Zápisnica z Riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Skalité
konaného dňa 28.júna 2021 v Skalitom
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny.
Program

r o k o v a n i a:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Správa o činnosti od posledného OZ, Kontrola plnenia uznesení OZ
Inventarizácia majetku obce Skalité k 31.12.2020
Rozbor hospodárenia Obec Skalité Prevádzkareň 2020
Záverečný účet obce Skalité a rozpočtové hospodárenie za rok 2020 a správa nezávislého
audítora za rok 2020, Hodnotiaca a monitorovacia správa programového rozpočtu 2020,
Stanovisko HKO k Záverečnému účtu
7. Plán kontrolnej činnosti HKO na 2.polrok 2021. Správa o vykonanej kontrole v SZUŠ Kudlov –
vyúčtovanie poskytnutej dotácie za rok 2020. Správa z kontrolnej činnosti za I. polrok 2021
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Skalité č. 3/2021 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materských škôl a školských zariadení so sídlom na
území obce Skalité
9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Skalité č. 4/2021 o výške príspevku zákonného
zástupcu dieťaťa a na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce
Skalité
10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Skalité č. 5/2021 o zrušení Centra voľného
času, Skalité 603
11. Žiadosti Obec Skalité – Prevadzkareň (Prevádzkový poriadok pre pohrebiska a Domu nádeje
v obci Skalité, Zberný dvor, zmena uznesenia č. 89/2015)
12. Prehľad o aktuálnom stave projektov, ďalšie výzvy a vízie pre rozvoj obce
13. Nakladanie s majetkom obce
14. Návrh na 3.zmenu rozpočtu obce č. 3/2021 pre rok 2021
15. Voľba prísediacich na Okresnom súde Čadca pre obdobie rokov 2022-2025
16. Rôzne
17. Interpelácie poslancov
18. Záver.
1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie otvoril a viedol PaedDr. Jozef Cech, starosta obce. Privítal prítomných poslancov
na 16-stom zasadnutí Obecného zastupiteľstva (ďalej len „OZ“) vo volebnom období 2018-2022.
Rokovanie bolo zvolané pozvánkou v zmysle Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Skonštatoval, že OZ je uznášania sa schopné, prítomných 13 poslancov. Požiadal prítomných
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o dodržiavanie všetkých opatrení ako je respirátor, rúško, rozostupy 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.
Doplňujúci návrh k programu rokovania OZ nebol zo strany poslancov podaný.
Následne dal hlasovať o programe rokovania OZ. Program OZ bol jednohlasne schválený (počtom
prítomných 13 poslancov).
2. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie.
P. starosta zápisom poveril Bulavovú K., za overovateľov zápisnice navrhol p. Jána Bureho , p.
Ramšáka Mariana, do návrhovej komisie p. Zdenku Révayovú a p. Lašovú Ľubicu. Návrh starostu
obce bol jednohlasne schválený.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.63/2021 – OZ schvaľuje: a)Návrhovú komisiu
v zložení: p. Mgr. Zdenka Révayová, p. Lašová Ľubica
b)Overovateľov zápisnice: p. Bury Ján, p. Ramšák Marian
c)Zapisovateľa zápisnice: p. Katarína Bulavová
d)Program rokovania OZ tak, ako bol navrhnutý, ktoré bolo schválené počtom 13 prítomných
poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. art.
Mudríková V., Krčmárik J., Bury J, Rovňan O., Petrák M., JUDr. Krčmárik M., Mgr. Capek R., Mgr.Judr. Gonščák 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 schválené na predchádzajúcich zasadnutí OZ
sú skoro všetky splnené, uznesenia ktoré sa týkajú Obecnej prevádzkárne budú realizované v tomto
letnom období
- V sobotu 1.5. bolo ukončené testovanie v našej obci. Všetky finančné prostriedky, ktoré sme dostali za
testovanie od štátu nám pomohli a boli vykryté všetky náklady, ktoré boli spojené s pandémiou. Ako
nákup respirátorov pre všetkých občanov, nákup dezinfekčných prostriedkov pre účely obce a taktiež
nákup vitamínových balíčkov do každej rodiny. Obec vynaložila 0,- € z vlastných zdrojov na pokrytie
týchto všetkých výdavkov.
-29.4.2021 sme si pri pamätníku padlých pripomenuli 70. výročie ukončenia II. Svetovej vojny.
-Po dlhšom období sme sa vrátili k tradícií stavania májov v našej obci.
-Od 3.5 do 13.6.2021 prebiehalo v našej obci asistované sčítania obyvateľstva. Sčítalo sa cez 98%
obyvateľov.
- Počas celej doby trvania druhej vlny pandémie, sme mali ako jedna z mála obcí na Kysuciach otvorený
nepretržite Obecný úrad v rôznych formách. Snažili sme sa, aby bola služba občanom zabezpečená. Od
10.5.2021 je obecný úrad otvorený v štandardných hodinách.
- K 14.5. vláda ukončila núdzový stav, ale naďalej platí mimoriadna situácia.
-Každý mesiac môžu naši občania využiť bezplatné právne poradenstvo.
-1.6.2021 bolo pre všetky deti v našich školách pripravené malé sladké prekvapenie k MDD.
-3.6.2021 prebehlo v obci očkovanie nahlásených imobilných spoluobčanov proti COVID-19 tímom
Žilinského samosprávneho kraja.
-Urobilo sa všetko preto, aby sa v tomto roku mohli uskutočniť Goralské slávnosti, ale na základe
usmernenia RUVZ Čadca, ktoré bolo obci doručené, obec musela pristúpiť k ich zrušeniu. Goralské
slávnosti by sa mohli uskutočniť ako festivalová prehliadka len v prípade, ak by sme boli v zelenej farbe
podľa COVID automatu. Žiaľ v čase konania tradičných hodových slávností a Goralských slávností celý
okres Čadca bol v oranžovej farbe podľa COVID automatu.
-Počas letných prázdnin sa v obecnom amfiteátri uskutoční viacero podujatí. Štyri krát chceme
uskutočniť letné kino a viacero programov pre dospelých ako koncert skupiny DESmod, divadlo
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GUnaGU s predstavením „Herečky“, koncert Richarda Mullera. Taktiež pripravuje aj program pre
staršiu vekovú skupinu obyvateľov a program pre deti „Paci Pac“. Obcou bude prechádzať 7.8.2021
Vrba-Wetzler Memoriál. Pripravujú sa aj iné podujatia pre našich obyvateľov.
-V mesiaci jún sa uskutočnili voľby členov do rád škôl. Ustanovujúce zasadnutia rady škôl sa uskutočnia
v tomto týždni.
-13.6.2021 prebehlo cvičenie záchranných zložiek v tuneli Poľana.
- 28.5.,24.6.2021 sme sa streli s našou partnerskou obcou Mosty u Jablunkova, kde sa snažíme nastaviť
rôzne možnosti spolupráce v rámci cezhraničných projektov medzi SR a ČR.
-Ďalej informoval, že sa zúčastnil Rady partnerstva v rámci prípravy na čerpanie z nového
programovacieho obdobia eurofondov.
Z rokovania OZ odišiel o 9,20 hod. p. Capek R., poslanec OZ.
-29.6.2021 sa uskutoční na obecnom úrade oceňovanie úspešných žiakov a našich učiteľov.
-V mesiaci júl sa má v našej obci uskutočniť stretnutie so štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy SR,
kde sa budú riešiť požiadavky obce ako zlý stav cestných mostných objektov na ceste I/12, chodníkov,
ktoré sú vo vlastníctve NDS a. s., protihlukové steny na úseku D3 a taktiež nájazd na D3.
-Pred zasadnutím OZ zasadli komisie stavebná, kultúrna a dva krát sociálna komisia. Dva krát bola
zvolaná aj komisia finančná, ktorá sa neuskutočnila. Pred OZ zasadala aj Obecná rada (Ďalej len OR).
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.64/2021 – 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., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák
M., Mgr. art. Mudríková V., Krčmárik J., Bury J, Rovňan O., Petrák M., JUDr. Krčmárik M., Mgr. Judr. Gonščák J.,
proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní: Mgr. Capek R.,).

Na rokovanie sa dostavil o 9,25 hod. p. Capek R., poslanec OZ.
4. Inventarizácia majetku obce Skalité k 31.12.2020
P. starosta požiadal p. Mudríkovú M., pracovníčku OcÚ o prednesenie tohto bodu programu.
P. Mudríková informovala o priebehu inventarizácie majetku obce u príspevkových a taktiež
u rozpočtových organizáciách obce k 31.12.2020. Vyradený majetok u všetkých organizáciách na
jednotlivých účtoch predstavuje celkovú čiastku 35 003,96 €.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.65/2021 – OZ: 1. berie na vedomie:
Správy o výsledkoch inventarizácie ÚIK k 31.12.2020: Obec Skalité, Obec Skalité-Prevádzkáreň,
ZŠ s MŠ Skalité Kudlov č. 781, MŠ Skalité Ústredie č. 632, CVČ Skalité tak, ako boli predložené
(tvoria prílohu zápisnice)
2.schvaľuje:a/Vyradenie inventárnych predmetov, ako boli predložené v návrhu ÚIK nasledovne:

Organizácia
Obec Skalité

Vyradenie z účtu
021 2

Suma v EUR
13 656,01
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Požiarny zbor
Knižnica

MKS

Zdravotné stredisko

Obec Skalité
Prevadzkáreň

ZŠ s MŠ Kudlov

CVČ Skalité

MŠ Ústredie

022 5
771 OE
spolu OCU
771
spolu PZ
028
771
spolu Knižnica
022
028
771
spolu MKS
771
spolu ZS

693,75
1 196,12
15 545,88
666,39
666,39
1 052,29
109,21
1 161,50
1 773,22
361,05
197,84
2 332,11
246,42
246,42

vedľajšia činnosť - účty
023, 028, 771

1 709,79

hlavná činnosť - účty
771

6 116,98

spolu u prevadzkárne
u ZŠ K - účet 771
u MŠ K - účet 771
u ŠJ K - účet 771
spolu u ZŠ K
771 - 2
771 -5
spolu u CVČ
MŠ Ú - účty 771, 022
ŠJ Ú - účty 771, 022
spolu MŠ Ú

7 826,77
3 102,11
568,64
724,56
4 395,31
74,98
1 305,00
1 379,98
166,67
1 282,93
1 449,60

3.ukladá: Predsedom DIK predložiť správy o fyzickej likvidácií vyradených predmetov z vykonanej
inventarizácie k 31.12.2020. Termín do 31.8.2021, ktoré bolo schválené počtom 13 prítomných
poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. art.
Mudríková V., Krčmárik J., Bury J, Rovňan O., Petrák M., JUDr. Krčmárik M., Mgr. Capek R., Mgr.Judr. Gonščák J.,
proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

5. Rozbor hospodárenia Obec Skalité Prevádzkareň 2020
P. starosta požiadal o odprezentovanie tohto bodu programu p. Majchrákú Ž. pracovníčku
prevádzkárne.
P. Majchráková informovala poslancov, že daný materiál obdržali. Ďalej uviedla, že prevádzkáreň
je napojená na rozpočet obce s tým, že obec poskytuje prevádzkárni príspevok. Za rok 2020 bol
schválený rozpočet podľa jednotlivých činností v celkovej výške 543 500,- €. V priebehu roka bol
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upravovaný a bol zvýšený na 573 600,- €. U jednotlivých strediskách je urobený rozbor ako bol
rozpočet čerpaný a taktiež sú uvedené náklady načo boli finančné prostriedky použité. Hospodársky
výsledok sa nerovná s čerpaním rozpočtu, nakoľko to závisí od uhradených faktúr. Hospodársky
výsledok v hlavnej činnosti predstavuje čiastku 64 182,- €.
Príspevková organizácia v hlavnej činnosti zabezpečovala služby v desiatich položkách podľa
pokynov zriaďovateľa. Okrem prostriedkov zriaďovateľa boli použité vlastné prostriedky vo výške
14 092,- € a z prostriedkov ŠR 5 014,- € ( na projekty na dobrovoľné služby).Hlavná činnosť
prestavovala 85% z celkovej činnosti príspevkovej organizácie.
V rámci vedľajšej činnosti (podnikateľská činnosť) prevádzkáreň vykonávala práce na športovej
hale. Ani jedna činnosť v rámci podnikateľskej činnosti prevádzkárne nebola v strate. Účtovný
hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti pred zdanením predstavuje 7 237,- €. Hospodársky
výsledok po zdanení predstavuje čiastku 5 647,- €.
Tieto hospodárske výsledky za rok navrhujú zaúčtovať do rezervného fondu príspevkovej
organizácie.
Taktiež v správe sú uvedené aj iné ukazovatele, ako stav pohľadávok a záväzkov a pod..
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.66/2021 – OZ: schvaľuje:
1.Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Obec Skalité Prevádzkáreň v hlavnej i vedľajšej
činnosti za rok 2020 bez výhrad (tvorí prílohu zápisnice)
2.Hospodárske výsledky z hlavnej i vedľajšej činnosti zaúčtovať do rezervného fondu príspevkovej
organizácie, ktoré bolo schválené počtom 13 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z.,
Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. art. Mudríková V., Krčmárik J., Bury J, Rovňan O.,
Petrák M., JUDr. Krčmárik M., Mgr. Capek R., Mgr.Judr. Gonščák J., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na
hlasovaní:).

