Zápisnica z Riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Skalité
konaného dňa 30.marca 2021 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)
Plán kontrolnej činnosti HKO na I. polrok 2021.Správa z kontroly HKO Skalité poskytnutej
dotácie TJ Slovan Skalité (predkladá HKO Skalité)
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Skalité č. 2/2021 o určení spádových
materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Skalité (predkladá prednosta OcÚ)
6. Správa o čerpaní rozpočtu k 31.12.2020 (predkladá p. Mudríková)
7. Návrh kandidátov do funkcie prísediaceho na Okresnom súde Čadca na funkčné obdobie
r. 2022-2025(predkladá starosta obce)
8. Prehľad o aktuálnom stave projektov, ďalšie výzvy a vízie pre rozvoj obce (predkladá
prednosta OcÚ)
9. Nakladanie s majetkom obce (predkladá starosta obce)
10. Návrh na 2.zmenu rozpočtu obce č. 2/2021 pre rok 2021 (predkladá M. Mudríková)
11. Rôzne
12. Interpelácie poslancov
13. Záver.

1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie otvoril a viedol PaedDr. Jozef Cech starosta obce. Privítal prítomných poslancov
na 14. 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. Z celkového počtu 13 poslancov OZ je prítomných poslancov 8. O ospravedlnenie
požiadala p. Mudríková Vlasta, poslankyňa OZ a p. Capek Roman, poslanec OZ, Rovňan Ondrej,
poslanec OZ, p. Petrák Miloš, poslanec OZ, p. Krčmárik Milan, poslanec OZ. Požiadal prítomných
o dodržiavanie všetkých opatrení ako je respirátor, rozstupy a taktiež v zmysle usmernenia RÚVZ
počas rokovania OZ nie je možné konzumovať jedlá a ani nápoje.
P. starosta predložil poslancom návrh programu rokovania OZ.
Následne dal hlasovať o programe rokovania OZ. Program OZ bol jednohlasne schválený (počtom
prítomných 8 poslancov).
2. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie.
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P. starosta zápisom poveril Bulavovú K., za overovateľov zápisnice navrhol p. Michala Časnochu,
p. Krčmárika Jozefa, do návrhovej komisie p. Zdenku Révayovú a p. Lašovú Ľubicu. Návrh
starostu obce bol jednohlasne schválený.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.36/2021 – OZ schvaľuje: a) Návrhovú komisiu
v zložení: Mgr. Zdenka Révayová, Lašová Ľubica
b)Overovateľov zápisnice: Jozef Krčmárik, JUDr. Časnocha Michal
c)Zapisovateľa zápisnice: p. Katarína Bulavová
d)Program rokovania OZ tak, ako bol navrhnutý, ktoré bolo schválené počtom 8 prítomných
poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľubica, JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák 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
P. starosta informoval poslancov, že uznesenia, ktoré boli prijaté na predchádzajúcom rokovaní OZ
sú priebežne plnené, niektoré uznesenia, ktoré vykonáva obecná prevádzkáreň sú taktiež v plnení.
- P. starosta informoval poslancov, že k dnešnému dňu je sčítaných viac ako 90% obyvateľov našej
obce.
-Ďalej informoval, že každú sobotu prebieha testovanie v našom mobilnom odberovom mieste,
z ktorého výsledky sa aj zverejňujú.
- K dnešnému dňu je obmedzený chod Obecnej prevádzkárne, kde sa vírus rozšíril, a preto aj touto
cestou poprial kolegom a ich rodinám skoré uzdravenie a občanov poprosil o pochopenie tejto
situácie.
- Od posledného zastupiteľstva boli podané viaceré nové projekty. Ide o projekty „Aktívny seniori,
projekt „Rozhľadňa a náučného chodníka“. Žiadosť na dotáciu na Žilinský samosprávny kraj na
nákup interiérových čističiek vzduchu, Program obnovy dediny, havarijný stav elektoinšatácie
a zajtra sa podáva žiadosť na podporu športu na dofinancovanie vybavenia a refundácie časti
nákladov Športovej haly (ďalej len „ŠH“) a spevnených plôch. Viac informácií bude prerokovaných
v ďalšom bode programu rokovania.
- Pripomenuli sme si v našej obci aj Medzinárodný deň žien a taktiež sme si uctili všetkých našich
učiteľov.
- Ďalej informoval, že pred zasadnutím dnešného rokovania OZ zasadala komisia sociálna. Ďalšie
komisie neboli zvolané predsedami komisií z dôvodu zhoršenia sa pandemickej situácie v našej obci.
Zasadanie Obecnej rady bolo riadne zvolané, ale z dôvodu neuznášania sa schopnosti
a ospravedlnenia sa troch členov OR sa zasadnutie neuskutočnilo.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 37/2021 - 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
8 prítomných poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I.,
Ramšák M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Bury Ján, proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na
hlasovaní:).

4. Plán kontrolnej činnosti HKO na I. polrok 2021.Správa z kontroly HKO Skalité
poskytnutej dotácie TJ Slovan Skalité
P. starosta požiadal p. Stašovú, HKO Skalité o vyjadrenia sa k tomuto bodu programu rokovania.
P. Stašová uviedla, že predkladá Plán kontrolnej činnosti HKO na I. polrok 2021. Návrh plánu
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bol zverejnený od 3.3.2021 do 19.3.2021 na úradnej tabuli obce a web stránke obce. Taktiež návrh
plánu bol predložený v písomnej podobe poslancom spoločne s materiálny na zasadnutie OZ.
Požiadala o doplnenie plánu kontrolnej činnosti.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
P. starosta ďalej požiadal HKO o predloženie správy z vykonanej kontroly.
HKO informovala, že na základe uznesenia OZ bola poverená vykonaním kontroly v TJ Slovan
Skalité a v SZUŠ. Predložila len správu z vykonanej kontroly v TJ Slovan Skalité. Vyúčtovanie
TJ bolo predložené v plnej výške. Pre futbalový oddiel 16 864,- €, biatlonový oddiel 2 273,- €,
hokejbalový oddiel 545,- €, futsalový oddiel 318,- €. Boli predložené všetky doklady a vyúčtovanie
je v súlade s VZN obce č. 5/2016 o dotáciách.
Kontrola dotácie SZUŠ nepredložili všetky doklady. Chýbajú ešte pokladničné doklady za posledný
štvrťrok a nakoľko sú na home office tak nebolo možné, aby tieto doklady boli doručené. Správa
z tejto kontroly bude predložená na ďalšom zasadnutí OZ.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 38/2021 - OZ a)schvaľuje: Plán kontrolnej
činnosti HKO Skalité na I. polrok 2021 (tvorí prílohu zápisnice)
b) poveruje: HKO Skalité vykonaním kontroly podľa schváleného Plánu kontrol na I. polrok
2021,ktoré bolo schválené počtom 8 prítomných poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová
Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Bury Ján, proti: nikto,
zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 39/2021 - OZ berie na vedomie:
Správu o vykonanej kontrole poskytnutej dotácie pre TJ Slovan Skalité (tvorí prílohu zápisnice),
ktoré bolo schválené počtom 8 prítomných poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ.,
JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Bury Ján, proti: nikto, zdržali
sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:)

