strany ŠFRB.
P. Bury Ján, poslanec OZ uviedol, že by sa mala prehodnotiť taktiež podmienka, že pri nesplnení
podmienok stanovených vo VZN sa byt opakovane predĺži na jeden rok a takto sa predlžuje
nájomný vzťah aj 10 rokov.
Koniec diskusie.
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Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.7/2021- OZ poveruje: Starostu obce Skalité
uzatvorením Zmluvy o dielo č. 26/01/2021 zo dňa 26.1.2021 so zhotoviteľom Obec Skalité –
Prevádzkáreň, IČO: 35996111, ktorej predmetom je výstavba Bytového domu -19 b.j. a výstavba
súvisiacej technickej vybavenosti v obci Skalité,ktoré bolo schválené počtom 13 prítomných
poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z. Mgr. art. Mudríková V., Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., JUDr.
Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef,
Mgr. Capek R. proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.8/2021- OZ schvaľuje: 1. Investičný zámer
výstavba nájomných bytov (účel: U613) „SO 01 - Bytový dom - 19 b.j“ v obci Skalité.
2. Investičný zámer výstavba súvisiacej technickej vybavenosti (účel: U 6113, U 6123, U 6143 a U 6153)
k Bytovému domu – 19 b.j. v obci Skalité v zložení:
SO 02 – Prípojky inžinierskych sieti
SO 02.1 Splašková kanalizácia
SO 02.2 Dažďová kanalizácia
SO 02.3 Vodovodná prípojka
SO 02.5 NN prípojka
SO 03 – Prístupová komunikácia a odstavné plochy
Parkovacie stojiská
Chodníky
SO 04 – Rozšírenie distribučného plynovodu
SO 04.1 Pripojovací plynovod
(ďalej len „súvisiaca technická vybavenosť“), ktoré budú zhotovené v súlade s projektovou dokumentáciou
vypracovanou Ing. arch. Ivanom Jarinom a schválenou v stavebných konaniach č. 1026/TS/2020 zo dňa 15.12.
2020 a č. SÚ - 1355/2020 zo dňa 28.12. 2020
3. Súhlas s investičným zámerom obce realizovať výstavbu nájomných bytov „Bytový dom – 19 b.j.“ a súvisiacej
technickej vybavenosti v katastrálnom území Skalité, obci Skalité, okres Čadca na pozemkoch C KN 1840/27,
1840/16, 1840/12, 1840/26, 5890/49 evidovaných na LV č. 1566 a LV č. 7006, ktoré budú zhotovené v súlade s
projektovou dokumentáciou vypracovanou Ing. arch. Ivanom Jarinom, schválenou v stavebných konaniach č.
1026/TS/2020 zo dňa 15.12. 2020 a č. SÚ 1355/2020 zo dňa 28.12. 2020.
4. Účel výstavba nájomných bytov a výstavba súvisiacej technickej vybavenosti na základe Zmluvy o dielo
č. 26/01/2021 za cenu vo výške 1 115 771,74 EUR s DPH,
(slovom:jedenmiliónstopätnásťtisícsedemstosedemdesiatjeden eur/ sedemdesiatštyri centov), z toho :
SO 01 Bytový dom v cene 937 209,41 € s DPH
SO 02.1 Splašková kanalizácia v cene 11 905,68 € s DPH
SO 02.2 Dažďová kanalizácia v cene 55 820,27 € s DPH
SO 02.3 Vodovodná prípojka v cene 23 321,80 € s DPH
SO 03 Prístupová komunikácia a odstavné plochy –parkovacie stojiská v cene 55 000,63 € s DPH
SO 03 Prístupová komunikácia a odstavné plochy –chodníky v cene 13 710,95 € s DPH
SO 04 Rozšírenie distribučného plynovodu v cene 16 265,74 € s DPH
SO 04.1 Pripojovací plynovod v cene 2 537,26 € s DPH
5. Uzatvorenie Zmluvy o dielo č. 26/01/2021 zo dňa 26.1. 2021, so zhotoviteľom Obec Skalité – Prevádzkáreň, so
sídlom Skalité 598, IČO: 35996111, DIČ: 2020134061, IČ DPH: SK2020134061, predmetom ktorej je výstavba
Bytového domu – 19 b.j. a výstavba súvisiacej technickej vybavenosti v obci Skalité.
6. Spôsob financovania obstarania nájomných bytov v bytovom dome:
a) Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 60 %,
b) Dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky vo výške 40 %,
c) Vlastné zdroje obce v prípade potreby vo výške 100,00 €.
