Zápisnica z Mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Skalité konaného dňa 4.marca 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. Výstavba 19 b.j. v obci Skalité- Kudlov: ŠFRB, MDV SR
5. Rôzne
6. Interpelácie poslancov
7. Záver.
1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie otvoril a viedol PaedDr. Jozef Cech starosta obce. Privítal prítomných poslancov
na 13. 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 sa schopné. Počet prítomných poslancov 11. O ospravedlnenie požiadala p. Mudríková
Vlasta, poslankyňa OZ a p. Capek Roman, poslanec OZ sa na rokovanie dostaví neskôr.
P. starosta predložil poslancom návrh programu rokovania OZ.
Následne dal hlasovať o programe rokovania OZ. Program OZ bol jednohlasne schválený (počtom
prítomných 11 poslancov).
2. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie.
P. starosta zápisom poveril Bulavovú K., za overovateľov zápisnice navrhol p. Jána Burého, p.
Gonščáka Jozefa, do návrhovej komisie p. Zdenku Révayovú a p. Lašovú Ľubicu.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.26/2021 – OZ schvaľuje: a) Návrhovú
komisiu v zložení: Mgr. Zdenka Révayová, Lašová Ľubica
b)Overovateľov zápisnice: Ján Bury, Mgr. JUDr. Gonščák Jozef
c)Zapisovateľa zápisnice: p. Katarína Bulavová
d)Program rokovania OZ tak, ako bol navrhnutý, ktoré bolo schválené počtom 11 prítomných
poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., JUDr. Časnocha M.,
Bazgerová I., Ramšák M., JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Bury J. proti: nikto, zdržali
sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

3.

Správa o činnosti od posledného OZ, kontrola uznesení OZ
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P. starosta informoval poslancov, že uznesenia, ktoré boli prijaté na predchádzajúcom rokovaní
OZ sú priebežne plnené uznesenia, ktoré vykonáva obecná prevádzkáreň sú priebežne v plnení.
- P. starosta informoval, že v obci Skalité sa uskutočnilo niekoľko kôl testovania. Výsledky boli
pravidelne zverejňované na web-stránke obce. V tejto chvíli je v obci situácia stabilizovaná. Po
konzultácií RÚVZ bolo odporúčané, aby všetky školy boli otvorené v zmysle usmernení vlády
a Ministerstva školstva SR. Prebieha výučba v školách v rámci I. stupňa a taktiež v materských
školách. Výučba 5. až 9. ročníka ZŠ prebieha dištančne.
- Zasadal krízový štáb obce, ktorý odporučil vedeniu obce zabezpečiť respirátory pre obyvateľov
obce, ktoré sme v týchto dňoch rozdávali bezplatne. Taktiež dali za úlohu vedeniu obce zabezpečiť
dezinfekciu s tým, že bolo odporúčanie, aby sa jednalo o bezchlórovú dezinfekciu. Ďalej krízový
štáb odporučil starostovi obce zakúpiť ešte dva generátory ozónu, ktoré by boli používané vo
verejných budovách prípadne v ZŠ sv. Andreja, Svorada a Benedikta. V minulosti boli zakúpené už
dva generátory. Jeden slúži na dezinfikovanie miestností v MŠ- Ústredie a ďalší generátor sa
používa v ZŠ Kudlov.
- Od posledného zastupiteľstva sme sa snažili pripraviť viacero projektov, ktoré budú odprezentované
v bode „Rôzne“.
- Na základe rozhodnutia OZ zo dňa 26.1.2021 sa vykonali všetky potrebné kroky preto, aby naša
obce mohla podať žiadosť na výstavbu 19 b.j. na ŠFRB.
P. starosta otvoril diskusiu.
P. Časnocha Michal, poslanec OZ poďakoval v mene svojom ale aj ostatných poslancov za aktivitu,
ktoré vykonalo vedenie obce. Nielen občania našej obce ale aj v meste Čadca ho zastavovali a boli
prekvapení z toho čo sa deje na Skalitom, nakoľko v iných obciach sa toto nedeje. Poďakoval za
aktivity, ktoré sa vynakladajú v súvislosti COVIDom-19 a to zabezpečenie rúšok, respirátorov pre
všetkých obyvateľov obce a taktiež ako sa pravidelne testuje v našej obci.
K poďakovaniu sa taktiež pripojila p. Révayová, poslankyňa OZ.
P. starosta informoval, že firma pôsobiaca v okrese Čadca a ktorá si nepraje byť menovaná nám
darovala 30 tis. látkových rúšok. Počas tohto víkendu budú rozdané občanom, ktorí sa budú chodiť
testovať a to na jedného obyvateľa 5 ks rúšok. Ďalej informoval o tom, že už rok obec zabezpečuje
rozvoz potravín pre obyvateľov obce. Taktiež sa zabezpečuje rozvoz stravy nie len cez firmy v obci,
ale aj cez obec, ktorá zabezpečuje rozvoz stravy pre viac ako 60 obyvateľov.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 27/2021 - 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 11 prítomných poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M.,
JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Bury
Ján, proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