5.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Skalité č. 2/2021 o určení
spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Skalité

P. starosta požiadal p. prednostu o predloženie tohto bodu programu rokovania.
P. prednosta informoval poslancov o tom, že tento návrh VZN bol vyvesený dňa 13.3.2021 na
úradnej tabuli obce a taktiež na web stránke obce Skalité. Do 10 dní nebola predložená žiadna
pripomienka k tomuto návrhu VZN. Tento návrh je predložený poslancom na schválenie.
Návrh VZN bolo požadované prijať na základe požiadavky Materskej školy Skalité Kudlov.
V tomto návrhu je obec rozdelená na dve spádové oblasti, dalo sa toto špecifikovať len podľa
pľacov nakoľko v našej obci nie sú ulice. Tento návrh bol odsúhlasený aj školami. Riaditeľky
daných škôl musia komunikovať medzi sebou, že dané dieťa sa prihlásilo do danej školy.
P. starosta ďalej uviedol, že toto VZN je v zmysle danej legislatívy, ale v našej obci sa nič nemení.
Rodič, ktorý bude chcieť umiestniť dieťa do ktorejkoľvek škôlky bude uspokojený, rozdiel je len
v tom, že v rámci administratívy budú p. riaditeľky daných škôlok medzi sebou komunikovať, aby
vedeli kde je dané dieťa prijaté.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
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Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 40/2021 - OZ Berie na vedomie: Dôvodovú
správu k VZN obce Skalité č. 2/2021 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Skalité, ktoré bolo schválené počtom 8 prítomných poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr.
Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Bury
Ján, proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:)