6. Záverečný účet obce Skalité a rozpočtové hospodárenie za rok 2020 a správa
nezávislého audítora za rok 2020, Hodnotiaca a monitorovacia správa
programového rozpočtu 2020, Stanovisko HKO k Záverečnému účtu
P. starosta požiadal HKO p. Stašovú o predloženie Stanoviska kontrolórky k návrhu záverečného
účtu Obce Skalité.
HKO skonštatovala, že záverečný účet bol na rokovanie OZ predložený v zákonom stanovenej
lehote a to do 6 mesiacov po uplynutí rozpočtového roka. Stanovisko poslanci obdržali spolu
s materiálmi na rokovanie OZ. Návrh záverečného účtu za rok 2020 je spracovaný v súlade
s ustanoveniami Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a obsahuje všetky náležitosti, ktoré obsahovať má. Je spracovaný metodiky správne. Sú v ňom
zapracované údaje o plnení rozpočtu v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív,
prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkovej organizácie v pôsobnosti obce,
prehľad o poskytnutých dotáciách a hodnotenie plnenia programov obce.
Ďalej uviedla, že záverečný účet Obce Skalité za rok 2020 bol verejne sprístupnený na úradnej
tabuli dňa 1.6.2021 a web stránke obce od 3.6.2021. Všetky podmienky boli splnené.
P. Mudríková, pracovníčka OcÚ k záverečnému účtu obce za rok 2020 uviedla, že sa jedná
o rozsiahly materiál, je v ňom podrobnejšie rozpísaný rozpočet, v akej výške bol schválený na rok
2020. Rozpočet bol niekoľko krát upravovaný uzneseniami OZ alebo opatreniami starostu obce.
Celkové príjmy, ktoré obec v roku 2020 dosiahla boli vo výške 4 446 979,36 € a skutočné čerpanie
bolo vo výške 4 062 563,84 €. Rozdiel je vo výške 384 415,52 €. Tieto finančné prostriedky sú
kryté zostatkom finančných prostriedkov na účtoch obce a ich rozpočtových organizácií.
Výsledkom bežného rozpočtového hospodárenia za rok 2020 je schodok rozpočtu vo výške 219
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923,64 € a tento schodok musel byť ešte upravený o nevyčerpané transfery, tvorbu fondu opráv,
prostriedky z rozpočtových organizácií, ktoré v roku 2020 neboli vyčerpané. Z toho vyplýva, že
schodok hospodárenia bol navýšený o 93 365,61 €. Celkom je vo výške 313 289,25 €. Tento
schodok bol vysporiadaný z finančných operácií, ktoré predstavovali v roku 2020 sumu vo výške
604 339,16 €, čo bolo spôsobené zapojením fondu opráv na bežné výdavky, zostatkom
nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR z roku 2019 na bežné a kapitálové výdavky, na splácanie úverov
ŠFRB, dlhodobého bankového úveru, prijatím návratnej finančnej výpomoci. Z daného vyplýva, že
zostatok týchto finančných operácií bol použitý na vysporiadanie tohto schodku, bežného
a kapitálového rozpočtu v sume 313 289,25 € a na tvorbu rezervného fondu. Na základe danej
skutočnosti navrhujeme zaúčtovať do rezervného fondu sumu 291 049,91 €.
Ďalej uviedla, že Hodnotiaca a monitorovacia správa tvorí prílohu k záverečnému účtu, ktorú
poslanci obdržali e-mailom. Ide o tie isté údaje ako boli prezentované pri skutočnom čerpaní
rozpočtu len sú rozanalizované podľa jednotlivých programov obce.
Ďalším bodom je správa nezávislého audítorka ktorej p. audítorka Kasmanová vykonala audit
individuálnej účtovnej závierky za rok 2020 a vypracovala správu z vykonaného auditu v ktorej
uviedla, že účtová závierka obce Skalité obsahuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce
k 31.12.2020 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.67/2021 – OZ:1.berie na vedomie:
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2020 a Správu nezávislého
audítora z auditu účtovanej závierky k 31.12.2020 (tvorí prílohu zápisnice)
2. potvrdzuje: V zmysle § 16, ods.8 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. financovanie schodku rozpočtu obce
zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) tohto zákona upraveného o nevyčerpané
prostriedky ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 313 289,25 € z príjmových finančných operácií
(prijaté návratné zdroje financovania, rezervný fond)
3. schvaľuje:
a) Záverečný účet obce Skalité za rok 2020 a celoročné hospodárenie bez výhrad,
b) Použitie zostatku finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v sume 291 049,91 € na tvorbu rezervného fondu
c)Hodnotiacu a monitorovaciu správu k plneniu programovému rozpočtu obce za rok 2020, ktoré bolo
schválené počtom 13 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľubica, JUDr.
Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. art. Mudríková V., Krčmárik J., Bury J, Rovňan O., Petrák M., JUDr.
Krčmárik M., Mgr. Capek R., Mgr.Judr. Gonščák J., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

7. Plán kontrolnej činnosti HKO na 2.polrok 2021. Správa o vykonanej kontrole
v SZUŠ Kudlov – vyúčtovanie poskytnutej dotácie za rok 2020. Správa z kontrolnej
činnosti za I. polrok 2021
P. starosta požiadal o predloženie správ k tomuto programu rokovania HKO Skalité.
P. Stašová Mária uviedla, že poslanci obdržali návrh Plánu kontrolnej činnosti spoločne
s materiálny na rokovanie OZ. Požiadala poslancov o jeho prípadné doplnenie. Taktiež im boli
doručené správy z vykonaných kontrol za I. polrok 2021 a správa z vykonanej kontroly
z vyúčtovania poskytnutej dotácie SZUŠ Skalité Kudlov za rok 2020.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.68/2021- OZ:1.schvaľuje:
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Plán kontrolnej činnosti HKO Skalité na II. polrok 2021 (tvorí prílohu zápisnice)
2. poveruje: HKO Skalité vykonaním kontrol podľa schváleného Plánu kontrol na II. polrok 2021
3. berie na vedomie:
a) Správu z vykonanej kontroly vyúčtovania poskytnutej dotácie SZUŠ Skalité Kudlov
za rok 2020 (tvorí prílohu zápisnice)
b) Správy z kontrolnej činnosti za I. polrok 2021 (tvoria prílohu zápisnice), ktoré bolo schválené
počtom 13 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľubica, JUDr. Časnocha M.,
Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. art. Mudríková V., Krčmárik J., Bury J, Rovňan O., Petrák M., JUDr. Krčmárik M.,
Mgr. Capek R., Mgr.Judr. Gonščák J., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní.)

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Skalité č. 3/2021 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materských škôl a školských
zariadení so sídlom na území obce Skalité
P. starosta požiadal prednostu OcÚ o predloženie tohto návrhu VZN.
P. prednosta uviedol, že tento návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na stránke obce
vopred. Materiáli poslanci obdržali poštou. Dôvodom na prijatie tohto VZN je zrušenie Centra
voľného času a jeho presun pod Základnú školu Kudlov.
P. Stašová k tomuto uviedla, že sa v tomto návrhu sa v § 6 vypustili body 1,2,3,4. V navrhovanom
VZN bude uvedené, že poskytnutie finančnej dotácie bude vyúčtované zo strany SZUŠ do 31.12.
v písomnej forme. Taktiež nebudú predkladať kópie dokladov. Kontrolu v SZUŠ bude vykonávať
osobne HKO.
P. starosta otvoril diskusiu.
P. Časnocha Michal, poslanec OZ sa poďakoval, že na základe jeho pripomienok na rokovaní OR
boli tieto formálne pripomienky už zapracované do tohto návrhu.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.69/2021- OZ berie na vedomie:
Dôvodovú správu k návrhu VZN obce Skalité č. 3/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka a dieťa materských škôl a školských zariadení so sídlom na území obce Skalité,
ktoré bolo schválené počtom 13 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ.,
JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. art. Mudríková V., Krčmárik J., Bury J, Rovňan O., Petrák M.,
JUDr. Krčmárik M., Mgr. Capek R., Mgr.Judr. Gonščák J., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní.)

P. starosta dal následne hlasovať o schválení VZN obce Skalité č. 3/2021 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materských škôl a školských zariadení so sídlom na území obce
Skalité
Výsledky hlasovania: Prítomní: 13, Za: 13, proti: nikto, zdržali sa: nikto.
Obecné zastupiteľstvo obce Skalité sa uznáša na Všeobecnom záväznom nariadení obce Skalité
č. 3/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materských škôl
a školských zariadení so sídlom na území obce Skalité.
Text schváleného VZN tvorí prílohu tejto zápisnice.
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9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Skalité č. 4/2021 o výške príspevku
zákonného zástupcu dieťaťa a na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach Obce Skalité
P. starosta požiadal prednostu OcÚ o predloženie tohto návrhu VZN.
P. prednosta uviedol, že tento návrh bol zverejnený na pripomienkovanie na úradnej tabuli. Materiál
k tomuto bodu programu poslanci obdržali. Ďalej uviedol, že dôvodom prijatia tohto návrhu je, že
sa ruší dotácia na podporu výchovy dieťaťa k stravovacím návykom. Teda plošné dotovanie
stravovania v školách končí 31.8.2021. Z tohto dôvodu sa pristúpilo k zmene prílohy č. 3 VZN.
Do návrhu bolo doplnené v čl. 8, že sa rušia VZN ktorými sa dopĺňalo VZN č. 4/2015.
P. starosta otvoril diskusiu.
P. Časnocha Michal, poslanec OZ uviedol, že týmto VZN sa mení len príloha k tomuto VZN. Do
budúcna by bolo vhodné zmeniť len prílohu a nie celé VZN rušiť a schvaľovať nové.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.70/2021- OZ berie na vedomie: Dôvodovú
správu k návrhu VZN obce Skalité č. 4/2021 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Skalité, ktoré bolo schválené
počtom 13 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľubica, JUDr. Časnocha M.,
Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. art. Mudríková V., Krčmárik J., Bury J, Rovňan O., Petrák M., JUDr. Krčmárik M.,
Mgr. Capek R., Mgr.Judr. Gonščák J., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní.)

P. starosta dal následne hlasovať o schválení VZN obce Skalité č. 4/2021 o výške príspevku
zákonného zástupcu dieťaťa a na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
Obce Skalité.
Výsledky hlasovania: Prítomní: 13, Za: 13, proti: nikto, zdržali sa: nikto.
Obecné zastupiteľstvo obce Skalité sa uznáša na Všeobecnom záväznom nariadení obce
obce Skalité č. 4/2021 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Skalité.
Text schváleného VZN tvorí prílohu tejto zápisnice.
10.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Skalité č. 5/2021 o zrušení Centra
voľného času, Skalité 603

P. starosta informoval poslancov o tom, že ide o zlúčenie CVČ Skalité so ZŠ Skalité Kudlov, aby
bolo zachované všetko tak, ako to bolo doposiaľ. Požiadal o predloženie návrhu VZN prednostu
OcÚ.
P. prednosta uviedol, že návrh tohto VZN bol taktiež vyvesený na úradnej tabuli obce vopred
a materiály poslanci obdržali poštou. Tento návrh bol pripravený v súlade s rozhodnutím
Ministerstva školstva SR zo dňa 18.5.2021 o vyradení CVČ, Skalité č. 603 a jeho súčastí zo siete
škôl a školských zariadení SR. Následne všetky úlohy a činnosti CVČ prechádzajú na ZŠ Skalité
Kudlov 781. V predloženom návrhu došlo iba k zmene v tom, že bol uvedený presný názov ako
bude uvedený v zriaďovacej listine.
P. starosta otvoril diskusiu.
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P. Časnocha Michal, poslanec OZ uviedol, že už na rokovaní OR mal pripomienku akou formou
bolo zriadené CVČ. Pokiaľ nebolo zriadené formou VZN, tak by sa CVČ nemalo rušiť formou
VZN.
P. starosta uviedol, že takúto formu zrušenia si vyžaduje Ministerstvo školstva.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.71/2021- OZ berie na vedomie: Dôvodovú
správu k návrhu VZN obce Skalité č. 5/2021 o zrušení Centra voľného času, Skalité č. 603, ktoré
bolo schválené počtom 13 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľubica, JUDr.
Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. art. Mudríková V., Krčmárik J., Bury J, Rovňan O., Petrák M., JUDr.
Krčmárik M., Mgr. Capek R., Mgr.Judr. Gonščák J., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní.).