4.

Výstavba 19 b. j. v obci Skalité- Kudlov: ŠFRB, MDV SR

P. starosta informoval poslancov o tom, že v rámci sumarizácie žiadosti a komunikáciou
s pracovníkmi so ŠFRB a na základe kontroly nás informovali, že v rámci Zmluvy o dielo je
potrebné, aby sa doplnilo, že cena za zhotovenie diela je podľa čl. 2 zmluvy „ je záväzná a nemenná“.
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Taktiež na základe tohto žiadali podpísať aj dodatok k danej zmluve schválený OZ a taktiež
s doplnením tabuľky, ktorá bola uvedená v uznesení OZ z januára.
P. prednosta ešte k tomuto uviedol, že sa v zmluve týmto dodatkom zruší bod 4.7.. V tomto bode sa
uvádzajú telefónne poplatky a iné, ktoré by boli neoprávnené v rámci ŠFRB.
P. starosta ďalej informoval, že sa urobili všetky potrebné kroky, aby sa vyobstarával stavebný dozor
k výstavbe bytového domu, ktorá je povinnou prílohou žiadosti.
O 16,21 hod. sa na rokovanie OZ dostavil p. Capek Roman, poslanec OZ.
P. starosta taktiež uviedol, že bola podpísaná banková záruka s OTP Bankou v zmysle uznesenia OZ.
Je dohodnutý termín na zajtra, kedy bude oficiálne odovzdaná žiadosť na ŠFRB a následne žiadosť
pôjde na administratívnu kontrolu.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 28/2021 – OZ schvaľuje: Uzatvorenie
Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č.26/01/2021 „Bytový dom, 19 b. j. Skalité“ zo dňa
04.03.2021, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č.26/01/2021 zo dňa 26.01.2021,
so zhotoviteľom Obec Skalité – Prevádzkáreň, so sídlom Skalité 598, IČO: 35996111, DIČ:
2020134061, IČ DPH: SK2020134061, ktoré bolo schválené počtom 12 prítomných poslancov. (
Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák
M., JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Bury Ján, Mgr. Capek Roman, proti: nikto, zdržali
sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 29/2021 – OZ poveruje: Starostu obce
Skalité PaedDr. Jozefa Cecha uzatvorením Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č.26/01/2021 „Bytový
dom, 19 b. j. Skalité“ zo dňa 04.03.2021 so zhotoviteľom Obec Skalité – Prevádzkáreň, IČO:
35996111, ktoré bolo schválené počtom 12 prítomných poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová
Z., Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., JUDr. Krčmárik M., Mgr.
JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Bury Ján, Mgr. Capek Roman, proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na
hlasovaní:).

5.