7. Spôsob financovania obstarania súvisiacej technickej vybavenosti:
a) Vlastné zdroje obce vo výške 100 % na objekty SO 04 – Rozšírenie distribučného plynovodu a SO 04.1 –
Pripojovací plynovod vo výške 18 803,00 €.
b) dotácia z MDaV SR vo výške 35 950,00 €, úver zo ŠFRB vo výške 95 120,00 € a vlastné zdroje obce vo výške
28 689,33 € na objekty, a to: SO 02.1– Splašková kanalizácia, SO 02.2 - Dažďová kanalizácia, SO 02.3 Vodovodná prípojka a SO 03 - Prístupová komunikácia a odstavné plochy (parkovacie stojiská a chodníky)
8. Vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov na obstaranie nájomných bytov v prípade potreby vo výške 100,- €
z rozpočtu obce.
9. Vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov na obstaranie súvisiacej technickej vybavenosti vo výške
48 000,00€, ktoré budú zabezpečené z rozpočtu obce.
10.Záväzok obce dodržiavať pri prenájme bytov a uzatváraní nájomných zmlúv ustanovenia § 22 zákona č.
443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov.
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11.Záväzok obce dodržiavať nájomný charakter bytov počas celej doby životnosti bytovej budovy.
12.Záväzok obce zriadiť záložné právo na zachovanie nájomného charakteru bytov obstaraných podľa zákona
č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov v prospech
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
13.Záväzok obce zriadiť záložné právo na nájomné byty obstarané podľa zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde
rozvoja bývania v znení v znení neskorších predpisov v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania vrátane
prislúchajúcich pozemkov.
14.Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov a na obstaranie technickej vybavenosti v
zložení SO 01 - Bytový dom - 19 b.j, SO 02.1– Splašková kanalizácia, SO 02.2 - Dažďová kanalizácia, SO 02.3 –
Vodovodná prípojka a SO 03 - Prístupová komunikácia a odstavné plochy (parkovacie stojiská a chodníky) podľa
zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov z
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a súhlas s podmienkami na poskytnutie dotácie
ustanovenými zákonom platným v čase podania žiadosti.
15.Podanie žiadosti o poskytnutie podpory na obstaranie nájomných bytov a na obstaranie technickej vybavenosti
v zložení SO 01 - Bytový dom - 19 b.j, SO 02.1– Splašková kanalizácia, SO 02.2 - Dažďová kanalizácia, SO 02.3 Vodovodná prípojka a SO 03 - Prístupová komunikácia a odstavné plochy (parkovacie stojiská a chodníky) podľa
zákona č. 150/2013 Z. z. zo Štátneho fondu rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.
16.Prijatie bankovej záruky ako zabezpečenie záväzku voči ŠFRB vo výške 660 000,00 € (na bytový dom vo výške
564 800,00 € a na technické vybavenie k bytovému domu vo výške 95 200,00 €) v súvislosti s realizáciou stavby
„Bytový dom – 19 b.j.“ a súvisiacej technickej vybavenosti v katastrálnom území Skalité.
17.Uzatvorenie Zmluvy o vystavení bankovej záruky s OTP Banka Slovensko, a.s., ako zabezpečenie záväzku voči
ŠFRB vo výške 660 000,00 €.
18.Záväzok, že sa v rozpočte obce vyčlenia finančné prostriedky na splácanie úveru zo ŠFRB počas trvania
zmluvného vzťahu so ŠFRB, najmenej po dobu 30 rokov, ktoré bolo schválené počtom 13 prítomných
poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z. Mgr. art. Mudríková V., Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M.,
JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik
Jozef, Mgr. Capek R. proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