P. starosta dal následne hlasovať o schválení VZN obce Skalité č. 5/2021 o zrušení Centra
voľného času, Skalité č. 603
Výsledky hlasovania: Prítomní: 13, Za: 13, proti: nikto, zdržali sa: nikto.
Obecné zastupiteľstvo obce Skalité sa uznáša na Všeobecnom záväznom nariadení obce Skalité
č. 5/2021 o zrušení Centra voľného času, Skalité č. 603.
Text schváleného VZN tvorí prílohu tejto zápisnice.
11.

Žiadosti Obec Skalité – Prevadzkareň (Prevádzkový poriadok pre pohrebiska
a Domu nádeje v obci Skalité, Zberný dvor, zmena uznesenia č. 89/2015)

P. starosta požiadal o predloženie tohto bodu programu p. Časnochovú A., pracovníčku
prevádzkárne.
P. Časnochá A. k žiadosti o zmenu uznesenia OZ č. 89/2015 zo dňa 23.11.2015 uviedla, že táto
žiadosť o zmenu uznesenia bola predložená z dôvodu, že rozmery urnového hrobového miesta sú
nepostačujúce. Táto zmena sa týka rozmerov urnového hrobového miesta z 50x50 cm na 100x140cm.
V prípade, že bude táto zmena schválená je zároveň potrebné schváliť novelizáciu Prevádzkového
poriadku pohrebiska a Domu nádeje v obci Skalité.
Ďalej predložila žiadosť o zmenu otváracích hodín Zberného dvora v obci Skalité.
Z rokovania odišla o 9,56 hod. odišla p. Révayová Z., poslankyňa OZ.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.72/2021- OZ mení: V uznesení obecného
zastupiteľstva v Skalitom č. 89/2015 zo dňa 23.11.2015 v časti Účel nájmu tak, že bod 5.) urnové
miesto „50 x 50 cm (0,25m2 ) na nahrádza ,,100 x 140 cm (1,4 m2),ktoré bolo schválené počtom 12
prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. art.
Mudríková V., Krčmárik J., Bury J, Rovňan O., Petrák M., JUDr. Krčmárik M., Mgr. Capek R., Mgr.Judr. Gonščák J.,
proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní: Mgr. Révayová Z.).

Na rokovanie OZ sa dostavila o 9,59 hod. p. Révayová Z., poslankyňa OZ.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.73/2021- OZ schvaľuje: Novelizáciu č. 5
k Prevádzkovému poriadku pre pohrebiská a Domu nádeje v obci Skalité (tvorí prílohu zápisnice),
ktoré bolo schválené počtom 13 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ.,
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JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. art. Mudríková V., Krčmárik J., Bury J, Rovňan O., Petrák M.,
JUDr. Krčmárik M., Mgr. Capek R., Mgr.Judr. Gonščák J., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní.).

Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.74/2021- OZ a)ruší: Uznesenie Obecného
zastupiteľstva v Skalitom č. 51/2019 zo dňa 31.5.2019 v plnom rozsahu
b)schvaľuje: Otváracie hodiny Zberného dvora v obci Skalité od 1.7.2021 nasledovne:
Pondelok
od 7.30 hod. do 14,30 hod.
Utorok
od 7.30.hod do 14,30 hod.
Streda
od 7,30 hod. do 16,30 hod.
Štvrtok
od 7,30 hod. do 14,30 hod.
Piatok
od 7,30 hod. do 13,00 hod.
Sobota
od 8,30 hod. do 12,00 hod.
Obedňajšia prestávka v dňoch pondelok až piatok v čase od 11.30 hod. do 12,00 hod. , ktoré bolo
schválené počtom 13 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľubica, JUDr.
Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. art. Mudríková V., Krčmárik J., Bury J, Rovňan O., Petrák M., JUDr.
Krčmárik M., Mgr. Capek R., Mgr.Judr. Gonščák J., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní.).

12.

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

P. starosta požiadal prednostu OcÚ o od prezentovanie tohto bodu programu.
P. prednosta informoval poslancov vizuálne aj ústne o tom, že podané žiadosti ako o zametacie
vozidlo, žiadosť o mechanizáciu určenej na elimináciu BRO v obci Skalité, žiadosť
z enviromentálneho fondu – zateplenie kultúrneho domu, prípadne rozhľadňa. Ide o žiadosti, ktoré sú
stále v schvaľovacom procese. Informoval, že bola schválená žiadosť pre automobil pre
opatrovateľskú službu. Dostaneme čiastku 9 tis. €, žiadosť bola podaná vo výške 11 421,- €. V tretej
zmene rozpočtu bude výška spolufinacovania doplnená.
Bola schválená žiadosť na obstaranie čističiek vzduchu, ktoré následne budú dané pravdepodobne do
škôlok. Projekt „Aktívni seniori“ bol zamietnutý.
P. starosta ďalej uviedol, že projekt „Havarijná situácia elektroinštalácie“ bol čiastočne schválený.
Následne sa bude komunikovať so zhotoviteľom, v akom termíne by sa tieto práce uskutočnili a ktorá
časť diela sa vykoná ako prvá.
Ďalej informoval, že bol schválený cezhraničný projekt „SR-ČR“ na výstavbu oddychovej zóny
v Riekach.
P. prednosta ďalej informoval, že v rámci žiadosti na športovú halu na refundovanie časti nákladov
na spevnené plochy a dovybavenie športovej haly by mala byť táto žiadosť vyhodnotená do konca
piateho mesiaca. Doposiaľ nebola vyhodnotená. Boli sme požiadaní na doplnenie tohto projektu.
Taktiež bola podaná žiadosť ohľadom havarijného stavu kanalizácie v materskej škole. Ďalej sa
pripravuje projekt na rozšírenie kapacít v Materskej škole Kudlov.
P. starosta k podanému projektu na výstavbu 19 BD, že je podpísaná zmluva so ŠFRB aj
Ministerstvom dopravy SR. Komunikuje sa aj na úrovni štátneho tajomníka ohľadom reindexovania
cien.
P. prednosta ďalej uviedol, že v mesiaci november by mala byť zverejnená výzva ohľadom výstavby
ihrísk. V prípade, že sa podarí dať pozemky do právneho stavu rozhodne sa o umiestnení ihriska.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
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Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.75/2021- OZ berie na vedomie: Informatívnu
správu o aktuálnom stave podaných projektov a pripravovaných projektov, ktoré bolo schválené
počtom 13 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľubica, JUDr. Časnocha M.,
Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. art. Mudríková V., Krčmárik J., Bury J, Rovňan O., Petrák M., JUDr. Krčmárik M., Mgr.
Capek R., Mgr.Judr. Gonščák J., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní.).

13.

Nakladanie s majetkom obce

• Žiadosť Spoločenstva Urbár Skalité o odpustenie potreby vydokladovania preinvestovania
finančných prostriedkov do prenajatých priestorov v budove č.p. 606
Z rokovania OZ o 10,12 hod. odišiel poslanec p. Bury.
P. starosta informoval poslancov o podanej žiadosti poslancov.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.76/2021- OZ schvaľuje: Odpustenie potreby
vydokladovania preinvestovania finančných prostriedkov do výšky 441,26 € za rok 2021
Spoločenstvu Urbár Skalité do prenajatých nebytových priestorov v budove č.p. 606, ktoré bolo
schválené počtom 12 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľubica, JUDr.
Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. art. Mudríková V., Krčmárik J., Rovňan O., Petrák M., JUDr. Krčmárik
M., Mgr. Capek R., Mgr.Judr. Gonščák J., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní: Bury J.).

Na rokovanie OZ sa o 10,15 hod. dostavil p. Bury Ján, poslanec OZ.
• Tatarka Ondrej, Skalité č. 394 – žiadosť o odkúpenie časti pozemku EKN č. 6403
P. starosta informoval o podanej žiadosti, ktorá bola prerokovaná na zasadnutí OR. Zamestnanec
stavebného úradu bol taktiež vykonať obhliadku daného pozemku. Jedná sa o oplotený pozemok pri
rodinnom dome, ktorý je oplotený už v dávnejšom období.
P. starosta otvoril diskusiu.
P. Časnocha Michal, poslanec OZ požiadal o to, aby daná žiadosť pred schválením odpredaja, bola
ešte prerokovaná na zasadnutí stavebnej komisie, nakoľko nebola riešená v stavebnej komisii.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.77/2021- 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 žiadateľovi :Tatarkovi Ondrejovi, 023 14 Skalité č.394 a to:
-časť pozemku – parcela registra „E“ 6403- ost. plochy, č. LV 7006 v k.ú. obce Skalité, o výmere
do 25 m2, na základe GP, ktorý si žiadateľ vyhotoví na vlastné náklady a ku zameraniu bude
prizvaný zástupca obce. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností a náklady s tým spojené hradí
kupujúci.Odôvodnenie :
p. Tatarka Ondrej, 023 14 Skalité č.394 požiadal Obec Skalité o odkúpenie časti pozemku
parc.č. EKN 6403 – ost. plochy, za účelom vysporiadania pozemku, ktorý je dlhodobo súčasťou
záhrady pri jeho rodinnom dome. Daný pozemok je pre obec nevyužiteľný, ktoré bolo schválené
počtom 13 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová
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I., Ramšák M., Mgr. art. Mudríková V., Krčmárik J., Bury J, Rovňan O., Petrák M., JUDr. Krčmárik M., Mgr. Capek R.,
Mgr.Judr. Gonščák J., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní.).

• Gregušová Anna, Skalité č. 1111 – žiadosť o odkúpenie časti pozemku.
P. starosta informoval poslancov o podanej žiadosti. Požiadal predsedu stavebnej komisie
o vyjadrenie sa k žiadosti.
P. Gonščák Jozef, poslanec OZ informoval so stanoviskom stavebnej komisie, ktorá odporúča zámer
odpredaja pozemku za podmienky, že na miestnu komunikáciu zostane min. 5 m.
P. Révayová, poslankyňa OZ taktiež odporučila schváliť zámer odpredaja, nakoľko žiadateľka taktiež
udržiava daný rigol.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.78/2021- 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 žiadateľovi: Gregušovej Anne, 023 14 Skalité č.1111 a to:
-časť pozemku – parcela registra „E“ 6424- ost.plochy, č. LV 7006 v k.ú. obce Skalité, o výmere do
124 m2 za podmienky, že na miestnu komunikáciu ostane šírka pozemku min.5m. Žiadateľ si
vyhotoví GP na vlastné náklady a ku zameraniu bude prizvaný zástupca obce. Návrh na vklad do
katastra nehnuteľností a náklady s tým spojené hradí kupujúci.
Odôvodnenie :
p. Gregušová Anna, Skalité č.1111 požiadala Obec Skalité o odkúpenie časti pozemku parc. č.
EKN 6424 – ost. plochy, že uvedený pozemok priamo susedí s jej pozemkami, už niekoľko rokov
ho udržiava a taktiež udržiava rigol, ktorý vedie cez uvedený pozemok. Pre obec je daný pozemok
z dlhodobého hľadiska nevyužiteľný, ktoré bolo schválené počtom 13 prítomných poslancov.(
Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľubica, JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. art. Mudríková
V., Krčmárik J., Bury J, Rovňan O., Petrák M., JUDr. Krčmárik M., Mgr. Capek R., Mgr.Judr. Gonščák J., proti: nikto,
zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní.).