Rôzne

V tomto bode programu p. starosta informoval poslancov OZ, že sa podarilo vyrokovať so
spoločnosťou SEVAK a.s., aby investovala do nášho majetku. Ide o opravu vodárne na Kudlove,
ktorú obec prenajala spoločnosti SEVAK. Vodáreň je v havarijnom stave. ( P. prednosta
vizuálne odprezentoval fotografie daného objektu a taktiež návrh dodatku). V prípade
nevykonania požadovaných opráv, by bolo ohrozené zásobovanie pitnou vodou obyvateľov
obce. Spoločnosť SEVAK na základe rokovania prišla s návrhom, že by chcela investovať do
úplnej obnovy tohto zariadenia, kde by chceli investovať do našej vodárne cca 140 547,97 €.
Tým, že spoločnosť má majetok v prenájme, je potrebné k nájomnej zmluve schváliť dodatok,
ktorým by sa im umožnila investícia na našom majetku. Práce by sa mali realizovať po schválení
OZ a VO spoločnosťou SEVAK a.s..
P. prednosta informoval o súpise prác, ktoré chce spoločnosť preinvestovať na našom majetku.
P. starosta otvoril diskusia.
P. Krčmárik Milan, poslanec OZ mal otázku na čo slúži tento objekt.
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P. starosta uviedol, že tento objekt slúži ako dotláčacia stanica pre celý Vyšný koniec. Bez tohto
objektu by nevedeli zásobovať občanov pitnou vodou.
P. Lašová Ľubica, poslankyňa OZ uviedla, že obec môže len privítať takúto ponuku od spoločnosti
SEVAK, nakoľko tento objekt, ako sme mali možnosť vidieť je v havarijnom stave.
P. starosta ďalej informoval, že sa jedná o jedinú investíciu spoločnosti SEVAK v takej výške
a v tomto roku.
P. Časnocha Michal, poslanec OZ požiadal o predloženie návrhu dodatku.
Zo strany poslancov neboli k tomuto ďalšie otázky a pripomienky.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 30/2021 – OZ: a) schvaľuje: Uzatvorenie
Dodatku č. 2 k Zmluve o nájme č. 607/2010 zo dňa 29.7.2011 a dodatku č.1 zo dňa
12.10.2011 s nájomcom: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57
Žilina, IČO: 36672297
b) poveruje: PaedDr. Jozefa Cecha, starostu obce uzatvorením Dodatku č. 2 k Zmluve o nájme
č. 607/2010 zo dňa 29.7.2011 a dodatku č.1 zo dňa 12.10.2011, ktoré bolo schválené počtom 12
prítomných poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., JUDr. Časnocha
M., Bazgerová I., Ramšák M., JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Bury Ján, Mgr. Capek
Roman, proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

Ďalej v tomto bode programu p. starosta predniesol poslancom OZ návrh na zrušenie Uznesenia OZ
č. 14/2021 zo dňa 26.1.2021. Jedná sa o uznesenie k žiadosti o nenávratné finančné prostriedky za
účelom realizácie projektu „ Obstaranie mechanizácie určenej na elimináciu BRO v obci Skalité“.
Jedná sa mulčovače. Envirofond nám odporučil, nakoľko do projektu sme zaradili aj kosačky,
krovinorezy, pochôdzne kosačky, že sú neoprávneným výdavkom. V zmysle tohto odporúčania bola
táto žiadosť opravená a doplnená. Ponechal sa robotický krovinorez, ktorý bol na minulom OZ
odprezentovaný a taktiež mulčovač za traktor. Z tohto dôvodu je potrebné toto uznesenie zrušiť a bolo
by prijaté obdobné uznesenie len s úpravou čo sa týka ceny.
K tomuto návrhu p. starostu, neboli zo strany poslancov OZ vznesené žiadne otázky.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 31/2021 – OZ ruší: Uznesenie OZ v
Skalitom č. 14/2021 zo dňa 26.1.2021 v plnom rozsahu, ktoré bolo schválené počtom 12
prítomných poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., JUDr. Časnocha
M., Bazgerová I., Ramšák M., JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Bury Ján, Mgr. Capek
Roman, proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 32/2021 – 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 114 455,79 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 5 722,79 EUR, ktoré bolo schválené počtom 12 prítomných
poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., JUDr. Časnocha M.,
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Bazgerová I., Ramšák M., JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Bury Ján, Mgr. Capek
Roman, proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