P. starosta požiadal HKO o predloženie stanoviska k úverovému zaťaženiu Obce Skalité
k 31.12.2020 k prijatiu úveru zo ŠFRB na výstavbu 19-tich nájomných bytov.
P. Stašová Mária, HKO informovala poslancov o tom, že úverové zaťaženie obce je vo výške
29,45% nepočíta sa úverové zaťaženie zo ŠFRB.
Na základe predložených údajov, ktoré mala k dispozícií skonštatovala, že podmienky uvedené
v § 17 odst.6 písm. a/ a b/ zákona 583/2004 Z. z. budú v prípade prijatia úveru ŠFRB splnené,
nakoľko tento úver sa do dlhu obce nezapočítava, zatiaľ nevieme aké budú ročné splátky, ale
k 31.12.2020 percento ročných splátok je 6,12%, zákonom stanovená hranica je 25 %.

Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.9/2021- OZ berie na vedomie: Stanovisko
HKO Skalité k úverovému zaťaženiu Obce Skalité k 31.12.2020, z dôvodu prijatia úveru
zo ŠFRB na výstavbu 19-tich nájomných bytov v obci Skalité, ktoré bolo schválené počtom 13
prítomných poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z. Mgr. art. Mudríková V., Rovňan O., Lašová Ľ.,
Petrák M., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J.,
Krčmárik Jozef, Mgr. Capek R. proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.10/2021- OZ schvaľuje: a) Prijatie bankovej
záruky vo výške 660 000,-€ ako zabezpečenie záväzku voči ŠFRB (na bytový dom vo výške 564
800,00 € a na technické vybavenie k bytovému domu vo výške 95 200,00 €) v súvislosti s
realizáciou stavby „Bytový dom – 19 b.j.“ a súvisiacej technickej vybavenosti v katastrálnom
území Skalité
b) Poplatok za bankovú záruku vo výške 3168,-€/rok, ktorý je zahrnutý v prvej zmene rozpočtu
obce za rok 2021
c) Uzatvorenie Zmluvy o vystavení bankovej záruky s OTP Banka Slovensko, a. s., ako
zabezpečenie záväzku voči ŠFRB vo výške 660 000,00 €
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d) Záväzok, že sa v rozpočte obce vyčlenia finančné prostriedky na splácanie úveru zo ŠFRB
počas trvania zmluvného vzťahu so ŠFRB, najmenej po dobu 30 rokov, ktoré bolo schválené
počtom 13 prítomných poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z. Mgr. art. Mudríková V., Rovňan O.,
Lašová Ľ., Petrák M., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr.
Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. Capek R. proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.11/2021- OZ poveruje: PaedDr. Jozefa
Cecha, starostu obce Skalité vyobstarávaním stavebného dozoru pre výstavbu bytového
domu 19 b.j. Skalité Kudlov a podpísaním zmluvy so stavebným dozorom, ktorá je potrebná
k podaniu žiadosti na ŠFRB, ktoré bolo schválené počtom 13 prítomných poslancov. ( Hlasovanie:
za: Mgr. Révayová Z. Mgr. art. Mudríková V., Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., JUDr. Časnocha M., Bazgerová
I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. Capek R. proti: nikto,
zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

9.

1. zmena rozpočtu obce Skalité na rok 2021

P. starosta požiadal o predloženie 1. zmeny rozpočtu obce Skalité na rok 2021 p. Mudríkovú,
pracovníčku OcÚ. Uviedol, že táto zmena rozpočtu je súčasťou podania žiadosti na ŠFRB.
P. Mudríková, informovala poslancov, že v 1. zmene rozpočtu obce sa navýšil výnos dane
z príjmov o 94 268,- €, nakoľko bola zverejnená výška podielových daní a tá bude vyššia ako
bolo rozpočtované pre rok 2021. Celkové príjmy sa zvýšia o 94 268,- € na 3 826 469,- €.
Vo výdavkovej časti sa v transakciách verejného dlhu navyšuje čiastka o bankovú záruku na
výstavbu 19 b.j. Kudlov vo výške 3 168,-€. Celkové transakcie budú vo výške 21 494,- €.
U kapitoly bývanie a občianska vybavenosť došlo k ďalšej zmene, kde sa rozpočet navýšil o
10 tis. € na energie, nakoľko táto čiastka nebola narozpočtovaná na r. 2021. Taktiež nebola
navýšená táto suma na energie v rozpočte pri kultúrnych službách v MKS. Ďalej pri kultúrnych
službách bola navýšená suma o 23 tis. € na opravy soc. zariadenia v kultúrnom dome. Toto malo
byť realizované resp. zaplatené s návratných zdrojov financovania (z pôžičky vo výške 124 tis.
€). Tieto práce sa nestuhli zrealizovať, finančné prostriedky sa použili na nákup automobilu
pre DHZ Skalité a nákup vysávača do športovej haly (ďalej len „ŠH“). 23 tis. € musíme použiť
z vlastných zdrojov v tomto roku, z tohto dôvodu sú narozpočtované. Ďalšia zmena je v rámci
kapitoly rozvoja bývania bytový dom Kudlov, kde je potrebné narozpočtovať 100,-€ a technickú
vybavenosť vo výške 48 tis. €. Celkom výdavky budú navýšené o 94 268,- € na 3 826469,- €.
Rozpočet je vyrovnaný.
P. starosta k tomuto uviedol, že v 1. zmene rozpočtu sú zahrnuté položky, ktoré boli opomenuté
pri návrhu rozpočtu na tento rok. V tejto zmene rozpočtu sú hlavne zahrnuté finančné prostriedky
potrebné k podaniu žiadosti na ŠFRB. Ďalej sú tam finančné prostriedky, ktoré neboli uhradené
do konca kalendárneho roka, nakoľko práce na oprave soc. zariadenia v kultúrnom dome neboli
zrealizované a nemohli sa uhradiť z návratných finančných prostriedkov. Na základe tohto všetky
finančné prostriedky, ktoré boli vyčlenené v minulom roku, prešli do rezervného fondu. Tieto
finančné prostriedky budú slúžiť v rámci ďalších rozvojových aktivít v obce na tento prípadne
ďalší kalendárny rok.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.12/2021- OZ schvaľuje: Zmenu rozpočtu č.
1/2021 obce Skalité na rok 2021 (tvorí prílohu uznesenia), ktoré bolo schválené počtom 13
prítomných poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z. Mgr. art. Mudríková V., Rovňan O., Lašová Ľ.,
Petrák M., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J.,
Krčmárik Jozef, Mgr. Capek R. proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).
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10.