• Ing. Michal Gonščák a manž. Dana, Skalité č. 1445 – žiadosť o odkúpenie pozemku.
P. starosta taktiež informoval o podanej žiadosti.
P. Gonščák Jozef, poslanec OZ podal stanovisko stavebnej komisie, ktorá neodporúča odpredaj
uvedeného pozemku.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.79/2021- OZ neschvaľuje: Žiadosť p. Ing. Michal
Gonščáka a manž. Dany, obaja bytom Skalité č. 1445 o odkúpenie časti pozemku CKN č. 6100/1
o výmere do 70 m2, z dôvodu prístupu ku korytu rieky a mostnému objektu, ktoré bolo schválené
počtom 13 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová
I., Ramšák M., Mgr. art. Mudríková V., Krčmárik J., Bury J, Rovňan O., Petrák M., JUDr. Krčmárik M., Mgr. Capek R.,
Mgr.Judr. Gonščák J., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní.).
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• Kysa Juraj, Skalité č. 1625 – žiadosť o odpredaj pozemku.
P. starosta predložil poslancom žiadosť p. Kysu o odpredaj pozemku.
P. Gonščák Jozef, poslanec OZ informoval poslancov so stanoviskom stavebnej komisie.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.80/2021- OZ neschvaľuje: Žiadosť p. Juraja
Kysu, bytom Skalité č. 1625 o odkúpenie pozemku CKN č.5242/1 v k.ú. obce Skalité vo výmere 793
m2, z dôvodu využitia daného pozemku pre potreby obce, ktoré bolo schválené počtom 13
prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák
M., Mgr. art. Mudríková V., Krčmárik J., Bury J, Rovňan O., Petrák M., JUDr. Krčmárik M., Mgr. Capek R., Mgr.Judr.
Gonščák J., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní.).

• HOSPOL s.r.o., Skalité č. 93- ponuka na prenájom pozemku.
P. starosta ďalej informoval o ponuke spoločnosti HOSPOL s.r.o. Skalité, ktorá ponúka do nájmu
obci, časť pozemku pre účely garážovanie požiarneho vozidla. Ide o pozemok o výmere 52 m2. Cena
nájmu je vo výške 300,- €/rok.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.81/2021- OZ schvaľuje: Uzatvorenie nájomnej
zmluvy na časť pozemku CKN č. 5654/1 v k.ú. Skalité, o výmere 52 m2, vo výške 300,-€/rok,
medzi Obcou Skalité ako nájomcom a prenajímateľom firmou HOSPOL s.r.o Skalité č.93, IČO:
00616591,na dobu určitú 10 rokov, za účelom garážovania dopravného prostriedku DHZ Skalité,
a to TATRA 148 s účinnosťou od 1.7. 2021, ktoré bolo schválené počtom 13 prítomných
poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. art.
Mudríková V., Krčmárik J., Bury J, Rovňan O., Petrák M., JUDr. Krčmárik M., Mgr. Capek R., Mgr.Judr. Gonščák J.,
proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní.).

• Žiadosť o opravu kanála – občania z miestnej časti Bory.
P. starosta ďalej oboznámil poslancov so žiadosťou občanov z miestnej časti Bory o opravu kanála.
P. starosta otvoril diskusiu.
P. Gonščák J., poslanec OZ ako predseda komisie výstavby pri OZ informoval poslancov o tom, že
komisia odporúča vyzvať majiteľov rodinných domov o preukázanie sa, ako likvidujú splašky
s rodinných domov.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.82/2021- OZ: a)neschvaľuje: Žiadosť občanov
z miestnej časti Bory o opravu kanála, nakoľko sa nejedná o majetok obce.
b)odporúča: Vyzvať majiteľov okolitých rodinných domov o preukázanie sa ako likvidujú splašky
zo svojich rodinných domov, ktoré bolo schválené počtom 13 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za:
Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. art. Mudríková V., Krčmárik J.,
Bury J, Rovňan O., Petrák M., JUDr. Krčmárik M., Mgr. Capek R., Mgr.Judr. Gonščák J., proti: nikto, zdržali sa: nikto,
neprítomný na hlasovaní.).
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• Cechová Martina, Skalité č. 403 – žiadosť o úpravu prístupovej cesty k rodinnému domu
č. 403 a opravu brodu a toku pod vodopádom k rodinnému domu opravu drevenej lavičky.
P. starosta informoval poslancov so znením žiadosti p. Cechovej. Žiadosť bola prerokovaná na
zasadnutí stavebnej komisie a taktiež na zasadnutí OR.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Zo zasadnutia OZ odišiel o 10,33 hod. p. Krčmárik Jozef, poslanec OZ.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.83/2021- OZ a)schvaľuje: Žiadosť p. Cechovej
Martiny, Skalité č. 403 o opravu brodu a toku pod vodopádom pri rodinnom dome. Opravu
zrealizovať Obecnou Prevádzkárňou Skalité v rámci údržby
b)neschvaľuje:Financovanie výmeny lavičky k rodinnému domu č.p. 403, nakoľko sa nejedná
o majetok obce, ktoré bolo schválené počtom 12 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová
Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. art. Mudríková V., Bury J, Rovňan O., Petrák M.,
JUDr. Krčmárik M., Mgr. Capek R., Mgr.Judr. Gonščák J., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:
Krčmárik J.).

Na rokovanie sa dostavil p. Krčmárik Jozef, poslanec OZ o 10,35 hod..
• Antonín Coufal, Skalité č. 169 – žiadosť o opravu miestnej komunikácie po rod. dom č.p.
169
P. starosta taktiež informoval poslancov o podanej žiadosti. Žiadosť bola prerokovaná na stavebnej
komisii s odporúčaním zaradiť túto žiadosť do zoznamu opráv MK.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.84/2021- OZ schvaľuje: Zaradenie žiadosti p.
Coufala Antonína, Skalité č. 169 o opravu miestnej komunikácie po rod. dom č.p. 169 do Zoznamu
opráv MK a podľa finančných možností obce opravu vykonať, ktoré bolo schválené počtom 13
prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák
M., Mgr. art. Mudríková V., Krčmárik J., Bury J, Rovňan O., Petrák M., JUDr. Krčmárik M., Mgr. Capek R.,
Mgr.Judr. Gonščák J., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní.).

• Miroslav Macura a manž., Skalité č. 1199 – žiadosť o umiestnenie osvetlenia v lokalite
Skalité u Petráka
P. starosta oboznámil poslancov s danou žiadosťou.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.85/2021- OZ schvaľuje: Umiestnenie verejného
osvetlenia po kolaudácií rodinného domu p. Miroslava Macuru a manž., obaja bytom Skalité č.1199
v lokalite Skalité u Petráka, ktoré bolo schválené počtom 13 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za:
Mgr. Révayová Z., Lašová Ľubica, JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. art. Mudríková V., Krčmárik
J., Bury J, Rovňan O., Petrák M., JUDr. Krčmárik M., Mgr. Capek R., Mgr.Judr. Gonščák J., proti: nikto, zdržali sa:
nikto, neprítomný na hlasovaní.).

• Nájomcovia bytového domu č.p. 1459 – žiadosť o rekonštrukciu bytovky.
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P. starosta informoval poslancov so žiadosťou nájomcov nájomného bytového domu. Žiadosť bola
prerokovaná na stavebnej komisii a zasadnutí OR s tým, že obec z fondu opráv vyčlenila finančné
prostriedky na vymaľovanie všetkých spoločných priestorov vo všetkých bytových domoch, na
opravu dlažieb a nevyhnutnú opravu strešných konštrukcií.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.86/2021- OZ schvaľuje: Vykonanie
nevyhnutných úprav na všetkých bytových domoch vo vlastníctve obce Skalité a zároveň
vymaľovať spoločné priestory v nájomných bytových domoch, ktoré bolo schválené počtom 13
prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák
M., Mgr. art. Mudríková V., Krčmárik J., Bury J, Rovňan O., Petrák M., JUDr. Krčmárik M., Mgr. Capek R.,
Mgr.Judr. Gonščák J., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní.).

• Mgr. Slavomír Gocál, Skalité č. 1253, žiadosť o predĺženie obecnej prístupovej cesty
k pozemku č. CKN 1796/1.
Taktiež informoval poslancov s danou žiadosťou. Žiadosť bola taktiež prerokovaná na stavebnej
komisii ako aj na zasadnutí OR. OR odporúča schváliť danú žiadosť s tým, že p. Gocál si vybuduje
na vlastné náklady na obecných pozemkoch, ktoré sú vedené ako miestna komunikácia, prístupovú
komunikáciu k svojmu pozemku.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.87/2021- OZ schvaľuje: Žiadosť p. Mgr.
Slavomíra Gocála, Skalité č. 1253 s tým, že si žiadateľ miestnu komunikáciu k pozemku č. CKN
1796/1 vybuduje na vlastné náklady, ktoré bolo schválené počtom 13 prítomných poslancov.(
Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. art. Mudríková V.,
Krčmárik J., Bury J, Rovňan O., Petrák M., JUDr. Krčmárik M., Mgr. Capek R., Mgr.Judr. Gonščák J., proti: nikto,
zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní.).

• Daniela Grochalová, Skalité č. 596 – žiadosť o vykonanie nápravy.
P. starosta informoval poslancov so znením žiadosti, v ktorej p. Grochalová žiada o vykonanie
nápravy, nakoľko pri prietrži mračien, ktorá bola dňa 24.7.2021 pri ktorej došlo k zaplaveniu celej
pivničnej časti rodinného domu do výšky 15 cm a záhrady pri rodinnom dome. Voda sa liala
z priľahlých vyasfaltovaných parciel a došlo k značnému poškodeniu majetku p. Grochalovej.
Žiadosť bola prerokovaná na stavebnej komisii. Zo strany vedenia obce bude zvolané spoločné
šetrenie, aby došlo k náprave.
P. Gonščák Jozef, poslanec OZ ako predseda stavebnej komisie informoval, že komisia odporúča
zvolať jednanie s p. Majchrákom, majiteľom Penziónu Silvester, obecnou prevádzkárňou a SSC
Čadca na vyriešenie predmetnej situácie.
P. starosta uviedol, že toto rokovanie bude zvolané v čo najkratšom čase, aby došlo k náprave.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.88/2021- OZ poveruje: Starostu obce Skalité p.
PaedDr. Jozefa Cecha vyvolať jednanie s majiteľom Penziónu Silvester Skalité, Obcou Skalité
Prevádzkáreň a SSC IVSC Čadca za účelom vyriešenia predmetnej situácie, ktoré bolo schválené
počtom 13 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľubica, JUDr. Časnocha M.,
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Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. art. Mudríková V., Krčmárik J., Bury J, Rovňan O., Petrák M., JUDr. Krčmárik M.,
Mgr. Capek R., Mgr.Judr. Gonščák J., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní.).

• Juraj Sojka, Skalité č. 1563 a spol. – žiadosť o dobudovanie prístupovej komunikácie
k rodinným domom a k plánovaných rodinným domom.
P. starosta taktiež oboznámil prítomných poslancov s podanou žiadosťou. Žiadosť bola prerokovaná
na zasadnutí stavebnej komisie aj OR s odporúčaním neschváliť danú žiadosť, nakoľko sa nejedná
o pozemky vo vlastníctve obce a nie sú evidované ako miestna komunikácia. V prípade, že
v budúcnosti by bol súhlas zo strany majiteľov daných pozemkov o odpredaj resp. dar obci daných
pozemkov, obec sa tomuto nebráni.
P. starosta otvoril diskusiu.
P. Lašová Ľubica, poslankyňa OZ uviedla, že bola oslovená žiadateľmi a vyrozumená, že sa im
jednalo o to, ak by niekedy v budúcnosti boli v obci stroje, ktoré budú v obci opravovať miestne
komunikácie, aby im bolo poskytnuté vozidlo prípadne nejaká súčinnosť zo strany obce. Tieto
všetky náklady by si uhradili sami.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.89/2021- OZ neschvaľuje: Žiadosť p. Juraja
Sojku, Skalité č. 1563,p. Petra Laša, Skalité č. 1544 a p. Anny Čavojskej, Skalité č. 1192
o dobudovanie prístupovej komunikácie k existujúcim a taktiež plánovaným rodinným domom
z dôvodu, že sa jedná o súkromný majetok, ktoré bolo schválené.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z.,
JUDr. Časnocha M., Ramšák M., Mgr. art. Mudríková V., Krčmárik J., Bury J, Rovňan O., Petrák M., JUDr. Krčmárik
M., Mgr. Capek R., Mgr.Judr. Gonščák J., proti: nikto, zdržali sa: Lašová Ľ., Bazgerová I., neprítomný na hlasovaní.).