Ďalej p. starosta informoval poslancov o tom, že v minulom týždni sa dozvedeli o tom, že je
možné uchádzať sa o finančné prostriedky z IROP-ky. Ide o finančné prostriedky na rekonštrukciu
materských škôl. V minulom období sme hľadali možnosti ako rozšíriť kapacity materských škôl
v obci. Vhodnou alternatívou sa nám javili odborné dielne v škole na Kudlove. Toto by však
nebolo dlhodobé riešenie len dočasné. P. starosta prezentoval poslancom návrh riešenia, ktorý bol
vypracovaný aj na základe komunikácie so zamestnancami IROP-ky v Žiline. Jedná sa úplnú
rekonštrukciu pôvodnej materskej školy a prístavby novej časti materskej školy na Kudlove. Ďalej
p. starosta vizuálne odprezentoval návrh možnosti rozšírenia materskej škôlky na Kudlove.
V súčasnej dobe tento návrh musí spĺňať požadované technické normy. Objekt základnej školy bol
budovaný na iné účely, na klasické učebne. Priestory materskej škôlky sú na základe rozhodnutia
RUVZ povolené, ale nespĺňajú všetky technické normy. Triedy, ktoré v súčasnosti využíva škôlka,
sa vyučuje po 20 detí. Tieto miestnosti sú podstatne menšie a slúžia aj ako herne, spálne. Návrh
rieši vytvorenie štyroch tried, kde by kapacita bola na úrovni 80 detí. Je to taktiež podmienka zo
strany IROP-ky. Každá jedná trieda musí mať svoje vlastné spálne, soc. zariadenia. V tomto
návrhu sú zohľadnené aj svetové strany. Zo severnej strany sú umiestnené spálne. Tento návrh rieši
aj izolačnú miestnosť, kanceláriu pre učiteľov, šatne učiteľov. Je predložený len návrh tohto
riešenia. Treba dôjsť k nejakému spoločnému konsenzu a samozrejme je dôležité zobrať do úvahy
aj pripomienky pedagógov. V rámci celej výzvy, by sme vedeli zrekonštruovať celú škôlku,
pristaviť novú časť a taktiež riešiť aj celé okolie škôlky s umiestnením vhodného ihriska.
V materskej škôlke v ústredí obce je kapacita 80 miest a priestorové podmienky sú tam na vysokej
úrovni. Taktiež jednou z podmienok je bezbariérový prístup do budovy. Výzva by mala byť
vypísaná v tomto mesiaci resp. začiatkom apríla. Do dvoch mesiacov sa musí urobiť projektová
dokumentácia, schválenia všetkých potrebných inštitúcií a právoplatné stavebné povolenie.
K predloženému návrhu sa vyjadrila p. Révayová Z. poslankyňa OZ, ktorá uviedla, že
podmienky ktoré sú v súčasnej dobe v materskej škôlke na Kudlove sú nevyhovujúce. Taktiež
nemohli byť prijaté všetky deti do zariadenia. Dúfa, že podanie tohto projektu bude úspešné.
P. Krčmárik Milan, poslanec OZ mal otázku o výške prípadného spolufinancovania tohto
projektu.
P. starosta uviedol, že spolufinancovanie by bolo vo výške 5%.
Ďalšie otázky zo strany poslancov neboli vznesené.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 33/2021- OZ poveruje:Starostu obce
PaedDr. Jozefa Cecha zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie a rozpočtu k
rekonštrukcii a rozšíreniu kapacity Materskej školy v ZŠ s MŠ Skalité Kudlov v časti škôlky, a
zároveň vypracovať a podať v rámci integrovaného regionálneho operačného programu (IROP)
žiadosť o nenávratný finančný príspevok, ktoré bolo schválené počtom 12 prítomných
poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., JUDr. Časnocha M.,
Bazgerová I., Ramšák M., JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Bury Ján, Mgr. Capek
Roman, proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