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

P. starosta požiadal prednostu OcÚ, aby odprezentoval tento bod programu rokovania OZ.
O 16,40 hod. z rokovania odišli OZ p. Lašová Ľubica, p. Mudríková Vlasta a p. Ramšák Marián,
poslanci OZ.
P. prednosta OcU informoval poslancov o projektoch, ktoré boli podané v roku 2020. V rámci
projektu „Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Skalité“ bola opätovne odoslaná žiadosť na
zametacie vozidlo. Táto žiadosť bola poslancom odprezentovaná aj v roku 2020.
P. starosta k tomuto uviedol, že následne bude potrebné zakúpenie nadstavby tohto vozidla, aby
sa mohli frézovať chodníky.
P. starosta otvoril diskusiu.
P. Rovňan Ondrej, poslanec OZ uviedol, že pri obstarávaní tohto vozidla je potrebné, aby
vozidlo bolo 4x4.
P. starosta informoval o tom, že v rámci tejto žiadosti je určitá kategorizácia, čo je možné žiadať.
Podľa informácie z obce Staškov, ktorý využívajú takéto vozidlo, sme do žiadosti zapracovali
vozidlo so silnejším motorom.
Koniec diskusie.
O 16,46 hod. sa na rokovanie OZ dostavil p. poslanec Ramšák Marián.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.13/2021- OZ schvaľuje: a) Predloženie
žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Skalité“,
b) Zaistenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutej pomoci,
c) Zaistenie finančných prostriedkov na financovanie projektu, t. j. vo výške 156000,00 EUR
(celkový rozpočet projektu),
d) Zaistenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci, t. j. vo výške 7800,00 EUR, ktoré bolo schválené počtom 11 prítomných
poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Rovňan O., Petrák M., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I.,
Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. Capek R. proti: nikto,
zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní: Mgr. art. Mudríková V., Lašová Ľ.).

Ďalej p. prednosta vizuálne odprezentoval odoslanú žiadosť v roku 2020 v rámci projektu
„ Obstaranie mechanizácie určenej na elimináciu BRO v obci Skalité“ a to obstaranie strojov
ako ramenný mulčovač, univerzálny mulčovač, robotický svahový mulčovač, kosačky bubnové,
krovinorezy.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.14/2021- OZ schvaľuje: a) Predloženie
žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Obstaranie mechanizácie určenej na elimináciu
BRO v obci Skalité“,
b) Zaistenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutej pomoci,
c) Zaistenie finančných prostriedkov na financovanie projektu, t. j. vo výške 120456,85 EUR
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(celkový rozpočet projektu),
d) Zaistenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci, t. j. vo výške 6022,85 EUR, ktoré bolo schválené počtom 11 prítomných
poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Rovňan O., Petrák M., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I.,
Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. Capek R. proti: nikto,
zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní: Mgr. art. Mudríková V., Lašová Ľ.).

P. prednosta ďalej informoval poslancov o opätovnej žiadosti na automobil pre opatrovateľky.
P. starosta uviedol, že sa jedná o žiadosť, ktorá bola podaná v minulom roku. Táto žiadosť
nebola schválená z dôvodu, že v rámci výzvy bolo uvedené „vozidlo pre opatrovateľky“
a v zátvorke bolo uvedené aj na rozvoz stravy. V opakovanej žiadosti sme slovné spojenie
„rozvoz stravy“ neuviedli.
P. prednosta informoval, že k tejto žiadosti nie je potrebné uznesenie nakoľko bolo schválené
v minulom roku. V prípade, že bude potrebné, bude to predložené na schválenie v OZ.
Ďalší projekt, ktorý bol predložený je žiadosť na 30.Goralské slávnosti. Taktiež k tejto žiadosti
nie je potrebné uznesenie OZ.
P. prednosta informoval poslancov o podanej žiadosti na projekt „Poznaj svoje rodisko“ značenie pľacov. Išlo by o značenie pľacov a objektov obce smerovými tabuľkami, rozcestníky
na označenie významných bodov ako je Troják, Mýto, Pri Snežienke, v centre obce cintoríny,
ihrisko a pod.. Je navrhnuté, aby pri každej zastávke bol taktiež umiestnený rozcestník s názvami
pľacov a pod..
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.15/2021- OZ schvaľuje: a) Predloženie
žiadosti o NFP za účelom realizácie malého projektu „Poznaj svoje rodisko“,
b) Zaistenie realizácie malého projektu v súlade s podmienkami poskytnutej pomoci,
c) Zaistenie finančných prostriedkov na financovanie malého projektu, t. j.vo výške 28 230,00
EUR (celkový rozpočet malého projektu),
d) Zaistenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného malého projektu vo
výške rozdielu celkových výdavkov malého projektu a poskytnutého NFP v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. vo výške 1 411,50 EUR, ktoré bolo schválené počtom 11
prítomných poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Rovňan O., Petrák M., JUDr. Časnocha M.,
Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. Capek R.
proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní: Mgr. art. Mudríková V., Lašová Ľ.).