• Juraj Sojka, Skalité č. 1563, Peter Laš, Skalité č. 1544 – žiadosť o doplnenie verejného
osvetlenia k rodinným domom.
P. starosta informoval poslancov so žiadosťou. Stavebná komisia neodporúča schváliť danú žiadosť
z dôvodu, že sa jedná o súkromný majetok.
O 10,47 hod. z rokovania OZ odišiel p. Ramšák M., poslanec OZ.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.90/2021- OZ neschvaľuje: Žiadosť p. Juraja
Sojku, Skalité č. 1563 a p. Petra Laša, Skalité č. 1544 o doplnenie verejného osvetlenia k rodinným
domom z dôvodu, že sa jedná o súkromný majetok, ktoré bolo schválené.( Hlasovanie: za: JUDr.
Časnocha M., Krčmárik J., Rovňan O., Petrák M., JUDr. Krčmárik M., Mgr. Capek R., Mgr.Judr. Gonščák J., proti:
nikto, zdržali sa: Lašová Ľ., Bazgerová I., Révayová Z., Mgr. art. Mudríková V., Bury J, neprítomný na hlasovaní:
Ramšák M. ).

O 10,49 hod. sa na rokovanie dostavil p. Ramšák Marián, poslanec OZ.
• Marek Cyprich, čierne č.100- žiadosť o opravu miestnej komunikácie v lokalite Skalité
Čanecký potok
P. starosta informoval s danou žiadosťou, s tým že stavebná komisia odporúča danú žiadosť zaradiť
do Zoznamu opráv MK a podľa finančných možností obce opravu vykonať.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
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Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.91/2021- OZ schvaľuje: Zaradenie žiadosti p.
Mareka Cypricha, Čierne č.100 o opravu miestnej komunikácie v lokalite Skalité Čanecký potok do
Zoznamu opráv MK a podľa finančných možností obce opravu vykonať, ktoré bolo schválené
počtom 13 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M.,
Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. art. Mudríková V., Krčmárik J., Bury J, Rovňan O., Petrák M., JUDr. Krčmárik M.,
Mgr. Capek R., Mgr.Judr. Gonščák J., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní.).

• Zverenie majetku obce Skalité – Športová hala do výpožičky Obec Skalité Prevádzkáreň.
P. starosta informoval poslancov o tom, že od 1.9.2021 by sa mala otvoriť Športová hala (ďalej len
„ŠH“) z tohto dôvodu do tohto bodu programu rokovania bolo zaradené zverenie majetku obce
Skalité do výpožičky obecnej prevádzkárni na základe zmluvy o výpožičke v celkovej výške
891 663,51 €. Súčasťou tejto zmluvy bude aj súpis majetku ŠH.
Tento bod programu bude opätovne prerokovaný aj na zasadnutí OZ v mesiaci september, nakoľko
budú doplnené do tejto výpožičky aj spevnené plochy na ktorých sa ešte niektoré práce okolo ŠH
dokončujú.
P. starosta otvoril diskusiu.
P. Časnocha Michal, poslanec OZ mal pripomienku, že tento materiál vopred nebol doručený
poslancom pred rokovaním OZ. Tento materiál by mal byť doručený poslancom aspoň v nejakom
časovom odstupe, nie na rokovaní OZ.
P. starosta k pripomienke uviedol, že tento materiál sa spoločne s HKO a taktiež s p. audítorkou
dopracovával ešte dnes ráno, aby mohol byť zaradený do dnešného rokovania OZ. Z dôvodu, aby sa
mohla prevádzka ŠH spustiť od 1.9.2021. Na septembrovom zasadnutí toto bude prerokované ako
kompletný balík aj s prípadnými pripomienkami.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.92/2021- OZ schvaľuje: Výpožičku majetku
obce Skalité na základe zmluvy o výpožičke príspevkovej organizácii Obce Skalité -Prevádzkáreň
od 1.9.2021 „Novostavba športovej haly v obci Skalité“ podľa kolaudačného rozhodnutia
nasledovne: SO 01 – športová hala vo výške 847 438,70 EUR,
SO 04 – prípojka vody vo výške 1 377,32 EUR,
SO 05 – prípojka splaškovej kanalizácie vo výške 5 868,- EUR,
SO 06 – prípojka NN vo výške 10 453,81 EUR,
SO 07 – prípojka dažďovej kanalizácie vo výške 23 447,30 EUR,
SO 08 – pripojovací plynovod vo výške 3 078,38 EUR,
Celkom vo výške 891 663,51 EUR.
Súčasťou zmluvy o výpožičke športovej haly bude súpis majetku športovej haly, ktoré bolo
schválené počtom 13 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľubica, JUDr.
Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. art. Mudríková V., Krčmárik J., Bury J, Rovňan O., Petrák M., JUDr.
Krčmárik M., Mgr. Capek R., Mgr.Judr. Gonščák J., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní.).

• Prevádzkový poriadok Športovej haly Skalité.
P. starosta taktiež informoval poslancov o tom, že tento prevádzkový poriadok sa pripravoval počas
víkendu, aby sa mohol odprezentovať poslancom v takom rozsahu, aby mal tento poriadok aj zmysel.
Súčasťou tohto prevádzkového poriadku je aj cenník za prenájom ŠH. Cenník bol vytvorený aj na
základe prieskumu, ako sa ceny pohybujú v takýchto areáloch.
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Prevádzkový poriadok, ktorého súčasťou je cenník za užívanie ŠH bol poslancom odprezentovaný aj
vizuálne.
Ďalej uviedol, že tento cenník bude možné opätovne prepracovať po ročnom užívaní ŠH a reálnych
nákladoch na ŠH za určité obdobie.
P. starosta otvoril diskusiu.
P. Révayová Z., poslankyňa OZ požiadala o zaslanie tohto prevádzkového poriadku poslancom,
nakoľko sa jedná o rozsiahli materiál.
P. starosta k tomuto uviedol, že do konca týždňa bude tento materiál zaslaný všetkým poslancom.
P. prednosta informoval poslancov o prevádzkových hodinách ŠH.
P. Gonščák J., poslanec OZ mal dotaz ohľadom paušálneho poplatku cirkevnej školy aj ohľadom
nepredvídateľných skutočností a možnosti nevyužitia ŠH.
P. starosta k tomuto uviedol, že v prípade pandémie alebo nepredvídateľných skutočností bolo
dohodnuté, že daný paušál bude znížený o alikvotnú časť.
P. Krčmárik M., poslanec OZ mal návrh, aby bolo v cenníku taktiež rozlíšená výška poplatku za
individuálny šport a kolektívny šport, nakoľko ide o rôzne opotrebenie a taktiež iné náklady za
využitie ŠH (spotreba vody a pod.) Kolektívne športy by mali byť drahšie.
P. starosta uviedol, že cenník bude možné ešte upraviť do 20.9., kedy bude opätovne prerokovaný
tento bod programu. Taktiež chceme pripraviť na našej web-stránke možnosti využitia ŠH prípadne
jej obsadenosť.
P. Petrák M., poslanec OZ mal otázku ohľadom prevádzkových hodín, či počas týchto prevádzkových
hodín bude musieť byť potrebná prítomnosť aj správcu.
P. starosta uviedol, že v tomto prípade to bude musieť byť človek, ktorý bude musieť byť multifunkčný.
P. Časnocha M., poslanec OZ mal otázku ohľadom následkov za porušenie povinností prevádzkového
poriadku ŠH.
P. Časnochová A., prac. DP uviedla, že v nájomnej zmluve už bude presne vyšpecifikované
podmienky pre užívateľa ŠH. Budú vypísané jeho práva, ale aj povinnosti. Taktiež tam budú uložené
sankcie, aké mu môže uložiť prevádzkovateľ a taktiež bude zodpovedať za všetky škody.
P. starosta uviedol, že prípadný prenajímateľ bude hlavne zodpovedať za úmyselné poškodenia
hlavne na vybavení ŠH a bude ich musieť uhradiť v plnom rozsahu. ŠH je s časti vybavená
kamerovým systémom a bude sa vedieť, kto uvedenú škodu zavinil.
P. Petrák M., poslanec OZ mal otázku ohľadom toho, či cirkevná škola súhlasila s podmienkami,
ktoré jej boli dané.
P. starosta uviedol, že bolo rokovanie s p. riaditeľkou aj s p. zástupcom, kde sa všetky veci od
komunikovali a bol zo strany školy daný súhlas.
Koniec diskusie.
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Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.93/2021- OZ schvaľuje: Prevádzkový poriadok
športovej haly v obci Skalité od 1.9.2021 (tvorí prílohu uznesenia), ktoré bolo schválené.
( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľubica, Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. art. Mudríková V., Krčmárik J.,
Bury J, Rovňan O., Petrák M., JUDr. Krčmárik M., Mgr. Capek R., Mgr.Judr. Gonščák J., proti: nikto, zdržali sa: JUDr.
Časnocha M., neprítomný na hlasovaní.).

• Slavomír Lucák a manž. , Skalité č. 1389 – žiadosť o opravu miestnej komunikácie v lokalite
Skalité Chovancov potok.
P. starosta oboznámil prítomných poslancov s danou žiadosťou. Žiadosť bola prerokovaná na
zasadnutí stavebnej komisií.
P. starosta otvoril diskusiu.
P. Gonščák J., poslanec OZ a predseda komisie informoval o tom, že miestna komunikácia upadá, je
tam asi 7 m. breh. Aby došlo k zastabilizovaniu, bolo by potrebné niekoľko tisíc euro. Komisia
odporúča danú žiadosť zaradiť do zoznamu a v nevyhnutnom rozsahu vykonať opravu. Oprava cesty
v plnom rozsahu by si vyžiadala niekoľko stotisíc eur.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.94/2021- OZ schvaľuje: Zaradenie žiadosti p.
Lucáka Slavomíra a manž., Skalité č. 1389 o opravu miestnej komunikácie v lokalite Skalité
Chovancov potok do Zoznamu opráv MK a podľa finančných možností obce opravu vykonať, ktoré
bolo schválené počtom 13 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr.
Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. art. Mudríková V., Krčmárik J., Bury J, Rovňan O., Petrák M., JUDr.
Krčmárik M., Mgr. Capek R., Mgr.Judr. Gonščák J., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní.).

• Žiadosť o opravu miestnej komunikácie u Mikulov – Firkov.
P. starosta požiadal predsedu stavebnej o vyjadrenie sa k danej žiadosti.
P. Gonščák J., poslanec OZ uviedol, že stavebná komisia odporučila zrealizovanie odvodnenia danej
komunikácie v roku 2021 prostredníctvom prevádzkárne v rámci údržby.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.95/2021- OZ schvaľuje: Opravu miestnej
komunikácie v lokalite Skalité Mikulov-Firkov, hlavne jej odvodnenie. Práce zrealizovať v roku
2021 prostredníctvom Obec Skalité Prevádzkáreň v rámci údržby, ktoré bolo schválené počtom 13
prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák
M., Mgr. art. Mudríková V., Krčmárik J., Bury J, Rovňan O., Petrák M., JUDr. Krčmárik M., Mgr. Capek R.,
Mgr.Judr. Gonščák J., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní.).

• Návrh zmluvy SZUŠ o.z. 3angel, Žilina o poskytnutí dotácie vo výške 95%.
P. starosta uviedol, že sa jedná o zmluvu o poskytnutí dotácie občianskemu združeniu 3angel vo
výške 95 %. Ide o zmluvu, ktorá je presne identická so zmluvou, ktorú má toto občianske združenie
uzatvorené s obcou Svrčinovec. Kde je taktiež pracovisko SZUŠ. OR, odporúča OZ schváliť
uzatvorenie tejto zmluvy o poskytnutí dotácie, nakoľko chceme aby SZUŠ v našej obci pôsobila
naďalej, ale aj pre okolité obce.
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P. starosta otvoril diskusiu.
P. Révayová Z., poslankyňa OZ, ktorá mala otázku či sa jedná o kalendárny rok alebo školský rok,
nakoľko je v návrhu špecifikované pre rok 2022.
P. starosta uviedol, že sa jedná o zmluvu s účinnosťou od 1.1.2022.
P. Časnocha M., poslanec OZ uviedol, že nemá výhradu k poskytnutiu danej dotácie, ale k tomu, že
samotnú zmluvu nevidel a nemal si možnosť ju preštudovať, je preňho náročné súhlasiť so
zmluvou, ktorú vidí prvý krát a nemá ju preštudovanú.
P. starosta uviedol, že HKO a zamestnanci obce komunikovali so zástupcom združenia p.
Macáškom, ktorý bol na dovolenke. Snažili sme sa o to, aby táto zmluva bola vypracovaná v súlade
s VZN obce o poskytovaní dotácií. Táto zmluva bola doručená pred dnešným zasadnutím OZ.
Chceme zachovať činnosť SZUŠ v našej obci. Taktiež sa jedná o financovanie, nakoľko podielové
dane prichádzajú na základe nahláseného počtu detí k 15.septembru kalendárneho roka
a zriaďovateľ si môže vybrať, či nechá žiakov nahlásených v našej obci, alebo ich presunie do
novozriadenej SZUŠ v obci Svrčinovec.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.96/2021- OZ: a) berie na vedomie:
Návrh zmluvy medzi Obcou Skalité a SZUŠ o poskytnutí dotácie vo výške 95% od 1.1.2022
b) poveruje: Starostu obce p. PaedDr. Jozefa Cecha uzatvorením Zmluvy o poskytovaní dotácií
medzi: poskytovateľom: Obec Skalité, 023 14 Skalité č. 598, IČO:00314285 a príjemcom 3angel,
občianske združenie, Nám. gen. M. R. Štefánika 896/1, 010 01 Žilina, IČO: 50685236, ktoré bolo
schválené.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. art. Mudríková V.,
Krčmárik J., Bury J, Rovňan O., JUDr. Krčmárik M., Mgr. Capek R., Mgr. JUDr. Gonščák J., proti: nikto, zdržali sa:
JUDr. Časnocha M., Petrák M., neprítomný na hlasovaní.).