P. starosta k tomuto uzneseniu dopovedal, že sa jedná len o zámer. K podaniu žiadosti budú
potrebné ešte ďalšie uznesenia OZ.
P. starosta ďalej predložil poslancom OZ na prerokovanie možnosť odkúpenia časti
Poľnohospodárskeho družstva Skalité u Kavaly, nakoľko došlo k úplnému zrušeniu prevádzky
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v danej lokalite. Táto lokalita by bola vhodná aj na ďalšie využitie či už umiestnenia vozidiel
miestnej prevádzkárne a ďalšie možné využitie pre potreby obce a potreby občanov. Na základe
rokovaní prišla ponuka pre obec, kde sa rieši otázka nájmu. Ročná výška nájmu pre obec nebola
akceptovateľná. Ďalej vizuálne odprezentoval poslancom OZ danú lokalitu. Ide o senník
a spevnené plochy okolo tohto areálu. Začalo sa predbežne rokovať a hľadať nejakú schodnú
cestu. Na základe tohto predbežného rokovania majitelia zvážili, že nakoľko sa jedná o obec,
zvážili by tento objekt obci predať. Z dlhodobého hľadiska by to bolo vhodné riešenie. Ďalej
uviedol, že uvedená časť stavieb je vo vlastníctve majiteľov, ale v prípade odkúpenia objektu by
sa musela riešiť otázka vysporiadania pozemkov, nakoľko tieto pozemky sú v nájme. Požiadal p.
Petráka Alojza, riaditeľa DP o ozrejmenie, čo by bolo vhodné v tejto lokalite vybudovať pre
účely prevádzkárne alebo nejakej ďalšej logistiky v rámci Obecnej Prevádzkárne (ďalej len
„DP“) a taktiež či je objekt na to vhodný. V prípade, že sa rozhodneme ísť touto cestou bude
potrebné vyhotoviť geometrický plán a prípadne jednať aj s majiteľmi týchto pozemkov.
P. Petrák Alojz, riaditeľ DP informoval poslancov, že objekt senníka je z oceľovej
konštrukcie haly so spevnenou plochou, zastrešením, opláštením s časti plechom a s časti
drevenou palubovkou. Okolo objektu ako aj nad ním sa nachádzajú spevnené plochy a taktiež
bývalá silážna jama. Stavby, ktoré sú umiestnené na danom pozemku sa dajú využiť pre potreby
DP, na uskladnenie materiálov rôzneho druhu. Hala sa dá zrepasovať za malé náklady. Pozemok
je možné dovybaviť objektom garáží. Garáže DP, ktoré sa nachádzajú v ústredí obce sa dajú
rozobrať a premiestniť na nové miesto, na betónové pätky. Jedná sa o vhodné miesto, nakoľko je
v strede obce. Občania v danej lokalite sú zvyknutý, že je tam nejaký technický objekt. Taktiež
môže slúžiť na dočasné uskladnenie vyseparovaných surovín, ktorý je následne odvezený
príslušnými spoločnosťami, ktoré tieto suroviny od obce odoberajú. Areál v ústredí obce je
nedostačujúci. Daný priestor umožňuje to, čo v tejto dobe potrebujeme. Po rokovaní s majiteľmi
si myslí, že by boli voči obci ústretový. Veľa vecí je tam už vybudovaných, hlavne spevnené
plochy. V prípade, že by takúto výstavbu financovala obec, išlo by o veľké finančné náklady.
P. starosta ďalej uviedol, že v prípade súhlasu poslancov, by bol vybudovaný vlastný vchod
a výjazd tým, že sa to dá celé z okruhovať.
P. starosta otvoril diskusiu.
P. Révayová Z., poslankyňa OZ mala otázku či je v tomto areály vyriešená voda a el.energia.