Ďalším projektom, ktorý p. prednosta aj vizuálne predstavil poslancom bol projekt
„Medzinárodná stopa zdravia“ v rámci ktorého podajú žiadosť na zakúpenie štvorkolky.
P. starosta uviedol, že táto technika by mala slúžiť všetkým zložkám v obci.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.16/2021- OZ schvaľuje: a) Predloženie
žiadosti o NFP za účelom realizácie malého projektu „Medzinárodná stopa zdravia“,
b) Zaistenie realizácie malého projektu v súlade s podmienkami poskytnutej pomoci,
c) Zaistenie finančných prostriedkov na financovanie malého projektu, t. j. vo výške 35 020,00
EUR (celkový rozpočet malého projektu),
d) Zaistenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného malého projektu vo
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výške rozdielu celkových výdavkov malého projektu a poskytnutého NFP v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. vo výške 1 751,00 EUR, ktoré bolo schválené počtom
11 prítomných poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Rovňan O., Petrák M., JUDr. Časnocha M.,
Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. Capek R.
proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní: Mgr. art. Mudríková V., Lašová Ľ.).

P. prednosta ďalej vizuálne odprezentoval Altán za Riekami, ktorý bol taktiež odprezentovaný
na minulom zasadnutí OZ. Bola podaná žiadosť v rámci projektu „Podpora a rozvoj
pohraničného cestovného ruchu – poznaj svoj región“.
P. starosta otvoril diskusiu.
P. Capek Roman, poslanec OZ mal faktickú poznámku ohľadom úpravy cesty za Rieky, nakoľko
je v zlom stave.
P. starosta uviedol, že časť komunikácie bola sčasti upravená výfrezom. V prípade výziev
v rámci cyklotrás by sme požiadali o dotáciu. V rámci Žilinského samosprávneho kraja je
v rámci strategického rozvoja dopravy uvedené, že sa s nejakou takouto cyklotrasou aj v našej
Skalitskej doline počíta. Je tam uvedené skalitská cyklotrasa s prepojením na ČR a PR a do tejto
koncepcie zapadá aj táto časť Rieky odbočka smerom k Trojaku. Toto by malo byť financované
zo štrukturálnych fondov. Starosta uviedol, že podarilo skalitskú cyklotrasu zapracovať do
strategického dokumentu ŽSK a obec by mohla v novom rozpočtovom období EÚ do roku 2027
čerpať na cyklotrasu finančné prostriedky.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.17/2021- OZ schvaľuje: a) Predloženie
žiadosti o NFP za účelom realizácie malého projektu „Podpora a rozvoj pohraničného
cestovného ruchu – Poznaj svoj región“,
b) Zaistenie realizácie malého projektu v súlade s podmienkami poskytnutej pomoci,
c) Zaistenie finančných prostriedkov na financovanie malého projektu, t. j. vo výške 33 895,00
EUR (celkový rozpočet malého projektu),
d) Zaistenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného malého projektu vo
výške rozdielu celkových výdavkov malého projektu a poskytnutého NFP v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. vo výške 1 694,75 EUR, ktoré bolo schválené počtom
11 prítomných poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Rovňan O., Petrák M., JUDr. Časnocha M.,
Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. Capek R.
proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní: Mgr. art. Mudríková V., Lašová Ľ.).