Starosta obce dal následne hlasovať o schválení VZN obce Skalité č. 2/2021 o určení spádových
materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Skalité.
Poslanci VZN obce Skalité č. 2/2021 jednohlasne schválili.
Výsledky hlasovania: Prítomní 8 poslancov, Za 8 poslancov, proti: nikto, zdržali sa: nikto.
Obecné zastupiteľstvo obce Skalité sa uznáša na Všeobecnom záväznom nariadení obce Skalité
č. 2/2021 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Skalité.
Text schváleného VZN tvorí prílohu tejto zápisnice.
6. Správa o čerpaní rozpočtu k 31.12.2020
P. starosta k tomuto bodu programu uviedol, že materiálu poslanci obdržali. Požiadal p. Mudríkovú
o podanie informácií k tomuto bodu programu rokovania.
P. Mudríková informovala, že p. starosta bol poverený ku konečným zmenám rozpočtu
k 31.12.2020 podľa skutočného čerpania príjmov a výdavkov rozpočtu na základe uznesenia OZ č.
130/20 zo dňa
zo dňa 9.12.2020. Daňové príjmy boli zvýšené o 78 935,- € na 2 454 743,- € a takéto bolo aj
skutočné plnenie. V nedaňových príjmoch zmenou č. 3/2020 starostu obce vo výške 61 659,- € na
1 024 289,- € a skutočné čerpanie bolo vo výške 1 023 467,- €. Kapitálové príjmy boli znížené 9 tis.
€ na sumu 4 736,- €. Pri finančných príjmoch bolo poníženie o 48 203,- € na 682 741,- €
a skutočné čerpanie bolo vo výške 682 742,- €. Pri finančných príjmoch školstva bolo navýšenie
o 83 391,- €. Rozpočet po zmene je vo výške 4 239 250,-€ a skutočné čerpanie je vo výške
4 165 688,- €. Pri príjmoch školstva je ponížený rozpočet o 13 962,- € pri ZŠ Kudlov. Celkom bol
rozpočet vo výške 238 694,- € a skutočné čerpanie vo výške 208 550,- €. Celkové príjmy boli
zvýšené o 69 429,- € na 4 477 944,- €. Skutočné čerpanie bolo 4 374 238,- €.
Vo výdavkovej časti rozpočtu verejnej správy bol rozpočet ponížený o 34 078,- € na 218 815,- €
a také bolo aj čerpanie. Poistné bolo znížené o 11 340,- € na 83 591,- €, v takej výške bolo aj
čerpanie. Tovary a služby boli ponížené o 24 762,- € na 82 860,- € a v takej výške bolo aj čerpanie
rozpočtu. Pri rozpočte na zdravotné stredisko bola zmena vo výške – 313,- € na 487,- a v takej
výške bolo aj čerpanie.
Vo výdavkovej časti rozpočtu na budove č.p. 1137 bol rozpočet aj čerpanie vo výške 4 625,- €. Pri
finančnej rozpočtovej službe sa zvýšil rozpočet o 342,- € na 5 842,-€, rozpočet bol čerpaný vo výške
5 847,- €. Pri položke sčítania obyvateľov domov a bytov sa jedná o bežný transfer skutočné čerpanie
v minulom roku bolo vo výške 2 782,- €.
Pri matričnej činnosti došlo k zmene vo výške 3 052,- €, kde sa ponížili mzdy z vlastných zdrojov
aj odvody na 9 334,- € a skutočné čerpanie bolo vo výške 9335,- €.
Pri transakcii verejného dlhu sa rozpočet znížil o čiastku 1 872,- € na 17 518,- € a skutočné čerpanie
bolo vo výške 17 515,- €. Pri civilnej ochrane bol rozpočet navýšený. Boli navýšené vlastné zdroje
o 1 308,- € a z bežného transferu, ktorý sme dostali o 2 368,- €. Celkom rozpočet je o 3 676,- € na
31 327,- € a v takej výške bolo aj čerpanie.
Pri požiarnej ochrane boli tovary a služby zvýšené celkom o 4 570,- € a ponížilo sa poistné o 50,- €,
zmena je vo výške 4 520,- € na 24 874,- € a v takej výške bolo aj čerpanie.
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Pri stavebnom úrade došlo k poníženiu rozpočtu vo výške 5 292,- €, ponížili sa platy a aj tovary
a služby o 1 648,- € a rozpočet je vo výške 8 738,- € ako aj čerpanie.
V cestnej doprave došlo k zmene vo výške 6 750,- €, zvýšilo sa prevádzke o 5 000,- €. Ide len
o presun z príspevku na správy budov a cintorínov. Rozpočet je vo výške 141 050,- € a v takej
výške je aj čerpanie.
V kapitole cestovný ruch bol ponížený rozpočet o sumu 809,- €. Čerpanie bolo vo výške 14 458,- €,
rozpočet vo výške 14 461,- €.
Pri odpadoch sa vykonal len presun medzi položkami z triedeného na separovaný vo výške 5 000,- €
a jeden poplatok za známky. Rozpočet je vo výške 245 285,- € a v rovnakej výške je aj čerpanie
rozpočtu.
Vo všeobecnej pracovnej oblasti je navýšenie o 32 726,- € ( zmluvy na aktivačných pracovníkov)
na 52 978,- €. Skutočné čerpanie je 21 901,- €.
Ďalej došlo k navýšeniu kapitoly zásobovanie vodou o čiastku 24,- pri službách na 2 024,- €
a v rovnakej výške je aj čerpanie.
V kapitole verejné osvetlenie došlo k zmene na 4 tis. €. Ide presun z verejného rozhlasu na 57 tis. €
a celkové čerpanie je vo výške 57 116,- €.
V kapitole bývanie a občianska vybavenosť došlo k zmena je vo výške 16 736,- € na čiastku 20 410,- €
a v rovnakej výške je aj čerpanie.
Pri športe sa rozpočet ponížil o čiastku 23659,- € na 62 547,- € a v rovnakej výške je aj čerpanie.
Kultúrne služby sa znížili o čiastku 27 115,- €. K zníženiu došlo hlavne vo výške 22 949,- €. Ide
o čiastku, ktorá bola určená na opravu soc. zariadení v kultúrnom dome. Nakoľko tieto práce sa
uhradili až v tomto roku, z tohto dôvodu došlo k zníženiu rozpočtu. Celková zmena je vo výške
26 014,- € na 20 230,- € a v rovnakej výške je aj čerpanie.
Rozpočet na knižnicu bol ponížený celkom vo výške 414,- € na 12 106,- €. Čerpanie je vo výške
10 100,-€. 2 tis. € ide o bežný transfer na knihy. Tieto fin. prostriedky neboli dané do rozpočtu,
nakoľko neboli čerpané.
Pri pamiatkovej starostlivosti došlo k zmene o 700,- €. Čerpanie je vo výške 0,- €. Vysielacie
a vydavateľské služby ide o zmenu o 5523,- € na 8 310,- €. rovnakej výške je aj čerpanie. Náboženské
služby boli ponížené o 4 759,- € na 46 640,- €. Rovnaké je aj čerpanie.
Pri predškolskej výchove došlo k zmene o 402,- € na 1 870,- € a rovnaké je aj čerpanie.
Pri výdavkoch na opatrovateľskú službu sa ponížili mzdy, platy, odvody o 11 017,- € na 40 535,- €
a v rovnakej výške je aj čerpanie. Ďalej sa znížili výdavky na rozvoz stravy o čiastku 1 659,- € (
v mzdách a odvodoch) na sumu 5 358,- €, rovnaké bolo aj čerpanie.
Výdavky soc. pomoci ( prídavky na dieťa) boli znížené o 3 041,- € na 1 897,- €, rovnaké je aj čerpanie.
Bežné výdavky boli celkom znížené o 127 343,- € na 1 680 780,- €. Skutočné čerpanie je vo výške
1 643 443,- €.
V transferoch verejnej správy si robili zmeny školy, škôlky. Celkom došlo k zmene o 16 922,- € na
1 647 661,- €, skutočné čerpanie je vo výške 1 538 548,- €. Pri kapitálových výdavkoch v správe došlo
k poníženiu o 5 051,- € ( na projektové dokumentácie) na 8 877,- €, v rovnakej výške je aj čerpanie. Pri
verejnom poriadku došlo k navýšeniu o 440,- € a spolufinancovanie na 6 176,- €.
Na miestnych komunikáciách pri kapitálových výdavkoch bol ponížený rozpočet 790,- € na 7 460,- €,
čerpanie vo výške 7 457,- €. Pri cestovnom ruchu došlo k navýšeniu o 1 930,- € (altánok Snežienka)
na 63 006,- €, rovnaké je aj čerpanie.
Rozvoj bývania bol ponížený o čiastku 2 727,- € na 7 819,- €, rovnaké je aj čerpanie (ide o projektové
dokumentácie na bytové domy). V športových službách pri kapitálových výdavkoch došlo k zníženiu
o 21 136,- € na 552 069,- €, rovnaké je aj čerpanie. Vysielacie služby boli povýšené o čiastku 2868,- €
na 18 868,- € (rozšírenie miestneho rozhlasu), rovnakej výške je aj čerpanie. Náboženské služby boli
znížené o 763,- € na 22 737,- €, rovnaké bolo aj čerpanie.
Pri požiarnej ochrane bol znížený rozpočet o 30 010,- €, nakoľko sa nevykonalo zo štátneho
rozpočtu zateplenie budovy. Celkom je na požiarnej ochrane rozpočet vo výške 15 990,- €
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a rovnaké je aj čerpanie. Celkom sa kapitálové výdavky ponížili o 55239,- € na 729426,- čerpanie je
vo výške 729 424,- €.
Pri finančných operáciách nenastali zmeny. Rozpočet aj čerpanie je vo výške 151 144,- €. Výdavky
boli znížené celkom o 199 504,- € na 4 209 011,- €. Skutočné čerpanie je vo výške 4 062 564,- €.
Celkový výsledok hospodárenie je vo výške 268 933,- € a čerpanie je 311 674,-€.
Výsledok hospodárenia je vo výške 384 415,- €. Tento celkový prebytok bude však v záverečnom
účte upravený o nevyčerpané dotácie z bežného transferu zo štátneho rozpočtu.
P. starosta požiadal o stanovisko HKO k správe o čerpaní rozpočtu k 31.12.2020.
HKO uviedla, že rozpočet bol upravený na skutočné výdavky. Rozpočet bol upravený tak ako bola
skutočnosť.
P. starosta otvoril diskusiu.
P. Časnocha Michal, posl. OZ požiadal o podanie informácie k položkám, ktoré boli upravené o väčšie
sumy. Z akého dôvodu došlo k týmto úpravám, nakoľko realita ku konci roka bola iná ako sme
očakávali. Napríklad pri podielových daniach.
P. starosta k tomuto uviedol, že výška podielových daní sa mení počas roka. Nevieme ani na začiatku
roka presne uviesť v akej výške bude.
Ďalej p. Časnocha Michal, poslanec OZ mal dotaz na položku príjem z lotérií, ktorá bola navýšená
o čiastku 8 tis. €. Ide o vysoký príjem.
P. Bulavová K., prac. OcU uviedla, že sa jedná o poplatok, ktorý so zákona musia odvádzať
spoločnosti do rozpočtu obce podľa počtu hracích automatov umiestnených na území obce a počtu
kalendárnych dní aj keď nie sú v prevádzke.
P. Časnocha Michal, poslanec OZ mal ďalej otázku k výdavkom na rekreačné a športové služby, ktoré
sú znížené o 30 tis. € na vybavenie haly.
P. Mudríková M., prac. OcÚ k tomuto uviedla, že táto čiastka bola rozpočtovaná na vybavenie ŠH
nábytky a pod. ale sa toto nerealizovalo. Neplatilo sa to v minulom roku.
P. Časnocha Michal, poslanec OZ uviedol, že do budúcna by bolo dobré pri správach o čerpaní
rozpočtu, pri väčších čiastkach v úpravách rozpočtu hneď uviesť z akého dôvodu sa rozpočet
ponížil resp. navýšil.
Taktiež mal otázku ohľadom navýšenia miestnych komunikáciu – chodníky okolo ihriska Serafínov,
navýšenie o 5 tis. €.
P. starosta uviedol, že toto bolo schválené na zasadnutí. Jedná sa o schodíky medzi ihriskom a altánkom.
Práce sú zrealizované.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 41/2021-OZ berie na vedomie:
a) Správu o Rozpočtovom opatrení starostu obce č.3/2020
b) Správu o čerpaní rozpočtu obce Skalité k 31.12.2020, ktoré bolo schválené počtom 8 prítomných
poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Mgr.
JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Bury Ján, proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:)
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7. Návrh kandidátov do funkcie prísediaceho na Okresnom súde Čadca na funkčné
obdobie r. 2022-2025
P. starosta informoval poslancov o tom, že sa jedná o návrh kandidátov do funkcie prísediacich na
Okresnom súde v Čadci, ktorý následne odošleme na okresný súd, ktorý nám ich odobrí a následne
na ďalšom zasadnutí prebehne voľba týchto kandidátov.
Podal návrh, aby prísediacim na Okresnom súde bol p. JUDr. Krčmárik Milan, p. Mgr. JUDr.
Gonščák, p. Mgr. Capek Roman a p. Ramšák Marián.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 42/2021-OZ schvaľuje: Na základe návrhu starostu
obce a podľa § 140, ods. 1 Zákona č.385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých
zákonov prísediacich na súde: p. JUDr. Krčmárika Milana, p. Mgr. JUDr. Jozefa Gonščáka, p. Mgr. Romana
Capka, p. Mariana Ramšáka, ktoré bolo schválené. ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., Bazgerová I.,
Ramšák M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Bury Ján, proti: nikto, zdržali sa: JUDr. Časnocha Michal, neprítomný
na hlasovaní:)