• Prevod správy medzi CVČ a ZŠ Skalité Kudlov 781
P. informoval poslancov o tom, že sa jedná o schválenie prevodu správy majetku medzi CVČ Skalité
č. 603 na ZŠ Skalité Kudlov 781 k 31.8.2021 a zároveň schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine
ZŠ s MŠ Skalité Kudlov s účinnosťou od 1.9.2021. Je to z dôvodu zlúčenia ZŠ Skalité Kudlov s CVČ
Skalité.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.97/2021- OZ schvaľuje: 1. Prevod správy
majetku z CVČ, Skalité č. 603, IČO: 42222061 na ZŠ Skalité Kudlov 781, IČO: 37812386 k
31.08.2021.
2. Dodatok č. 4 (úplné znenie) k Zriaďovacej listine Základnej školy s Materskou školou,
Kudlov 781, Skalité v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.9.2021, ktoré bolo schválené
počtom 13 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M.,
Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. art. Mudríková V., Krčmárik J., Bury J, Rovňan O., Petrák M., JUDr. Krčmárik M.,
Mgr. Capek R., Mgr.Judr. Gonščák J., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní.).
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• Žiadosť DZS s.r.o. ,Čadca o výpožičku plochy verejného priestranstva na zriadenie
mobilného odberového miesta v obci Skalité.
P. starosta informoval poslancov o podanej žiadosti. Táto spoločnosť má záujem s pokračovaním
prevádzkovanie mobilného odberového miesta v našej obci. Prioritou obce je zachovanie takýchto
služieb v našej obci.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.98/2021- OZ schvaľuje: a) Výpožičku majetku
obce Skalité a to časť pozemku č. CKN 3618/1, LV 1566 o výmere 24 m2 pre DZS, s.r.o. so sídlom
Palárikova 2681, 022 16 Čadca, IČO: 36415731 za účelom zriadenia a prevádzkovania Mobilného
odberového miesta na vykonávanie 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 1.7.2021 do 31.12.2021 bezodplatne, ktoré bolo schválené
počtom 13 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľubica, JUDr. Časnocha M.,
Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. art. Mudríková V., Krčmárik J., Bury J, Rovňan O., Petrák M., JUDr. Krčmárik M.,
Mgr. Capek R., Mgr.Judr. Gonščák J., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní.).

• Ing. Vlasta Zezulová – ponuka odpredaja pozemku obci Skalité.
P. starosta informoval poslancov o ponuke p. Ing. Zezulovej, ktorá chce obci poskytnúť k odpredaju
na verejnoprospešné účely parcelu CKN 7770/2 a parcelu 7778/3 o celkovej výmere 1063 m2 za
cenu 16,- €/m2. Jedná sa o pozemky umiestnené v lokalite Rieky. Na rokovaní OR členovia OR
požiadali, aby sa ešte prerokovala cena s p. Zezulovou o možnom znížení cenovej ponuky za dané
pozemky.
P. starosta uviedol, že po rokovaní s p. Zezulovou došlo k zníženie ceny na cenu 15,-€/m2.
Ďalej uviedol, že máme zámer vybudovať vstupnú bránu alebo oddychovú zónu – múr histórie, ktorý
by prezentoval históriu našej obce a malo by to byť umiestnené niekde v prírode. Dotácia cez
organizáciu cestovného ruchu je len do 8 tis. €. Takýto objekt nemáme a hľadáme takýto objekt,
ktorý by sa dal uchovať pre ďalšie generácie, ale hľadáme aj ďalšie financovanie, nakoľko za túto
čiastku by sa to nedalo zrealizovať. V prípade, že sa rozhodneme takýto múr zrealizovať, mohlo by
sa to zrealizovať aj v časti futbalového ihriska prípadne v inej lokalite.
P. starosta otvoril diskusiu.
P. Lašovú Ľ., poslankyňa OZ k tomuto uviedla, že sa rokovalo o tomto projekte, ale pokiaľ nie je
reálne tento projekt realizovať, pokiaľ nie sú finančné prostriedky na to určené navrhuje, aby sa
s odkúpením daných pozemkov ešte počkalo.
P. Časnocha M., poslanec OZ uviedol, že pre neho, ako uviedol na zasadnutí OR, je v poriadku ak
obec nakupuje majetok do svojho vlastníctva. Ide o pozemky, ktoré by možno mohli byť
v budúcnosti strategické pre obec, lebo sú na dobrom mieste. Na druhej strane ide o dosť vysokú
cenu. Pokiaľ by pani navrhla nižšiu cenu tak by bol za, ale pri tejto cene už váha, táto cena je dosť
vysoká.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.99/2021- OZ neschvaľuje: Odkúpenie lesného
pozemku CKN 7770/2 v k.ú. obce Skalité, zapísaný na LV č. 8358 o výmere 654 m2 a podiel
479/480 v lesnom pozemku CKN 7778/3 v k.ú. obce Skalité z celkovej výmery 409m2, zapísaný na
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LV č. 8359, t.j. 408,15 m2, vo vlastníctve p. Ing. Vlasty Zezulovej, Pod Kaplí 20, 644 00 Brno, ČR,
z dôvodu vysokej ceny, ktoré bolo schválené počtom 13 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr.
Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Mgr. art. Mudríková V., Krčmárik J., Bury J,
Rovňan O., Petrák M., JUDr. Krčmárik M., Mgr. Capek R., Mgr.Judr. Gonščák J., proti: nikto, zdržali sa: nikto,
neprítomný na hlasovaní.).

P. starosta o 12,14 hod. prerušil rokovanie OZ. Obedňajšia prestávka do 13,00 hod..
Zasadnutie OZ pokračovalo od 13,00 hod. bodom rokovania 13. Nakladanie s majetkom obce.
P. starosta privítal na rokovaní OZ záujemcov o nájomné byty. O uvoľnenie z rokovania požiadali p.
Bury Ján, p. Vlasta Mudríková a p. Capek Roman. Skonštatoval, že zasadnutie OZ je uznášania
schopné.
P. starosta informoval poslancov, že o ukončenie nájomného vzťahu požiadala p. Časnochová E.,
Skalité č. 1440 dohodou k 30.6.2021. Následne dal hlasovať o tomto ukončení nájomného vzťahu. Za
ukončenie nájomného vzťahu bolo 10 prítomných poslancov.
P. Bazgerová I., poslankyňa OZ, predsedkyňa sociálnej komisie predložila poslanecký návrh o tom,
aby pridelenie uvoľneného nájomného bytu bolo formou losovania. Za predložený návrh hlasovala
10 prítomných poslancov.
P. Klušáková E., prac. OcÚ predstavila poslancom prítomných žiadateľov resp. ich zástupcov
o nájomné byty, ktorí budú losovať o uvoľnený nájomný byt. Žiadatelia spĺňajú podmienky VZN
o prideľovaní nájomných bytov. Nájomný byt sa bude prideľovať na obdobie od 1.7.2021 do
30.6.2021.
Následne žiadatelia pristúpili k losovaniu. Uvoľnený nájomný byt vylosoval Urbánek Jaroslav,
Skalité č. 395. P. Urbánek sa vyjadril, že o vylosovaný byt má záujem.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.100/2021- OZ schvaľuje:
a) Ukončenie nájomnej zmluvy s p. Evou Časnochovou, Skalité č. 1440/4 dohodou k 30.06.2021
b) Pridelenie nájomného bytu v bytovom dome č. 1440/4 formou losovania
c) Pridelenie nájomného bytu v BD č. 1440/4 p. Urbánkovi Jaroslavovi, bytom 023 14 Skalité
č. 395 na dobu od 1.7.2021 do 30.6.2024, ktoré bolo schválené počtom 10 prítomných poslancov.
( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Krčmárik J., Rovňan
O., Petrák M., JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní.).

• Opakované uzatvorenie nájomných zmlúv na byty.
P. Klušáková informovala poslancov o tom, že k tomuto bodu programu rokovania poslanci materiál
obdržali. Na dané prípadne otázky zodpovie.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.101/2021- OZ schvaľuje: Opakované
uzatvorenie nájomných zmlúv :
1.Truchlík Dávid a Kristína Rokyčáková, Skalité č. 1459/1
od 01.07.2021 do 30.06.2022
za podmienky, že súčasne s nájomnou zmluvou podpíšu žiadatelia splátkový kalendár
na splatenie nedoplatku na nájomnom do doby ukončenia nájomného vzťahu t.j. do 30.6.2022
2.Janka Tomková, Skalité č. 1459/9
od 01.08.2021 do 31.07.2022
3.Ján Šustek, Skalité č. 1440/10
od 10.08.2021 do 09.08.2022
4.Anna Cholujová, Skalité č.1149/5
od 01.09.2021 do 31.08.2024
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5.Martina Koričárová, Skalité 137, byt v areáli ZŠ s MŠ Skalité – Kudlov 781
od 11.8.2021 do 31.12.2021
za podmienky, že súčasne s nájomnou zmluvou podpíše žiadateľka splátkový kalendár
na splatenie nedoplatku na nájomnom do doby ukončenia nájomného vzťahu t.j. do 31.12.2021,
ktoré bolo schválené počtom 10 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ.,
JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Krčmárik J., Rovňan O., Petrák M., JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr.
Gonščák J., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní.).

• Martin Krčmárik, Skalité č. 1542, Jozef Laš, Skalité č. 574 – žiadosť o kúpu vyradených
stĺpov miestneho rozhlasu
P. starosta oboznámil prítomných poslancov so žiadosťou. Ďalej uviedol, že v prípade schválenia
tejto žiadosti je potrebné určiť aj cenu na základe návrhu.
Požiadal HKO o vyjadrenie sa k žiadosti.
HKO informovala poslancov o tom, že túto žiadosť odkonzultovala aj s p. audítorkou ktorá uviedla,
že majetok obce nemôže byť darovaný, musí sa odpredať za nejakú sumu.
P. Petrák Miloš predložil poslanecký návrh a to, aby vyradené stĺpy miestneho rozhlasu boli
odpredané v cene 1,-€/ks.
Poslanecký návrh bol jednohlasne schválený počtom 10 prítomných poslancov.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.102/2021- OZ schvaľuje: a) likvidáciu
vyradených stĺpov miestneho rozhlasu v počte 8 ks
b) odpredaj vyradených stĺpov miestneho rozhlasu v počte 8 ks žiadateľom p. Martinovi
Krčmárikovi, Skalité č. 1542 a p. Jozefovi Lašovi, Skalité č. 574 za cenu 1,-€/ks na základe kúpnopredajnej zmluvy, ktoré bolo schválené počtom 10 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr.
Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Krčmárik J., Rovňan O., Petrák M., JUDr.
Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní.).