P.prednosta ďalej informoval poslancov o projekte „Odrývanie a ochrana spoločného dedičstva“
ide o podobný projekt, ktorý sa ukončil v minulom roku v rámci ktorého sa vytvorili 4 sochy
betlehemu.
P. starosta ďalej uviedol k tomuto projektu, že nakoľko cez našu obec prechádza cesta VrbaWetzler Memoriálu ide o niekoľko ročnú tradíciu, je to spojené s útekom dvoch väzňov
z koncentračného tábora, v minulom roku prišla iniciatíva či už z Kysuckej kultúrnej nadácie
z Bratislavy a taktiež zo židovskej obce či už z Prahy alebo z Bratislavy s tým, že by mali
záujem niektoré momenty našej histórie pripomenúť, prípadne ľudí ktorí stály za záchranou
týchto utečencov. Tento projekt nie je spojený iba s tým, je to o tradičných veciach, ktoré v obci
máme a preto je spojený s rôznymi materiálmi či to bude kov, kameň alebo kombinácia dreva.
Mali by byť vytvorené štyri diela, ktoré budú umiestnené v rôznych častiach obce. Tento projekt
musí byť naviazaný na nejakú aktivitu. Diela by mali byť umiestnené po chodníku sa chodí
z Vyšného konca smerom do centra obce. Jedno dielo by malo byť umiestnené na Serafínove
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niekde pri hraničnom prechode, ďalšie dielo by malo byť umiestnené v časti Kudlov pri škole,
nakoľko p. Čanecký bol z tejto miestnej časti. Ďalšie dielo v centre obce spojené s erbom našej
obce. Štvrté dielo by bolo umiestnené na cintoríne za Riekami prípadne na žel. stanici. Lokality
by sa riešili až v prípade schválenia. Piatim dielom by bolo dielo umiestnené v Českej republike
na základe návrhu českej strany. Naviazané by to bolo na nejaké kultúrne aktivity.
Otvoril diskusiu.
P. Petrák Miloš, poslanec OZ mal otázku, či sa nebudú ďalej riešiť autobusové zastávky
z projektov.
P. starosta k tomuto uviedol, že v minulom roku sa začala realizácia rekonštrukcie autobusových
zastávok. Boli zrealizované dve autobusové zastávky. Projekt bol podávaný cez Ministerstvo
pôdohospodárstva SR, IROP. Zmenila sa situácia tým, že vzniklo nové ministerstvo Investícií
a regionálneho rozvoja SR, ktoré je v tejto chvíli administrátorom celých týchto projektov. Má
predbežný prísľub, že by sa v tomto roku mali tieto výzvy aktualizovať. Mali by sme byť
vyzvaný na prípadné doplnenie resp. obnovenie tohto celého procesu a mohli by sa
zrekonštruovať kompletne všetky autobusové zastávky. Pokiaľ by nedošlo k dostatočnému
krytiu prípadne by výzva nebola aktualizovaná tak by sme pokračovali z vlastných finančných
prostriedkov.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.18/2021- OZ schvaľuje: a) Predloženie
žiadosti o NFP za účelom realizácie malého projektu „Odkrývanie a ochrana spoločného
dedičstva “,
b) Zaistenie realizácie malého projektu v súlade s podmienkami poskytnutej pomoci,
c) Zaistenie finančných prostriedkov na financovanie malého projektu, t. j. vo výške 23 235,00
EUR (celkový rozpočet malého projektu),
d) Zaistenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného malého projektu vo
výške rozdielu celkových výdavkov malého projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. vo výške 1 161,75 EUR, ktoré bolo schválené počtom
11 prítomných poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Rovňan O., Petrák M., JUDr. Časnocha M.,
Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. Capek R.
proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní: Mgr. art. Mudríková V., Lašová Ľ.).

P. prednosta ďalej informoval poslancov o projekte „Zateplenie objektu kultúrny dom a požiarna
zbrojnica v obci Skalité“. Ide o projekt z minulého roka, zateplenie celého objektu.
P. starosta k tomuto uviedol, že sa jedná o aktualizáciu projektu. Vždy pri podaní projektu musí
byť rozpočet nie starší ako tri mesiace. Jedná sa o komplexné zateplenie tohto objektu a taktiež
pivničných priestorov a stropov v časti kina. Budova hasičskej zbrojnice je riešená v rámci iného
projektu. Niektoré práce v prípade schválenia projektu by obec musela riešiť zo svojich
finančných prostriedkov, nakoľko súčasťou tejto výzvy nie je vonkajšia elektroinštalácia,
prípadne zábradlia, schody, dlažby pri vstupe do budovy.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.19/2021- OZ schvaľuje: a) Predloženie
žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Zateplenie objektu kultúrny dom a požiarna
zbrojnica v obci Skalité“,
b) Zaistenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutej pomoci,
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c) Zaistenie finančných prostriedkov na financovanie projektu, t. j. vo výške 192 569,48EUR
(celkový rozpočet projektu),
d) Zaistenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci, t. j. vo výške 9 628,48 EUR, ktoré bolo schválené počtom 11 prítomných
poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Rovňan O., Petrák M., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I.,
Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. Capek R. proti: nikto,
zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní: Mgr. art. Mudríková V., Lašová Ľ.).