8.

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

P. starosta požiadal p. prednostu o podanie informácie o projektoch, ktoré sme podali a aké sú plány
na ďalšie obdobie.
P. prednosta informoval poslancov o podanom projekte „Ozdravenie a doplnenie infraštruktúry na
cintoríne“.
K tomuto p. starosta uviedol, že sa jedná o Program obnovy dediny cez Enviromentálny fond. Ide
o ošetrenie stromov na starom cintoríne a bežná údržba na cintoríne. Je to do výšky 5 tis. €.
P. prednosta ďalej informoval o podanom projekte na Rozhľadňu z Enviromentálneho fondu pod
názvom „ Uč sa okom vtáka“. Ide o vzdelávací projekt, kde by pred Rozhľadňou boli rozmiestnené
prvky edukatívneho charakteru – informačné tabule, kde by sa informovalo o faune a flóre na našom
území. Taktiež by boli umiestnené informačné tabule na každom poschodí rozhľadne.
P. starosta uviedol, že sa hľadajú možnosti riešenia ako postaviť vyhliadkovú vežu v našej obci.
Výziev a možností je čím-ďalej menej. K dnešnému dňu takýto projekt na Slovensku podaný nebol.
Ďalej p. prednosta informoval o podanom projekte „Aktívni seniori“. O tomto projekte sme informovali
na každom zasadnutí OZ. Ide o projekt z programu Interreg SR a ČR. Jedná sa o elektroinformačnú
tabuľu. Nakoľko sa nejednalo o intervenčnú logiku tento projekt bol prepracovaný pre Klub dôchodcov
na dovybavenie zasadačky a v rámci tohto projektu by sa uskutočnili spoločné stretnutia prípadne
spoznávanie sa oboch strán či už na strane slovenskej alebo českej v rámci kultúrneho, spoločenského
života.
P. prednosta ďalej informoval o prípravách na projekte pod názvom „ Havarijná situácia
elektroinštalácie na prízemí budovy ZŠ s MŠ Skalité Kudlov“. Jedná sa o prízemie budovy okrem
MŠ a jedálne. Jedná sa o zdravie ohrozujúce závady a možné riziká, ktoré nám taktiež popísal
bezpečnostný technik a taktiež revízny technik.
P. starosta uviedol, že sa v rámci tohto projektu rieši komplexne rekonštrukcia elektroinštalácie
prízemia (osvetlenie, rozvádzače, kabeláž a pod.).
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Ďalej p. prednosta informoval o pripravovanom projekte na športové vybavenie a refundáciu
nákladov na ŠH, ktoré boli vynaložené v rámci stavby ŠH. Ide o komplexné dovybavanie ŠH, aby
sa mohla plne využívať pre všetky športy.
P. starosta uviedol, že minimálna dotácia na tento projekt je 50 tis. € a 50 tis. € je spoluúčasť zo strany
obce. Nakoľko obec už vynaložila tieto fin. prostriedky budeme žiadať o ich refinancovanie. Ďalšie
finančné prostriedky by boli použité na nákup vybavenia ŠH.
P. prednosta ďalej k tomuto projektu uviedol, že sa dnes skončilo verejné obstarávanie na športové
vybavenie ŠH, celkový projekt bude vo výške 229 255,90 € z toho spolufinancovanie je vo výške 50%
čo predstavuje čiastku 114 627,95 €. Ide o príspevok z Fondu na podporu športu.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 43/2021-OZ schvaľuje: spolufinancovanie žiadosti
o poskytnutie príspevku s názvom: „Športová hala v Skalitom, Skalité 1630“, predloženého v rámci výzvy
z Fondu na podporu športu, vo výške 114 627,95 EUR, t.j. 50% z celkových oprávnených nákladov na
projekt v celkovej sume projektu 229 255,90 EUR, ktoré bolo schválené počtom 8 prítomných poslancov.
( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. JUDr. Gonščák J.,
Krčmárik Jozef, Bury Ján, proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:)

Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 44/2021-OZ berie na vedomie: Informatívnu správu
o aktuálnom stave podaných projektov a pripravovaných projektov, ktoré bolo schválené počtom 8
prítomných poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M.,
Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Bury Ján, proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:)

9.