P. starosta oboznámil poslancov s tým, že el.energia je zabezpečená z trafostanice a čo sa týka
vody, v objekte družstva určite voda je.
P. Časnocha Michal, poslanec OZ mal otázku ohľadom rozlohy daného objektu.
P. starosta uviedol, že sa jedná o približne 3 500 m2 až 4 000 m2, ale to všetko závisí od
zamerania objektu.
P. Krčmárik Milan, poslanec OZ mal otázku, či pozemok pod senníkom je vysporiadaný.
P. Petrák Alojz, riaditeľ DP uviedol, že pozemky nie sú vysporiadané.
P. starosta ďalej informoval, že 90 % družstiev na Slovensku nemá vysporiadené pozemky pod
objektmi. Táto otázka bola už riešená s p. Ing. Tomašcovou či je to riešiteľné a či to obec vie dať
majekto-právne do poriadku. V prípade, že obec bude vlastníkom stavby, obec má dobrú
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východiskovú pozíciu ohľadom vysporiadania pozemkov pod stavbami a možnosť odkúpiť
podiely od týchto vlastníkov.
P. Časnocha Michal, poslanec OZ uviedol, že je potrebné sa pozrieť na zoznam vlastníkov
daných pozemkov resp. podielníkov aký je ich počet, aby nám v budúcnosti nerobili problémy so
vstupom do našej stavby. Či by sa obec nemohla dostať ako podielový spoluvlastník
k nehnuteľnostiam a tým pádom by sme vyplatili tých ostatných. Dať to na súd určovacou
žalobou a mohli by sme sa k pozemku dostať, aby sme v budúcnosti nemali problémy so
zmluvami.
P. starosta uviedol, že nechce ísť do nájomných zmlúv. Pokiaľ máme do tohto ísť a pokiaľ
chceme z dlhodobého hľadiska ufinancovať odpadové hospodárstvo, chceme sa uchádzať
o európske peniaze, ktoré sú podmienené tým, že sme výlučnými vlastníkmi nemovitostí.
V prípade, že pozemky nebudú v „C“ stave, nemohli by sme sa o štrukturálne fondy uchádzať.
P. Časnocha Michal, poslanec OZ ďalej uviedol, že by možno ešte pre odkúpením stavieb bolo
vhodné osloviť nejakých podielových spoluvlastníkov daných pozemkov, či by nemali záujem
odpredať ich podiel obci. Predtým, ako by sme kupovali stavby je lepšie dostať sa na pozemky
ako podielnik, nakoľko máme lepšiu východiskovú pozíciu pri vyporiadaní spoluvlastníctva.
A taktiež by možno nerobili prieky pri vstupe k stavbe.
P. Petrák Alojz, riaditeľ DP k tomuto uviedol, že podľa jeho názoru by bolo vhodné, aby obec
s majiteľmi objektov spísala predbežnú kúpnu zmluvu. Obec musí majetko-právne riešiť
vysporiadanie pozemkov cestou súdu.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 34/2021- OZ poveruje: a) Starostu obce
PaedDr. Jozefa Cecha rokovaním o odkúpení časti Poľnohospodárskeho družstva Skalité – U
Kavaly, t.j. senník a priľahlé plochy
b) Starostu obce PaedDr. Jozefa Cecha zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku a zabezpečením
vypracovania geometrického plánu pre možnosť odkúpenia časti Poľnohospodárskeho družstva Skalité
– U Kavaly, ktoré bolo schválené počtom 12 prítomných poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z.,
Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr.
Gonščák J., Krčmárik Jozef, Bury Ján, Mgr. Capek Roman, proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