• Poľovnícke združenie Skaľanka Skalité – žiadosť o odkúpenie vyradených stĺpov miestneho
rozhlasu
P. starosta informoval, že sa jedná o obdobnú žiadosť ako p. Krčmárika. Požiadal poslancov o návrh
ceny pre Poľovnícke združenie.
P. Bazgerová I., poslankyňa OZ predložila poslanecký návrh a to, aby vyradené stĺpy miestneho
rozhlasu boli odpredane v cene 1,-€/ks.
Poslanecký návrh bol jednohlasne schválený počtom 10 prítomných poslancov.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.103/2021- OZ schvaľuje: a) likvidáciu
vyradených stĺpov miestneho rozhlasu v počte do 30 ks
b) odpredaj vyradených stĺpov miestneho rozhlasu v počte do 30 ks žiadateľovi Poľovníckemu
združeniu Skaľanka, 023 14 Skalité č. 302, IČO: 00622397 zastúpené p. JUDr. Krčmárikom
Milanom, predsedom združenia za cenu 1,-€/ks na základe kúpno- predajnej zmluvy, ktoré bolo
schválené počtom 10 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha
M., Bazgerová I., Ramšák M., Krčmárik J., Rovňan O., Petrák M., JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., proti:
nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní.).
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• Vyradenie projektovej dokumentácie – Športová hala a Dom seniorov.
P. starosta ďalej informoval poslancov o požiadavke pracovníčok učtárne o vyradenie majetku, ktorý
sa vedie v rámci účtovníctva a ktoré už nie je možné realizovať. Jedná sa o projektové dokumentácie
na výstavbu športovej haly a domu seniorov, ktoré boli realizované niekedy v období rokov 20072008 a sú nepoužiteľné. Ide o projektovú dokumentáciu na dom seniorov v hodnote 40 910,62 €
a projektovú dokumentáciu na telocvičňu v hodnote 77 325,20 €.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.104/2021- OZ schvaľuje:
Vyradenie z účtu 042 - obstaranie dlhodobého majetku:
- Spracovaná PD – dom seniorov vo výške 40 910,62 EUR
- Spracovaná PD – telocvičňa vo výške 77 325,20 EUR.
z dôvodu nevyužiteľného potenciálu tohto majetku.
V zmysle postupov účtovania pre obce, je obec oprávnená účtovať ako dlhodobí majetok
iba taký majetok, ktorý v budúcnosti prinesie ekonomické úžitky (má výnosy a príjmy) alebo
prispeje k plneniu úloh obce.
Tieto spracované projektové dokumentácie nebudú v budúcnosti za týmto účelom využívané. Obec
ich aj naďalej bude evidovať vo svojom vlastníctve v operatívnej evidencii na podsúvahových
účtoch, ktoré bolo schválené počtom 10 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z.,
Lašová Ľubica, JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Krčmárik J., Rovňan O., Petrák M., JUDr. Krčmárik
M., Mgr. JUDr. Gonščák J., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní.).

• Majetko -právne vysporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami a majetko-právne
vysporiadanie pozemkov pod budovou č.p. 1105
P. starosta informoval poslancov o tom, že chceme aby boli všetky komunikácie do budúcna vo
vlastníctve obce. V rámci niektorých opráv, zápisov na katastri by nám pomohla aj p. Ing.
Tomašcová, pokiaľ by sme sa rozhodli touto cestou ísť. Aspoň na tie nevyhnutné projektové veci,
ktoré chceme žiadať, napr. cyklotrasu, vyhotoviť geometrický plán a v prípade, že by sa proces
vedel uskutočniť do 12 kalendárnych mesiacov takzvaným vydržaním žalobou na súd. Ak budú
poslanci s týmto návrhom súhlasiť, tak sa bez väčších finančných nárokov proces môže začať.
Taktiež predložil poslancom vypracovaný geometrický plán na vysporiadanie pozemkov pod
budovou č. p. 1105 (bývala MŠ Tomasov), nakoľko už niekoľko rokov sa aj v správe
o inventarizácii uvádza, že tieto pozemky v areály budovy nie sú doposiaľ na LV obce. Z tohto
dôvodu, by obec mala záujem tieto pozemky vysporiadať.
P. starosta otvoril diskusiu.
P. Časnocha M., poslanec OZ sa vyjadril svoj súhlas s tým, aby sa miestne komunikácie majetko právne vysporiadali.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.105/2021- OZ a) schvaľuje: 1. Majetko-právne
vysporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami v obci Skalité
2. Majetko-právne vysporiadanie pozemkov po budovou č.p. 1105 na základe Geometrického
plánu č. 14/2021, vyhotoveného Ing. Annou Tomašcovou, zo dňa: 12.04.2021, overeného dňa: 9.6.2021
pod č. 457/2021
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b) poveruje: Starostu obce p. PaedDr. Jozefa Cecha právnymi krokmi k vysporiadaniu daných
pozemkov, ktoré bolo schválené počtom 10 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z.,
Lašová Ľubica, JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Krčmárik J., Rovňan O., Petrák M., JUDr. Krčmárik
M., Mgr. JUDr. Gonščák J., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní.).

• Družstvo Kavaly
Ďalej p. starosta predložil poslancom návrh uznesenia na uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi obcou
Skalité a Poľnohospodárskym družstvom Čierne, so sídlom Oščadnica č.20, na kúpu maštale spolu
s príslušenstvom na základe znaleckého posudku vypracovaného znalcom p. Ing. Pavlom
Valárikom vo výške 90 tis. €. Taktiež predložil poslancom návrh uznesenia na uzatvorenie kúpnych
zmlúv medzi obcou Skalité a podielovými spoluvlastníkmi ako predávajúcimi na odkúpenie
spoluvlastníckych podielov v stave C KN za kúpnu cenu 6,13 €/m2. Táto cena bola stanovená
znaleckým posudkom vypracovaným znalcom Ing. Pavlom Valárikom. Znalecké posudky a taktiež
geometrický plán bol predložený k nahliadnutiu poslancom OZ.
P. starosta otvoril diskusiu.
P. Krčmárik M., poslanec OZ mal otázku ohľadom názvu „Poľnohospodárske družstvo Čierne“
nakoľko sa volajú „Poľnohospodárske družstvo Skalité“.
P. starosta uviedol, že tento názov je ich právna forma.
P. Časnocha M., poslanec OZ požiadal o doplnenie do uznesenia IČO právneho subjektu PD Čierne.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.106/2021- OZ schvaľuje: Uzatvorenie Kúpnej
zmluvy medzi obcou Skalité ako kupujúcim a Poľnohospodárskym výrobným družstvom Čierne, so
sídlom Oščadnica č. 20, IĆO:50820494 ako predávajúcim, a to na kúpu Maštale – ovce plus senník,
postavenej na parcele C KN č. 6422, zapísanej na LV č. 9789, ktorý je vedený Okresným úradom
Čadca, katastrálnym odborom pre k.ú. Skalité, obec Skalité, okres Čadca, spolu s príslušenstvom za
celkovú kúpnu cenu podľa znaleckého posudku č. 4/2021, vypracovaného znalcom Ing. Pavlom
Valárikom, zo dňa: 31.05.2021, vo výške 90.000,00 €, ktorá bude vyplatená obcou Skalité
predávajúcemu v dvoch splátkach, najneskoršie do 30.04.2022, ktoré bolo schválené počtom 10
prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák
M., Krčmárik J., Rovňan O., Petrák M., JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., proti: nikto, zdržali sa: nikto,
neprítomný na hlasovaní.).

Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.107/2021- OZ schvaľuje: Uzatvorenie kúpnych
zmlúv medzi obcou Skalité ako kupujúcim a podielovými spoluvlastníkmi ako predávajúcimi,
zapísanými na LV č. 3544, LV č. 3595, LV č. 3604, LV č. 3606 a LV č. 3607, ktoré sú vedené
Okresným úradom Čadca, katastrálny odbor pre k. ú. Skalité, obec Skalité, okres Čadca, podľa
Geometrického plánu č. 60/2021, vyhotoveného Ing. Annou Tomašcovou, zo dňa: 05.05.2021,
overeného dňa: 25.05.2021 pod č. 586/2021, na odkúpenie spoluvlastníckych podielov v stave C KN za
kúpnu cenu 6,13 €/ m2, stanovenú znaleckým posudkom č. 5/2021, vypracovaným znalcom Ing. Pavlom
Valárikom, zo dňa: 31.05.2021, za účelom následného majetkovoprávneho vysporiadania vlastníckeho
práva k predmetným ktoré bolo schválené počtom 10 prítomných poslancov.
( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Krčmárik J., Rovňan O., Petrák
M., JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní.).

nehnuteľnostiam.
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14.