Nakladanie s majetkom obce

• Opakované uzatvorenie nájomných zmlúv na byty a pridelenie nájomných bytov.
P. starosta požiadal p. Špilákovú, prac. OcÚ, aby predložila informácie k tomuto bodu programu.
P. Špiláková informovala poslancov o uvoľnených nájomných bytoch v bytovom dome č.p. 1440/1
po p. Gonščákovi Filipovi a v bytovom dome č. 1149/7 po p. Lucákovi Marekovi.
Ďalej informovala, že na uvoľnené nájomné bytu sú štyria žiadatelia a to p. Tomová, p. Serafín, p.
Urbánek a p. Krištofíková. Žiadatelia podmienky na pridelenie bytu spĺňajú. Komisia odporučila
pridelenie uvoľnených nájomných bytov formou losovania.
P. starosta požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesenia na ukončenie nájomných
zmlúv.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 45/2021-OZ schvaľuje:
a)Ukončenie nájomnej zmluvy nájomnej zmluvy na byt č. 1440/1 dohodou k 30.4.2021 s p.
Filipom Gonščákom, bytom Skalité č. 1440/1
b) Ukončenie nájomnej zmluvy nájomnej zmluvy na byt č. 1149/7 dohodou k 31.5.2021 s p.
Marekom Lucákom, bytom Skalité č. 1308, ktoré bolo schválené počtom 8 prítomných poslancov. (
Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. JUDr. Gonščák J.,
Krčmárik Jozef, Bury Ján, proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:)

P. starosta dal hlasovať o návrhu komisie sociálnej, aby uvoľnené nájomné byty boli pridelené
formou losovania. Návrh bol jednohlasne schválený počtom prítomných 8 poslancov OZ.
P. Špiláková informovala, že za žiadateľa p. Serafína Jozefa bude losovať p. Serafínová Antónia,
matka.
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Následne prebehlo losovanie žiadateľov resp. ich zástupcov o pridelenie nájomných bytov. Byt č.
1149/7 vylosovala p. Serafínová Antónia za p. Serafína Jozefa a byt č. 1440/1 vylosovala p.
Tomová Antónia.
P. Révayová informovala, že byt v byt. dome 1440/1 sa prideľuje na jeden rok nakoľko sa jedná
o bezbariérový byt.
P. Špiláková uviedla, že v prípade, ak požiada o pridelenie tohto nájomného bytu žiadateľ, ktorý
bude spĺňa podmienky na pridelenie tohto bezbariérového bytu, v tom prípade sa nájomný vzťah
s p. Tomovou ukončí.
P. starosta požiadal p. Tomovú Antóniu, ktorá si vylosovala tento bezbariérový byt na dobu jedného
roka, aby sa vyjadrila či ponuku prijíma. Nakoľko v prípade, že by tento byt bolo potrebné prideliť
pre imobilného občana našej obce, bude ukončená nájomná zmluva. V prípade, že sa takýto
žiadateľ nevyskytne, bude sa opätovne posudzovať predĺženie nájomného vzťahu na daný byt.
P. Tomová Antónia sa vyjadrila, že byt prijíma aj za podmienok, ktoré jej boli uvedené.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 46/2021-OZ schvaľuje:
a) Spôsob pridelenia uvoľnených nájomných bytov v BD 1440/1 a v BD 1149/7 formou losovania
b) pridelenie dvojizbového nájomného bytu v BD 1440/1 p. Tomovej Antónii, bytom Skalité
na dobu jeden rok od 1.5.2021 do 30.4.2022
c) pridelenie dvojizbového bytu nájomného bytu v BD 1149/7 p. Serafínovi Jozefovi, bytom Skalité č.
105 na dobu troch rokov od 1.6.2021 do 31.5.2024, ktoré bolo schválené počtom 8 prítomných
poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Mgr.
JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Bury Ján, proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).
P. starosta požiadal p. Špilákovú, aby informovala poslancov o žiadostiach o predĺženie nájomných
zmlúv na byty.
P. Špiláková informovala poslancov o jednotlivých žiadateľoch na opakované uzatvorenie
nájomných zmlúv a odporúčanie komisie sociálnej.
Diskusia nebola, nikto sa prihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 47/2021- OZ schvaľuje: Opakované uzatvorenie
nájomných zmlúv: Oliver Priečko, Skalité č. 1149/6 od 15.6.2021 do 14.6.2024
Silvia Ignačáková, Skalité č. 1149/13 od 15.6.2021 do 14.6.2024
Eva Dorotková, Skalité č. 1149/8 od 15.6.2021 do 14.6.2024
Peter Choluj, Skalité č. 1149/ 4 od 15.6.2021 do 14.6.2022
Monika Bulavová, Skalité č. 1149/2 od 15.6.2021 do 14.6.2022
Michal Majchrák, Skalité č. 1149/3 od 15.6.2021 do 14.6.2022
Iveta Kullová, Skalité č. 1449/6 od 1.7.2021 do 30.6.2022
Marek Kotschy, Skalité č. 1449/2 od 1.6.2021 do 31.5.2022, ktoré bolo schválené počtom 8
prítomných poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I.,
Ramšák M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Bury Ján, proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na
hlasovaní:).

• SportServise s.r.o., Diaková – Žiadosť č.3 o dofinancovanie stavby športovej haly Skalité
P. starosta predložil žiadosť spoločnosti Sportservise s.r.o., Diaková o dofinancovanie prác, ktoré
boli zrealizované počas výstavby športovej haly Skalité. Táto žiadosť bola predmetom rokovania
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na minulom zasadnutí OZ, ktorá bola odročená s tým, že bude prerokovaná po doručení písomného
stanoviska k danej žiadosti stavebného dozoru od p. Ing. Liptáka. Žiadosť spoločnosti spoločne
s vyjadrením stavebného dozoru bola doručená spoločne s materiálmi na dnešné rokovanie. Bližšie
informoval o stanovisku p. Liptáka. Taktiež uviedol, že aj právny zástupca dal svoje stanovisko
k tejto žiadosti, v ktorom uvádza, že v prípade že sú práce zrealizované a sú vydokladované bude
ich potrebné uhradiť.
P. starosta otvoril diskusiu.
P. Bury Ján, poslanec OZ, ktorý uviedol, že práce ktoré boli zrealizované treba uhradiť, nakoľko sa
toto bude riešiť možno ešte dva-tri roky a nie je potrebné to ďalej predlžovať.
P. Lašová Ľubica, poslankyňa OZ uviedla, že na základe materiálov, ktoré obdržali je potrebné tie
položky, ktoré sú oprávnené uhradiť.
P. Révayová, poslankyňa OZ mala otázku akú výšku predstavuje celkom úhrada oprávnených
položiek danej žiadosti a akým spôsobom by sa toto dofinancovalo.
P. starosta uviedol, že v prípade schválenia dofinancovania týchto prác naviac, je stále úver na
spevnené plochy a výstavbu ŠH. Tieto práce by sa uhradili s týchto finančných prostriedkov. Čo sa
týka ŠH je ešte posledná záverečná faktúra. Sú tam položky ako protipožiarny hlásič, protipožiarne
dvere. Na základe rokovaní so spoločnosťou Sportservice , stavebným dozorom a opätovnou
kontrolou došlo ešte v roku 2018 k nezrovnalostiam, kedy bola vyfakturovaná dva krát prípojka
NN. Na základe tohto sa z danej faktúry táto položka odráta.
P. prednosta informoval, že celková suma na dofinancovanie prác na viac predstavuje čiastku
13 857,75 € s DPH. Konečná faktúra za výstavbu ŠH by mala byť vo výške 10 805,- € v zmysle
vyobstarávaného diela.
P. starosta uviedol, že sa pripraví materiál pre poslancov, aby boli informovaný koľko sa za celkové
dielo aj v zmysle jednotlivých dodatkov zaplatilo.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 48/2021- OZ schvaľuje: Dofinancovanie stavby
diela spoločnosti SPORT SERVICE s.r.o., Diaková 111, IČO: 36785571: Novostavba športovej haly
Skalité nasledovne: 1. Štrkové podložie v celkovej výške 4 864,15 € s DHP,
2. Zemné práce v celkovej výške 7 259,- € s DPH, 3. Betónová mazanina s plastifikátorom UNAFORM
SF 70 v celkovej výške 1 734,60 € s DPH, ktoré bolo schválené. ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z.,
Lašová Ľ., Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Bury Ján, proti: nikto, zdržali sa: JUDr.
Časnocha M., neprítomný na hlasovaní:).