P. starosta ďalej informoval poslancov, že sa snažia uchádzať o ďalšie finančné prostriedky
v rámci envirofondu. Kde sa v rámci kategórie E, v rámci rôznych náučných chodníkov prípadne
biotopov, snažíme nájsť riešenie ako vybudovať v obci Skalité rozhľadňu. Nakoľko v rámci
dvoch projektov, ktoré boli podané od roku 2019 sme boli neúspešný. Treťou možnosťou je
podanie žiadosti v rámci envirofondu, ktorá by mohla byť úspešná. V rámci tejto kategórie na
Slovensku rozhľadňu ešte nikto nestaval. Hovoríme o náučnom chodníku, kde by prebiehali
rôzne prednášky pre školy. Prednáškové miestnosti by boli na rôznych úrovniach vyhliadkovej
veže. Tento projekt by sme chceli dodať do 19.3.2021. Nie je podmienkou uznesenie OZ.
Ďalej p. starosta požiadal p. prednostu o podanie informatívnej správy o aktuálnom stave
projektov.
P. prednosta k podaniu žiadosti na rozhľadňu uviedol, že by sa jednalo o edukatívny charakter
čo sa týka životného prostredia, živočíchov, rastlín, o odpadoch v prírode a pod..
Ďalej predložil poslancom OZ aktualizáciu prehľadu podaných a pripravovaných projektov od
posledného zasadnutia OZ. Projekt - zametacie vozidlo bol doplnený a bol odoslaný. Čo sa týka
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žiadosti na vozidlo pre opatrovateľky nevieme či žiadosť bola schválená. Žiadosť na Goralské
slávnosti v roku 2021 nebola schválená a taktiež žiadosť na projekt Poznaj svoje rodisko –
označovanie pľacov v obci. Čo sa týka troch projektov z Interregu SR a ČR boli doplnené
a postúpené na hodnotenie. Najnovšie bol podaný projekt s názvom „Naši hrdinovia ...Vrba,
Wetzler, Čanecký“. Ide o projekt, kde by sa uskutočnila renovácia pamätníka na hranici,
doplnená o prvky drobnej infraštruktúry okolo pamätníka, propagačné materiály a pod..
Pripravuje sa žiadosť na projekt „Rekonštrukcia a rozšírenie kapacity Materskej školy v ZŠ s MŠ
Skalité Kudlov“ a taktiež „Zberný dvor“.
Ďalej informoval poslancov, že v priebehu budúceho týždňa nám prídu odprezentovať čo
môžeme do športovej haly zakúpiť, aké vybavenie prípadne pripraviť nejakú kalkuláciu. Bližšie
o tomto projekte bude informovať na budúcom zasadnutí OZ. V rámci Interregu budeme
pripravovať elektronickú tabuľu do centra obce.
K tomuto p. starosta ešte uviedol, že v rámci tohto projektu by chceli úplne obnoviť webstránku obce, aby bola prehľadnejšia. Čo sa týka Fondu na podporu športu, je to výzva
prostredníctvom ktorej je možné požiadať o dotáciu na dovybavenie športovej haly. Táto výzva
bola prezentovaná aj na minulom zasadnutí OZ, 50% musí zaplatiť žiadateľ a 50% by zaplatil
Fond na podporu športu. Zatiaľ prebieha komunikácia mesiac a pol e-mailami, ohľadom
oprávnených nákladov o ktoré môžeme požiadať v rámci tejto výzvy. Jedná sa o 25 položiek tribún či sú oprávnený výdavkom, ďalej mantinely, bránok, tyčí, lán prípadne rôzne švédske
bedne či sú oprávneným výdavkom resp. či je oprávneným výdavkom nejaká spevnená plocha
okolo ŠH (parkovisko, chodník) osvetlenie prípadne dovybavenie šatní. Čo všetko môžeme
v rámci žiadosti brať ako oprávnený výdavok. Možno aj 50% na refundáciu prác, ktoré boli
realizované v období roka 2020, ale je podmienkou kedy boli tieto práce začaté. Je tam veľa
nezodpovedaných otázok. K dnešnému dňu nebola zaslaná odpoveď. Prišla len odpoveď, že
v rámci Fondu na podporu športu tieto naše požiadavky budú zapracované v kategórií časté
otázky a odpovede.
Ďalej p. starosta informoval, že boli oslovené všetky firmy vyrábajúce nábytok v obci
o možnosti sa uchádzať o túto zákazku na vybavenie nábytku v ŠH. K dnešnému dňu mali zaslať
ponuky, na základe ktorých by sa vyhodnotil prieskum trhu, urobí sa predbežná cena zákazky
a spustí sa verejné obstarávanie. Pre firmy je problém v tejto dobe zabezpečiť materiál na
výrobu nábytku. Trvá to aj niekedy mesiac. V rámci týchto dôvodov, by sme chceli, aby firmy
nemali prísne sankcie v prípade oneskorenia dodávky.
Do diskusie sa nikto neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 35/2021- OZ berie na vedomie: Informatívnu
správu o aktuálnom stave podaných projektov a pripravovaných projektov, ktoré bolo schválené
počtom 12 prítomných poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Rovňan O., Lašová Ľ., Petrák M., JUDr.
Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Bury Ján, Mgr.
Capek Roman, proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