P. starosta ďalej informoval, že dňa 30.12.2020 bola vyhlásená výzva z Fondu na podporu
športu, kde sa snažíme nájsť možnosť na spolufinancovanie tých vecí, ktoré by mohli byť z časti
refinancované na výstavbu ŠH alebo prípadne na dofinancovanie športového vybavenia nábytku
do ŠH. Snažíme sa získať čo najviac informácií. Podmienkou je, že najnižšia dotácia je vo výške
50 tis. € t. z., že pokiaľ by obec získala dotáciu vo výške 50 tis. €, obec by musela dať ďalších
50 tis. z vlastných finančných prostriedkov. Zisťujeme, či je možná refundácia prác, ktoré boli
realizované v minulom roku. Pokiaľ by sme boli oprávnený ako žiadatelia, v takomto prípade
bolo by zvolané mimoriadne zastupiteľstvo a podali by sme žiadosť.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.20/2021- OZ berie na vedomie: Informatívnu
správu o aktuálnom stave podaných projektov a pripravovaných projektov, ktoré bolo schválené
počtom 11 prítomných poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Rovňan O., Petrák M., JUDr.
Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef,
Mgr. Capek R. proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní: Mgr. art. Mudríková V., Lašová Ľ.)

11.
·

Nakladanie s majetkom obce

Návrh DHZ Skalité na odpredaj hasičského vozidla Avia A31, ev.č. CA-054 AH.

P. starosta informoval poslancov so žiadosťou DHZ Skalité o vyradenie hasičského vozidla Avia 31
z majetku obce. Je to spojené so zakúpením nového vozidla. Túto žiadosť odôvodňujú tým, že
náklady na prevádzkyschopnosti vozidla sú vysoké vzhľadom na vek vozidla.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.21/2021 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 za najvyššiu ponúknutú cenu:
· hnuteľný majetok -hasičské vozidlo AVIA A31, ev.č. CA-054 AH , obstarávacia cena 6 288,14 €,
rok výroby 1986. Odôvodnenie :Uvedený automobil vzhľadom na dĺžku obdobia, počas ktorého bol
používaný a jeho náklady na udržanie prevádzky schopnosti vozidla a vykonanie emisnej a
technickej kontroly sú vysoké, preto ho Obec ponúka na odpredaj, ktoré bolo schválené počtom
11 prítomných poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Rovňan O., Petrák M., JUDr. Časnocha M.,
Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. Capek R. proti:
nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní: Mgr. art. Mudríková V., Lašová Ľ.)

·

Posúdenie žiadosti o sociálnu výpomoc- Kaco Vladimír, Skalité č. 884.

P. starosta požiadal, predsedníčku soc. komisie o podanie informácii a stanoviska komisie
k žiadosti.
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P. Bazgerová, poslankyňa OZ uviedla, že komisia odporúča schváliť p. Kacovi výpomoc vo výške
200,-€.
Otvoril diskusiu.
P. Capek Roman, poslanec OZ uviedol, že je potrebné taktiež pomôcť aj takýmto občanom, ktorý
chcú žiť a treba im pomôcť. Poďakoval sa pomoc.
P. Bazgerová Iveta, poslankyňa OZ podotkla, že by sme sa mali v budúcnosti zamyslieť komu
sociálnu výpomoc dávame.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.22/2021 OZ schvaľuje: Poskytnutie
jednorázovej nenávratnej sociálnej výpomoci – finančnej na základe žiadosti a v súlade s VZN
obce Skalité č. 8/2008 v planom znení, ktorým sa určuje postup a podmienky pri poskytovaní
jednorázovej dávky sociálne pomoci obce Skalité žiadateľovi: Kacovi Vladimírovi, bytom
Skalité č. 884 do výšky 200,-€, na nákup paliva, ktoré bolo schválené počtom 11 prítomných
poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Rovňan O., Petrák M., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I.,
Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. Capek R. proti: nikto,
zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní: Mgr. art. Mudríková V., Lašová Ľ.)

·

Žiadosť DZS s.r.o. Čadca o zriadenie odberného miesta.

P. starosta ďalej informoval o žiadosti DZS s.r.o. Čadca, ktorý požiadal o prenájom časti pozemku
na zriadenie mobilného odberového miesta. V súčasnosti mu za toto užívanie priestranstva bola
vyrúbená daň za užívanie verejného priestranstva. Nakoľko chceme, aby tento prevádzkovateľ
aj naďalej prevádzkoval v našej obci toto odberné miesto, snažili sme sa mu vyjsť v ústrety, tak ako
je to v okolitých samosprávach, kde majú prenájom vo výške 1,-€. OR odporúča dať tomuto
žiadateľovi časť pozemku bezodplatne.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.23/2021 OZ schvaľuje: a)Výpožičku majetku
obce Skalité a to časť pozemku č. CKN 3618/1, LV č. 1566 o výmere 24 m2 pre DZS, s.r.o. so
sídlom Palárikova 2681, 022 16 Čadca, IČO: 3641573 za účelom zriadenia a prevádzkovania
mobilného odberného miesta na vykonávanie antigénových testov v obci Skalité,
b) V zmysle článku č. 6 Zásad hospodárenia s majetkom obce Skalité zo dňa 7.6.2017,
uzatvorenie zmluvy o výpožičke na obdobie od 1.2.2021 do 30.6.2021 bezodplatne, ktoré bolo
schválené počtom 11 prítomných poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Rovňan O., Petrák M., JUDr.
Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr.
Capek R. proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní: Mgr. art. Mudríková V., Lašová Ľ.)