• Návrh na odpredaj hasičského vozidla Avia A31, ev.č. CA-054 AH.
P. starosta ďalej informoval, že na základe zverejneného zámeru na úradnej tabuli a web-stránke
obce o odpredaj hasičského vozidla Avia A31 prišla k dnešnému dňu jedna žiadosť a to p. Grajciara
Milana, v ktorej ponúkol za odpredaj uvedeného vozidla čiastku 500,- €.
P. starosta otvoril diskusiu.
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P. Časnocha Michal, poslanec OZ uviedol, že sa informoval u veliteľa DHZ, ktorý uviedol, že toto
vozidlo pôjde asi do šrotu. Nakoľko je ponúknutá táto cena je to v poriadku. Možno by sa tieto
finančné prostriedky mohli použiť na nákup kníh do knižnice.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 49/2021- 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 za najvyššiu ponúknutú cenu žiadateľovi p. Milanovi Grajciarovi, Okružná u Hluška 112/22,
022 04 Čadca:
• hnuteľný majetok -hasičské vozidlo AVIA A31, ev.č. CA-054 AH , obstarávacia cena 6 288,14 €, rok
výroby 1986, za cenu 500,- €.
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 ponúkla na odpredaj. Zámer odpredaja hnuteľného majetku bol zverejnený na úradnej tabuli obce
dňa 5.2.2021 a taktiež na web-stránke obce Skalité. Na základe zverejneného zámeru k dnešnému dňu
bola obci doručená jedna cenová ponuka od p. Grajciara Milana z tohto dôvodu Obecné zastupiteľstvo
pristúpilo k schváleniu prevodu vyššie uvedeného majetku, ktoré bolo schválené počtom 8 prítomných
poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Mgr.
JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Bury Ján, proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).
• Úhrada trov starej exekúcie vo veci oprávneného Obec Skalité proti povinnému Harciník,
spol.,s. r. o., Bratislava v celkovej výške 42,- € súdnemu exekútorovi JUDr. Lucii Ďuricovej,
Exekútorský úrad Čadca.
P. starosta informoval, že sa jedná o staré exekúcie, ktoré sa už prejednávali na minulých zasadnutia
OZ s tým, že súdny exekútor poslal výzvu na úhradu trov starej exekúcie vo výške 42,- €.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 50/2021- OZ schvaľuje: Úhradu trov starej
exekúcie vo veci oprávneného Obec Skalité proti povinnému Harciník, spol. s.r.o., Šarišská 4/0, 821
09 Bratislava, IČO: 31647375 (EX 1287/1999) vo výške 42,- € súdnemu exekútorovi JUDr. Lucii
Ďuricovej, Exekútorský úrad Čadca, IČO: 40758290, ktoré bolo schválené. ( Hlasovanie: za: Mgr.
Révayová Z., Lašová Ľ., Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Bury Ján, proti: nikto,
zdržali sa: JUDr. Časnocha M., neprítomný na hlasovaní:).

• Žiadosť spoločnosti VYTO GASTRO s.r.o., A.Hlinku 2653, Čadca
Ďalej p. starosta informoval poslancov o žiadosti spoločnosti VYTO Gastro s.r.o., Čadca o zníženie
nájomného z budúceho nájomného za prenajatý nebytový priestor v budove TJ Slovan Skalité.
Nájomné za prenájom bolo v minulosti plne hradené. Úľavu žiadajú od 1.10.2020 do skončenia
pandémie COVID-19. Žiadosť je v zmysle dotačných usmernení Ministerstva hospodárstva SR,
kde si chcú uplatniť druhú časť nájomného.
P. starosta predložil návrh o zníženie nájomného za prenájom nebytových priestorov nájomníkom,
ktorí si neuplatnili zníženie nájmu z dôvodu uzatvorenia prevádzok. Jedná sa o p. Čaneckú Danielu,
p. Matysovú Emíliu. P. Martiniakovú Ingrid, p. Birtusovú Máriu a p. Martiniakovú Emíliu. Kde
navrhujeme zníženie nájomného vo výške 50 % za obdobie od 1.1.2021 do 30.4.2021. Celková
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čiastka by sa pohybovala na úrovni okolo 863,44 €. Chceme si nájomcov v našej obci udržať, aby
sa tieto priestory ďalej využívali.
P. starosta otvoril diskusiu.
P. Zdenka Révayová, poslankyňa OZ uviedla, že sa jedná o našich podnikateľov, naše priestory
a je potrebné im pomôcť, nakoľko majú už dosť obrovskú stratu z dôvodu, že nemôžu
prevádzkovať tieto priestory. Tento návrh podporuje.
P. Časnocha Michal, poslanec OZ mal otázku či spoločnosť VYTO Gastro požiadala o zníženie
nájmu od 1.10.2020 v zmysle vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR a druhé odpustenie nájmu je
iniciované zo strany obce? Ďalej uviedol, že by sa mala dať úľava aj masážnemu salónu, ktorý sa
nachádza pod budovou obecného úradu.
P. starosta na prvú časť uviedol, že s jedná o dve samostatné úľavy. K masážnemu salónu uviedol,
že v tomto prípade je spísaná Zmluva o vzájomnom započítavaní. Z tohto dôvodu nám nájomné za
prenájom priestorov neplatia. Môžeme pripraviť s právnym zástupcom návrh k tejto zmluve.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 51/2021- OZ schvaľuje: Zľavu z finančného
plnenia budúceho nájomného vo výške 50% z mesačnej ceny nájmu nájomcovi VYTO GASTRO s.r.o.,
A. Hlinku 2653,022 01 Čadca, IČO: 50395921 za obdobie od 1.10.2020 do skončenia sťaženého
obdobia, keď nájomca nemohol užívať prenajaté priestory na dohodnutý účel alebo užívanie priestorov
bolo podstatne obmedzené v dôsledku opatrení orgánov verejného zdravotníctva v súvislosti so
zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v zmysle § 13c
zákona č. 71/2013 Z.z. o poskytovaní dotácií a podľa podmienok stanovených v tomto zákone, ktoré
bolo schválené počtom 8 prítomných poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr.
Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Bury Ján, proti: nikto, zdržali sa:
nikto, neprítomný na hlasovaní:).

Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 52/2021- OZ schvaľuje: Odpustenie finančného
plnenia nájmu vo výške 50% za prenájom nebytových priestorov nájomcom:
Daniela Čanecká – Kozmetický salón Bianca, 023 14 Skalité č. 1290, IČO: 480 151 56
MATYSOVÁ-MATYS s.r.o., 023 14 Skalité č. 897, IČO: 50 122 363
Martiniaková Ingrid, 023 14 Skalité č. 309, IČO: 52 474 631,
Čanecká Erika, 023 14 Skalité č. 1571, IČO: 44 398 221,
Birtusová Mária- Krajčírstvo Mária, 023 13 Čierne 1008, IČO: 34 594 159,
Martiniaková Emília, 023 14 Skalité č.55, IČO: 479 174 74, za obdobie od 1.1.2021 do 30.4.2021, kedy
nájomcovia nemohli užívať prenajaté priestory na dohodnutý účel v dôsledku opatrení orgánov
verejného zdravotníctva v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby
COVID-19, ktoré bolo schválené počtom 8 prítomných poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z.,
Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Bury Ján, proti:
nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

P. starosta ďalej predložil poslancom návrh, ktorý taktiež prezentoval na zasadnutí komisie
sociálnej a to nákup vitamínových balíčkov pre občanov. Navrhol, aby sa takýto vitamínový
balíček dal do rodiny t. z. na jednu rodinu jeden balíček.
P. starosta otvoril diskusiu.
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P. Zdenka Révayová, poslankyňa OZ uviedla, že táto otázka bola prediskutovaná aj na zasadnutí
komisie sociálnej s tým, že sa riešilo distribuovanie balíčkov pre občanov, ktorý sa dožili 60 rokov
a viac. Podporuje návrh p. starostu, aby sa vitamínové balíčky dostali do každej rodiny.
P. starosta ďalej informoval, že tieto balíčky by boli zakúpené z rozpočtu obce na tento kalendárny
rok. V prípade, že by zostali finančné prostriedky z testovania v našej obci, môžu tieto náklady na
nákup balíčkov byť z tohto refundované.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 53/2021- OZ schvaľuje: Nákup vitamínových
balíčkov pre rodiny v obci Skalité do výšky 9 000,- €, z dôvodu ochrany pred ochorením COVID-19,
ktoré bolo schválené počtom 8 prítomných poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ.,
JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Bury Ján, proti: nikto, zdržali
sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

Prestávka od 11,18 hod. do 11,31 hod..
10.