Návrh na 3.zmenu rozpočtu obce č. 3/2021 pre rok 2021

P. starosta požiadal p. Mudríkovú M., prac. OcÚ o predloženie správy k tomuto bodu programu.
P. Mudríková informovala poslancov o jednotlivých zmenách, ktoré sú v návrhu na tretiu zmenu
rozpočtu obce pre rok 2021.
P. Časnocha Michal, poslanec OZ požiadal, aby boli podané informácie len k vyšším položkám.
P. Mudríková ďalej podala poslancom informácie k návrhu zmien v 3.zmene rozpočtu. Zo štátneho
rozpočtu prišla dotácie vo výške 14 tis. € na hroby, dotácia na požiarnu ochranu vo výške 5 tis. €,
14 690,- € na testovanie COVID-19. Ďalšie navýšenie došlo u kapitálových príjmoch vo výške 9 tis.
€-bežný transfer. Tieto finančné prostriedky by mali ísť na nákup automobilu. Finančné príjmypríjem z rezervného fondu navrhujeme navýšiť o 359 790,- € , ale z dôvodu že sa neschválil nákup
pozemkov od p. Zezulovej treba tieto finančné prostriedky ponížiť na čiastku 343 790,- €. Taktiež sú
tam zahrnuté príjmové položky oproti obecnej rade. Na opravu pomníka, osobný automobil, na altán
Rieky celkom o 51 395,-€.Ďalej je pri finančných príjmoch prevod z fondu opráv navýšenie o 20 tis.
€ na 25 500,- € (na maľovanie bytoviek a ich opravy). Finančné príjmy sa spolu navýšili celkom
o čiastku 363 790,- €. Celkom sú príjmy navýšené na 4 171 642,- €.
Ďalej sú príjmy rozpočtových organizácií. U ZŠ Kudlov o 1 609,- €, u MŠ Ústredie o 1 028,- €.
Celkom sa príjmy sa navýšili o 2 637,- € na 253 252,- €.
Celkom príjmy sa navýšili o 413 678,- € na 4 424 894,- €.
Výdavky verejnej správy- tovary a služby – je zmena vo výške 3 453,- € na 99 996,- €. Cestovné
náhrady sú navýšené o 400,- €. Elektrická energia sa navýšila o 1700,- € z dôvodu, že boli
nedoplatky z minulých rokov. Materiál – zmena o 1 990,- €. Pri službách na položke 637 je zmena
o 3 563,- € na 62 078,- €. Špeciálne služby sa ponížili o sumu 1 120,- € a táto suma bola presunutá na
členské príspevky.
Príspevok pre prevádzkáreň z rezervného fondu sa povýšil na 15 tis. € na úpravy okolo družstva.
Celkom výdavky verejnej správy prestavujú zmenu o 12 817,- € na 536 279,- €.
Pri požiarnej ochrane došlo k navýšeniu rozpočtu o 20 tis. € ( 5 tis.-jedná sa o štátne peniaze a 15 tis.
€ je navýšenie na údržbu časti nádvoria pri požiarnom zbore a oprava spŕch).Táto čiastka by išla
z rezervného fondu pre požiarny zbor. Celková zmena na 20 tis. € na 27 210,- €.
V cestnej doprave došlo k navýšeniu o 27 700,- €. 15 tis. € by išlo z rezervného fondu na opravu
cestu do Mikulov a 10 tis. € na opravu priepustu Kavaly. O 2 700,- € by sa navýšil iba príspevok pre
prevádzkáreň na miestne komunikácie na označenie prechodu pre chodcov.
V nakladaní na odpady došlo k navýšeniu o 27 tis. € ( ide o vrátenie príspevku prevádzkárni
z rezervného fondu, nakoľko sa im na minulom zastupiteľstve tento príspevok krátil o 30 tis. €)
z rezervného fondu a taktiež mali žiadosť na presun z TKO na miestny rozhlas.
U všeobecnej pracovnej oblasti došlo k navýšeniu o 1000,- € pri stravovaní aktivačných pracovníkov.
U rozvoja obcí došlo k navýšeniu o 6 tis. €. Táto čiastka bola predtým plánovaná z rezervného fondu.
Z dôvodu, že sa nekonali Goralské slávnosti je to použité z vlastných zdrojov.
Bývanie a občianska vybavenosť je zvýšenie o 30 680,- € z tohto je 20 tis. na údržbu bytov z fondu
opráv a údržba bytov z rezervného fondu (oprava bytu) 10 680,- €.
Ochrana a podpora verejného zdravia, ide o vlastné finančné prostriedky, kde boli ponížené o 7 tis. €
na 2 tis. € ( na COVID-19). Z bežného transferu prišla zo štátu čiastka 14 690,- € na 35 175,- €.
Celková zmena je o navýšenie 7 690,- € na 37 175,- €.
Pri športe boli ponížené náklady na prevádzkovanie športovej haly a služby boli ponížené o 1 tis. €.
Celkom je ponížený šport o 10 580,- € na 84 560,- €.
Pri kultúrnych službách – tovary a služby – bol rozpočet ponížený o 9 tis. €. Boli ponížené Goralské
slávnosti o 13 tis. € - táto suma bola presunutá na inú položku športové a kultúrne podujatia + na NN
prípojku pri ihrisku Serafínov, ktoré bolo tiež naplánované z rezervného fondu vo výške 3 tis. €, ale
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táto čiastka pôjde z vlastných zdrojov a na opravu zábradlia vo výške 6 tis. €, taktiež táto čiastka
nepôjde z rezervného fondu.
18 tis. € je naplánovaných na rutinnú, štandardnú údržbu na opravu schodov pri Kultúrnom dome
z rezervného fondu.
V knižnici došlo len k presunu medzi položkami.
Vysielacie služby 3 tis. €, ide o presun z TKO na základe žiadosti prevádzkárne na verejný rozhlas.
Spoločenské služby – navýšenie o 6 tis. € - hydrogeologický prieskum pre cintorín Rieky. Táto
čiastka by išla z rezervného fondu na taktiež by sa navýšil príspevok pre prevádzkáreň na cintorín
Rieky nová časť o 5 tis. €. Celková zmena je vo výške + 11 tis. € na 56 600,- €.
Ďalšia zmena je pri základnom vzdelávaní na opravu v ZŠ Kudlov na opravu elektroinštalácie. Jedná
sa o navýšenie o 24 855,- € a cirkevnej škole by sa zvýšil príspevok o 5 tis. € - dotácia na 27 874,- €.
Celková zmena by bola vo výške o+ 30 005,- € na 58 059,- €.
Bežné výdavky by sa zvýšili o 201 118,- € na 2 017 786,- €.
Transfery v rámci verejnej správy, ktoré boli uvedené aj v príjmovej časti. Spolu u Materskej škôlky
je to 2 028,- €, u ZŠ Kudlov navýšenie o 4 500,- €, u CVČ zmena nie je. Celková zmena je vo výške
6 528,- € na 1 697 386,- €.
V kapitálových výdavkoch je nákup pozemku z rezervného fondu- nákup objektu družstva Kavaly vo
výške 48 tis. €, projektová dokumentácia navýšenie o 10 tis. € a na osobný automobil, kde časť by
bola zo štátneho rozpočtu 9 tis. € a časť z rezervného fondu vo výške 7 500,- €. Spolu by išlo
o čiastku 96 500,- € na 126 500,- €.
Pri miestnych komunikáciách je plánovaných z rezervného fondu na cyklotrasu vo 10 tis. €
a autobusové zastávky 10 890,-€. Celkom zmena je vo výške 20 860,- € na 26 860,- €.
Pri cestovnom ruchu sa naplánoval projekt na altán Rieky z rezervného fondu vo výške 33 895,- €.
Celková zmena je vo výške 34 172,- €.
Rozvoj bývanie – na projektovú dokumentáciu z rezervného fondu na BD Cupeľ vo výške 10 tis. €.
Z rezervného fondu by sa taktiež financovali detské ihriská vo výške 18 tis. €. Prípojka pri ihrisku
Serafínov na výšenie o 3 tis. € mala byť taktiež financovaná z rezervného fondu, ale bude
financovaná z položky Goralské slávnosti. Celkom zmena je vo výške 21 tis. € na 61 160,-€ pri
športových službách.
Pri kultúre došlo k navýšeniu o 10 tis. € na zateplenie kultúrneho domu – spolufinancovanie.
Pri vysielacích službách – 5 tis. € na rozšírenie miestneho rozhlasu. Celková čiastka bude
predstavovať na rozšírenia čiastku 12 608,- €.
Pri základnom vzdelávaní je navýšenie z rezervného fondu na rozšírenie priestorov ZŠ s MŠ vo
výške 4 tis. € na 14 tis. €.Celková čiastka bude predstavovať 132 763,- €.
Pri požiarnej ochrane došlo k navýšeniu o čiastku 4 500,- € - dvere (výmena) z vlastných zdrojov.
Celkom čiastka je 7 500,- €.Spolu požiarna ochrana zmena o 4 500,- € na 37 500,- €.
Pri kapitálových výdavkoch by celková zmena predstavovala čiastku 206 032,- € na 534 602,- €.
Vo finančných operáciách nedošlo k zmene.
Výdavky spolu – celková zmena je 413 678,- € na 4 424 894,- €. Po navrhovaných zmenách je tento
celkový rozpočet vyrovnaný avšak pri bežnom rozpočte, keď odrátame bežné príjmy a od nich bežné
výdavky tak rozpočet by bol vlastne schodkový mínus 65 637,- €. Je to spôsobené zapojením
rezervného fondu a fondu opráv na bežné výdavky. Taktiež boli presunuté bežné výdavky, ktoré boli
narozpočtované na kapitálové výdavky, z tohto dôvodu je tento bežný rozpočet schodkový. Tento rok
to zatiaľ môže byť.
P. starosta uviedol, že táto zmena rozpočtu bola prerokovaná na zasadnutí obecnej rady. V tomto
návrhu sú zahrnuté detské ihriská. Ide lokalitu u Greguši, kde sa teraz prekvalifikovanie pozemkov
z E-stavu na C-stav na obec. Druhá lokalita je Triciatok, kde sa bude musieť investovať finančných
prostriedkov viac, nakoľko terén je značne podmáčaný. V tomto roku by sme chceli zrealizovať
prípravné práce. Treťou lokalitou je Serafínov, v zmysle požiadaviek, ktoré boli vznesené. Je tam
taktiež množstvo investičných vecí ako rekonštrukcia zábradlia okolo Zdravotného strediska,
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rekonštrukcia schodiska okolo Kultúrneho domu, ktoré sú v havarijnom stave. Investície do hasičskej
zbrojnice na vstup a rekonštrukcia kúpeľní. Ďalej sú tam mostné objekty – smerom na Oščadnicu.
Taktiež je tam navrhnuté odkúpenie časti družstva Kavaly- senníka a časti pozemkov.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.108/2021- OZ schvaľuje: a) 3. zmenu rozpočtu
Obce Skalité č.3/2021pre rok 2021 tak ako bola predložená vrátane rozpočtov ROPO v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Skalité (tvorí prílohu uznesenia).
b) použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na:
kapitálové výdavky:
- Autobusové zastávky vo výške 10 860,- EUR,
- Projektová dokumentácia pre MŠ Kudlov rozšírenie priestorov vo 4 000,- EUR,
- Spolufinancovanie na zateplenie kultúrneho domu vo výške 10 000,- EUR,
- Detské ihriská (Serafínov, Tridsiatok, u Greguša) vo výške 18 000,- EUR,
- Projektová dokumentácia na BD Cupeľ vo výške 10 000,- EUR,
- Cyklotrasa vo výške 10 000,- EUR,
- Projektové dokumentácie vo výške 10 000,- EUR,
- Nákup objektu družstva – Kavaly vo výške 48 000,- EUR,
- Nákup pozemku družstva –Kavaly vo výške 22 000,- EUR,
- Osobný automobil Citroen C3 vo výške 7 500,- EUR,
- Altán Rieky vo výške 33 895,- EUR.
Kapitálové výdavky spolu - 184 255,- EUR
bežné výdavky:
- Príspevok PO na správu budov – úprava okolia družstvo kavaly - vo výške 15 000,- EUR,
- Príspevok PO na MK – Mikulov a oprava priepustu vo výške 25 000,- EUR,
- Príspevok PO na TKO vo výške 30 000,- EUR,
- Príspevok PO na cintorín Rieky nová časť vo výške 5 000,- EUR,
- Oprava havarijného stavu elektroinštalácie u ZŠ Kudlov vo výške 24 855,- EUR,
- Oprava schodiska pri kultúrnom dome vo výške 18 000,- EUR,
- Oprava spŕch a nádvoria pri požiarnom zbore vo výške 15 000,- EUR,
- Oprava bytu vo výške 10 680,- EUR,
- Hydrogeologický prieskum pre cintorín Rieky – nová časť vo výške 6 000,- EUR,
- Oprava pamätníka z 2. sv. vojny vo výške 10 000,- EUR,
Bežné výdavky spolu - 159 535,- EUR, ktoré bolo schválené počtom 10 prítomných poslancov.
(Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Krčmárik J., Rovňan
O., Petrák M., JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní.).

15.

Voľba prísediacich na okresnom súde Čadca pre obdobie rokov 2022 - 2025

P. starosta uviedol, že tomuto sa už venovalo na predchádzajúco zasadnutí OZ, kde sa vybrali z radov
poslancov prísediaci na súde. Následne po odsúhlasení týchto navrhnutých prísediacich Okresným
súdom, bude vykonaná voľba prísediacich na dnešnom zasadnutí OZ.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.109/2021- OZ volí: Podľa § 140, ods. 1 Zákona č.
385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov prísediacich na
Okresnom súde Čadca na funkčné obdobie rokov 2022-2025: p. JUDr. Milana Krčmárika, 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., Krčmárik J., Rovňan O., Petrák M., JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr.
Gonščák J., proti: nikto, zdržal sa: JUDr. Časnocha M., neprítomný na hlasovaní.).
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16.

Rôzne

P. starosta v tomto bode programu predložil návrh na doplnenie členov komisií, nakoľko niektoré
kolegyne vypadli. Navrhol za člena komisie sociálnej p. Bc. Klušákovú Evu a za člena komisie
finančnej p. Mgr. Mudríkovú Máriu.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.110/2021- OZ volí: a) za člena komisie Sociálnej,
bytovej a zdravotnej pri Obecnom zastupiteľstve Skalité p. Bc. Klušákovú Evu s účinnosťou od
1.7.2021,
b) za člena komisie Finančnej a správy majetku pri Obecnom zastupiteľstve Skalité
p. Mgr. Máriu Mudríkovú s účinnosťou od 1.7.2021, ktoré bolo schválené počtom 10 prítomných
poslancov. (Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M., Krčmárik
J., Rovňan O., Petrák M., JUDr. Krčmárik M., Mgr. JUDr. Gonščák J., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na
hlasovaní.).

P. starosta o 14,00 hod. prerušil rokovanie OZ.
Zasadnutie OZ pokračovalo od 14,25 hod. bodom rokovania 17. Interpelácia poslancov.
17.

Interpelácie poslancov.

P. starosta požiadal poslancov OZ, aby sa prihlásili so svojimi interpeláciami.
P. Ramšák Marian, poslanec OZ uviedol, že minulý rok sa vykonávali opravy dier na cestách a hore
to zostalo vyrezané. Mal otázkou, či sa bude ďalej pokračovať v daných prácach.
P. starosta informoval poslancov, že prevádzkáreň má zazmluvneného dodávateľa asfaltu a tieto
výtlky by sa mali realizovať v týchto letných mesiacoch.
P. Krčmárik J., poslanec OZ uviedol, že zábradlie, ktoré bolo namontované k žel. zastávke na
Kudlove pravdepodobne zimnou údržbou došlo k jeho poškodeniu a požiadal o jeho opravu do
zimného obdobia a taktiež o jeho náter.
P. starosta uviedol, že bude požiadaná prevádzkáreň o odstránenie tohto poškodenia.
P. Révayová Z., poslankyňa OZ mala požiadavku, aby sa opätovne prešli všetky miestne
komunikácie (bočné cesty), aby sa odstránili všetky výtlky na cestách.
P. starosta uviedol, že podľa finančných možností zvážime opravy na cestách tak, aby boli všetci
spokojní. Niektoré výtlky sa prevádzkáreň snažila opraviť tzv. za studena, aby sa tieto výtlky
nerozširovali.
Požiadal poslancov, ak by mali poslanci podnety zo strany občanov, aby toto oznámili vedeniu
obce.
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18.

Záver

P. starosta po vyčerpaní všetkých bodov programu rokovania OZ poďakoval všetkým poslancom za
účasť na rokovaní OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené dňa 28.6.2021 o 14,50 hod..
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva boli prijaté uznesenia od č.63/2021 do č.110/2021.

Ing. Peter Ivanek
prednosta OcÚ

I. overovateľ: p. Ján Bury

PaedDr. Cech Jozef
starosta obce

II. overovateľ: p. Marian Ramšák

Zapisovateľka: Bulavová Katarína
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