6.

Interpelácie poslancov

P. Bury Ján, poslanec OZ informoval o tom, že ho občania informovali, že miestny rozhlas je
slabo počuť. Napríklad jeden je umiestnený na Kudlove u Gostála a druhý je umiestnený pri
Družbe. V strede nie je počuť nič.
P. starosta informoval, že miestny rozhlas je nainštalovaný, požiadavky občanov
z jednotlivých lokalít sumarizujeme. Následne dôjde k tomu, že sa celá obec opätovne premeria.
Prípadne sa aj niektoré reproduktory v danej lokalite dajú zosilniť, prípadne sa ešte aj doplnia.
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V niektorých lokalitách si občania nepriali rozhlas a musel byť vypnutý. Urobíme maximun, aby
ľudia boli spokojný. Taktiež sa v tomto období realizuje demontáž starého rozhlasu.
P. starosta na žiadosť Kysuckej nemocnice v Čadci požiadal poslancov o darovanie krvi,
nakoľko daná nemocnica jej má nedostatok.
P. Révayová, poslankyňa OZ uviedla, že je potrebné niečo urobiť z náletovými drevinami
v časti do bývalej detskej ozdravovne. Železnice vyčistia časť okolo koľajiska a ostatné časti
zostanú tak.
P. starosta uviedol, že čo sa týka náletových drevín sa priebežne stále vyrezáva. V danej
lokalite Železnice v minulom roku vyčistili časť pri Kožákovom moste, ale následne druhej časti
sa nevenovali. Tento výrez by mala urobiť Železnica, nakoľko obec nedisponuje technikou, ktorá
by toto mohla realizovať. Bude zaslaná požiadavka na Železnice.
P. Krčmárik Jozef, poslanec OZ informoval, že sa z mosta ( starý kamenný most)uvoľnil
veľký kameň a spadol na cestu. Je potrebné taktiež o tomto informovať železničnú spoločnosť.
P. starosta požiadal poslancov, že v prípade že majú takéto informáciu je potrebné ihneď
telefonovať na tunajší úrad.
7.

Záver

P. starosta informoval poslancov o tom, že zasadnutie Obecnej rady sa bude konať 25.3.2021
a zasadnutie OZ sa bude konať 29.3.2021. Požiadal predsedov komisií, aby v dostatočnom predstihu,
v prípade že zasadnutie komisie je potrebné, aby komisie zvolali. Členov komisie výstavby požiadal,
aby podľa možností vykonali obhliadku budov, ktoré sú v majetku obce a určili priority možných
opráv resp. rekonštrukcií daných budov.
P. starosta po vyčerpaní všetkých bodov programu rokovania OZ poďakoval všetkým poslancom
za účasť.
Zasadnutie OZ bolo ukončené dňa 4.3.2021 o 17,50 hod..
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva boli prijaté uznesenia od č.26/2021 do č.35/2021.

Ing. Peter Ivanek
prednosta OcÚ

I. overovateľ: p. Bury Ján

PaedDr. Cech Jozef
starosta obce

II. overovateľ: p. Mgr. JUDr. Gonščák Jozef

Zapisovateľka: Bulavová Katarína
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