Návrh na 2.zmenu rozpočtu obce č. 2/2021 pre rok 2021

P. starosta požiadal p. Mudríkovú o odprezentovanie tohto bodu programu rokovania.
P. Mudríková M., prac. OcÚ informovala poslancov, že v rámci 2. zmeny rozpočtu obce na rok
2021 došlo k zmene pri dani za ubytovanie, ktorá sa navýšila o 240,- €. Ďalšia zmena bola u
príjmov z prenajatých budov, kde sa ponížil rozpočet o 3 408,- €, z dôvodu odpustenia nájmu.
Zvýšili sa príjmy z dobropisov o 2 143,- € ide o čiastku za el. energiu a plyn. Ďalej sa zvýšil
transfer o 132,- €, navýšil sa bežný transfer nenormatív o 4658,- na digitálne technológie pre I.
stupeň ZŠ školy. Taktiež sa na transfer školstvo navýšilo z bežného transferu o 3 274,-€. Prišla
dotácia na sčítanie obyvateľov domov a bytov o výške 7 957,- €, taktiež transfer na vojnové hroby
vo výške 18,- €. Zvýšil sa transfer pre MŠ pre predškolákov o 636,- €. Ďalej obedy pre školy
a škôlky vo výške 51 049,- €. Zvýšil sa bežný transfer na COVID-19, ktorý sme dostali od štátu
vo výške 20 485,- €. Spolu u nedaňových príjmoch došlo k zmene vo výške 86 944,-€. Spolu
daňové a nedaňové príjmy ich zmena je vo výške 87 184,- €. Celkový rozpočet je vo výške
3 358 532,- €.
Pri kapitálových príjmoch nenastala zmena. Finančné príjmy : bol navýšený úver. Minulý rok bolo,
že úver bude vo výške 22 816,- € prenesený do tohto roka. Nakoľko prevádzkáreň nedala faktúru
v takej výške ako predpokladala bol narozpočtovaný v nižšej sume. Z tohto dôvodu ho musíme
navýšiť o 13 834,- €. Úver, ktorý je vlastne ešte nepoužitý, je vo výške 36 650,- €. Tento úver by sa
použil na dofinancovanie ŠH, na poslednú faktúru na ŠH vo výške cca 10 806,- € a zostatok by sa
použil na terénne úpravy okolo ŠH, ktoré by realizovala obecná prevádzkáreň vo výške cca 11 986,€.
Finančné operácie musíme zapojiť do prímov nakoľko v minulom roku boli nedočerpané.
O 8 175,- € ide o ZŠ-Kudlov, 1400,- € predškoláci tiež ZŠ-Kudlov, 20 761,- € nedočerpané obedy
z roku 2020. Nedočerpaný je bežný transfer na sčítanie vo výške 4 194,- € aj na aktivačných
pracovníkov vo výške 31 071,- € a nedočerpaný transfer na knihy z Fondu na podporu umenia vo
výške 2 000,- €. Celkom 81 435,-€ je zmena a rozpočet je vo výške 246 430,- €.
Pri finančných príjmov je zmena vo výške 15 002,- €. Boli tam navýšené nedočerpané príjmy
z minulého roka 895,- MŠ-Ú,ŠJ- Kudlov vo výške 8 834,- € a ZŠ-Kudlov vo výške 5 273,- €.
Celková zmena je vo výške 183 621,- € a rozpočet je v celkovej výške 3 760 601,-€.
Príjmy škôl. ZŠ-Kudlov je zmena vo výške -3 277,- € na 164 679,- €, MŠ zmena o 4 403,- € na
85 136,- €. Príjmy školstvo sú zvýšené celkom o 1 126,- € na 250 615,- €. Celkové príjmy sa
navýšili o 184 747,- € na 4 011 216,- €.
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Vo výdavkovej časti rozpočtu v rámci verejnej správy sa navýšili tovary a služby o čiastku 7 299,- €
na 103 449,-€. Zmena bola pri interiérovom vybavení o 158,- €, pri nájomnom o 300,- € a pri
službách o 5 tis. € (na špeciálne služby-projekty, projektovú dokumentáciu), o 1620,- € na poistné,
o 148,-€ vrátenie príjmov z minulých rokov. Celkom sa zvýšili výdavky o 7 299,- € na 523 462,- €.
Ďalšia zmena je na položke sčítanie, kde sa rozpočtovali nedočerpané prostriedky 4194,- € a bežný
transfer z tohto roka vo výške 7 957,- €. Celkom zmena predstavuje 12 151,- €. V civilnej ochrane
boli ponížené vlastné zdroje o 3 tis. €. Pri požiarnej ochrane nenastala zmena. Zmena nastala pri
položke cestovný ruch, je tam 2865,- € - vratka dotácie na základe administratívnej finančnej
kontroly. 250,- € - špeciálne služby na vypracovanie monitorovacej správy k projektu. Bol ponížený
príspevok pre DP Skalité vo výške 30 tis. €, aby sme vykryli tieto výdavky, následne budú tieto
finančné prostriedky vrátené DP. Jedná sa o poníženie vo výške 29 750,- € na 240 600,- €.
Pri všeobecnej pracovnej oblasti sú narozpočtované financie, ktoré prišli, nedočerpané z minulého
roka + vlastné zdroje 2 421,- € je z minulého roka, 840,- € je z vlastných zdrojov na poistné
a 10 071,- € je z bežného transferu z minulého roka. Teda celkom navýšenie je vo výške 34 311,- €
na 35 357,- €.
Ďalšia zmena je pri bývaní: 640,- € nákup kuchynskej linky do bytu a 453,- € (vyčistenie,
dezinfekcia bytu). Celkom je zmena vo výške 1 093,- € na 27 093,- €. Ochrana a rozvoj verejného
zdravia bol rozpočet navýšený o vlastné zdroje o 9 tis. € na vitamínové balíčky pre občanov obce
a 20 485,- € je bežný transfer, ktorý sme dostali od štátu. Celkom 29 485,- € a v rovnakej výške je
aj rozpočet. Pri rekreačných a športových službách došlo k navýšeniu rozpočtu o 5 tis. € na ŠH a jej
dovybavenie. Prevádzkové náklady boli znížené o čiastku 8 060,- €. 300,- € bolo navýšené na
špeciálne služby – poradenstvo pri projektoch. Celkom sa rozpočet zníži o 2 760,- € na 95 140,- €.
Pri kultúrnych službách došlo k navýšeniu o 18 tis. € - pri materiály 500,- €, pri Goralských
slávnostiach o 620,- € na projekty-poradenstvo. Zmena pri kultúre je vo výške 5 638,- na 59 715,- €.
Pri knižnici došlo k zmene vo výške o 2002,- €, ktoré sme obdržali z bežného transferu na nákup
kníh a 89,- € na nákup programu do počítača. Celková zmena je vo výške 2 091,- € na 18 283,- €.
Ďalšia zmena je pri Náboženských a spoločenských službách vo výške -5 tis. €, nakoľko si nikto zo
spoločenských organizácií nepodal žiadosť o dotáciu.
Pri školách- základnom vzdelaní je navýšenie vo výške o 5 180,- € (5000,- projekt ZŠ-K učebneexterné riadenie projektu a 180,- € na rozpočet telocvične -poradenstvo). Pri školských jedálňach je
navýšenie vo výške 20 761,- €. Jedná sa o nevyčerpané finančné prostriedky z minulého roka.
V rovnakej výške je aj rozpočet. V kapitole pozostalých došlo k navýšeniu rozpočtu o 283,- €
(príspevok na pohreb, ktorý zaplatila obce). Bežné výdavky celkom boli zvýšené o 80 647,- € na
1 816 668,- €.
Transfery v rámci verejnej správy si robili zmeny školy. Pri MŠ-Ústredie je zmena vo výške
12 277,- € na 494 417,- €. Pri ZŠ-Kudlov je navýšenie rozpočtu o 73 043,- € na 1 120 641,- €.
Celkom je zvýšenie o 85 320,- € na 1 690 858,- €.
Kapitálové výdavky boli ponížené o 10 tis. € (na projektovú dokumentáciu) na sumu 20 tis. €.
Ďalšia zmena nastala na športových službách. Ide o zmenu vo výške 13 834,- €( úver, ktorý treba
použiť) . Ďalej sa povýšili náklady na ŠH o 2510,- € ( vzduchotechnika a geodetické práce).
Celková zmena je vo výške 16 344,- € na čiastku 39 160,- €. 10 tis. €, ktoré boli znížené so správy
sa navýšili pri základnom vzdelaní (rozšírenie priestorov ZŠ s MŠ-Kudlov).Pri školských jedálňach
došlo k navýšeniu pri MŠ-Ú vo výške 2436,- € (nákup el. kotla). Celkový rozpočet na školské
jedálne je vo výške 4 936,- €. Celkom došlo k zmene kapitálových výdajov vo výške 18 780,- €
na čiastku 328 570,- €.
Výdavky spolu ich zmena-navýšenie je v celkovej výške 184 747,- € na 4 011 216,- €. Rozpočet je
vyrovnaný.
P. starosta požiadal HKO o stanovisko k zmene rozpočtu č. 2/2021.
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P. Stašová, HKO uviedla, že v zmene rozpočtu sú zahrnuté zmeny, ktoré sú ním momentálne
známe. Rozpočet bude ďalej upravovať v priebehu roka podľa skutočnosti.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 54/2021- OZ schvaľuje:
2. zmenu rozpočtu obce Skalité č. 2/2021 pre rok 2021 tak, ako bola predložená vrátane rozpočtov
ROPO v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Skalité (tvorí prílohu uznesenia), ktoré bolo schválené
počtom 8 prítomných poslancov. ( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M.,
Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. JUDr. Gonščák J., Krčmárik Jozef, Bury Ján, proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný
na hlasovaní:).

11. Rôzne
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
12.

Interpelácie poslancov

P. Krčmárik Jozef, poslanec OZ informoval o tom, že bol informovaný p. Tomicovou, ktorá býva
pri ceste a je tam most, že odpadávajú z tohto mostného objektu betóny. Bolo by potrebná
obhliadka daného mosta.
P. starosta informoval, že už minimálne 3x upozorňovali Slovenskú správu ciest, Ministerstvo
dopravy na havarijný stav. Taktiež bol zaslaný list na Národnú diaľničnú spoločnosť, aby ihneď
riešila havarijné stavy mostných objektov v našej obci. Ide o dva mostné objekty na Triciatku
a u Štehličky. Taktiež sme požiadali NDS a.s. o podanie záväzného stanoviska ku chodníkom, ktoré
sú v našej obci a sú v ich vlastníctve, aby neohrozovali zdravie a bezpečnosť našich občanov.
P. Lašová Ľubica, poslankyňa OZ informovala o tom, že pri žel. moste pri jej rod. dome je tam stĺp
nášho verejného rozhlasu. Trčí tam veľký drôt. Je potrebné to zabezpečiť, aby nedošlo k ublíženiu
na zdraví.
P. starosta uviedol, že tento problém sa bude riešiť ešte v priebehu dnešného dňa.
14.
Záver
P. starosta po vyčerpaní všetkých bodov programu rokovania OZ poďakoval všetkým poslancom
za účasť.
Zasadnutie OZ bolo ukončené dňa 30.3.2021 o 11,56 hod..
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva boli prijaté uznesenia od č.36/2021 do č.54/2021.
Ing. Peter Ivanek
prednosta OcÚ

I. overovateľ: p. Jozef Krčmárik

PaedDr. Cech Jozef
starosta obce

II. overovateľ: p. JUDr. Michal Časnocha

Zapisovateľka: Bulavová Katarína
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