·

Predĺženie doby čerpania úveru.

P. starosta informoval poslancov o predĺžení doby čerpania úveru, poskytnutého v zmysle
Zmluvy o splátkovom úvere pre samosprávy č. 4001/19/022 vo výške 36 649,56 €
do 31.12.2021. Jedná sa o úver na dofinancovanie výstavby športovej haly a spevnených plôch
okolo ŠH. Celý úver sa v tejto čiastke nevyčerpal a chceme, aby sa tieto finančné prostriedky
využili na investičné aktivity v r. 2021, ktoré OZ schváli.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
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Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.24/2021 OZ schvaľuje: a) Predĺženie doby
čerpania úveru, poskytnutého v zmysle Zmluvy o splátkovom úvere pre samosprávy č.4001/19/022
vo výške 36 649,56 € do 31.12.2021 na dofinancovanie a refinancovanie športovej haly a
spevnených plôch,
b) Rozšírenie účelu úveru o financovanie a refinancovanie iných investičných aktivít v obci
schválených Obecným zastupiteľstvom, vrátane nákladov na vypracovanie projektovej
dokumentácie, ktoré bolo schválené počtom 11 prítomných poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová
Z., Rovňan O., Petrák M., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr.
Gonščák J., Krčmárik Jozef, Mgr. Capek R. proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní: Mgr. art. Mudríková
V., Lašová Ľ.)

12.

Rôzne

P. starosta otvoril diskusiu.
P. Stašová, HKO požiadala poslancov o prijatie uznesenia v ktorom by bola poverená vykonaním
kontroly použitia a vyúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu obce u TJ Slovan
Skalité a SZUŠ Skalité.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.25/2021- OZ poveruje: HKO Skalité
vykonaním kontroly použitia a vyúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu
obce podľa VZN č. 5/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce u TJ Slovan Skalité
a vykonaním kontroly použitia a vyúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu obce
podľa VZN č. 3/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiada a dieťa materských škôl
a školských zariadení u SZUŠ Skalité do najbližšieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skalitom,
ktoré bolo schválené počtom 11 prítomných poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Rovňan O.,
Petrák M., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Bury Ján, JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J.,
Krčmárik Jozef, Mgr. Capek R. proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní: Mgr. art. Mudríková V.,
Lašová Ľ.).

13.

Interpelácie poslancov

Do interpelácií sa prihlásil p. Krčmárik Milan, poslanec OZ, ktorý mal otázku ohľadom spustenia
resp. otvorenia ŠH a čo je ešte potrebné k otvoreniu ŠH. Ďalej informoval o tom, že na chodník
( v lokalite výstavby p. Tatarku V.) z pozemku z ktorého je odstránená ornica všetko vyteká (blato)
na chodník a taktiež na št. cestu. Je to potrebné dať do poriadku.
P. starosta uviedol, že ŠH je skolaudovaná, čaká sa na dovolacie lehoty. Hľadáme riešenia ako
niektoré práce dofinancovať. ŠH je plne funkčná len treba ešte doriešiť dovybavenie ŠH. Ďalej
uviedol, že od mesiaca apríl môže byť funkčná. V tejto chvíli, z dôvodu opatrení COVID-19, nie je
možné prevádzkovať športovú halu.
Čo sa týka znečistenia chodníka uviedol, že poverí stavebný úrad, aby daného stavebníka vyzvali
na odstránenie tohto znečistenia a taktiež, aby zabezpečil aby nedochádzalo v budúcnosti
k ďalšiemu znečisťovaniu.
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14.

Záver

P. starosta po vyčerpaní všetkých bodov programu rokovania OZ poďakoval všetkým poslancom za
účasť a poprial veľa zdravia do roka 2021.
Zasadnutie OZ bolo ukončené dňa 26.11.2020 o 18,00 hod..
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva boli prijaté uznesenia od č. 1/2021 do č.25/2021.

Ing. Peter Ivanek
prednosta OcÚ

I. overovateľ: p. JUDr. Krčmárik Milan

PaedDr. Cech Jozef
starosta obce

II. overovateľ: p. Ondrej Rovňan

Zapisovateľka: Bulavová Katarína
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