Zápisnica z Mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Skalité konaného dňa 19.11. 2021 v Skalitom
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny.
Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

r o k o v a n i a:

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Správa o činnosti od posledného OZ, Kontrola Uznesení OZ (predkladá starosta)
Správa nezávislého audítora z auditu Konsolidovanej účtovnej závierky obce Skalité za rok
2020 a Konsolidovaná výročná správa v obci Skalité za rok 2020 (predkladá p. Mudríková)
Zápis do kroniky obce za rok 2020
Správy o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl za šk. rok 2020/2021(predkladajú riaditelia
škôl)
Nakladanie s majetkom obce(predkladá starosta)
Rôzne
Interpelácie poslancov
Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie otvoril a viedol PaedDr. Jozef Cech, starosta obce. Privítal prítomných poslancov
na 19-stom zasadnutí Obecného zastupiteľstva (ďalej len „OZ“) vo volebnom období 20182022. Rokovanie bolo zvolané pozvánkou v zmysle Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Skonštatoval, že OZ je uznášania sa schopné, je prítomných 11 poslancov. O ospravedlnenie
požiadali p. JUDr. Mgr. Gonščák J. a Mgr. art. Mudríková V. P. starosta požiadal prítomných
o dodržiavanie všetkých protipandemických 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.
Požiadal doplniť do programu ako bod č.4 – Návrh na 5. zmenu rozpočtu obce Skalité,
ktorý bol predložený po zasadnutí finančnej komisie. Ďalej navrhol, aby sa do programu ako
bod č. 8 doplnil bod: Harmonogram zimnej údržby miestnych komunikácií Obce Skalité
na sezónu 2021/2022.
Takto predložený návrh, kde sa ostatné body prečíslujú vzostupne, bol jednohlasne schválený
počtom hlasov 11 prítomných poslancov.
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 11 poslancov).
2. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie.
P. starosta zápisom poveril Časnochovú J., za overovateľov zápisnice navrhol p. JUDr. Michala
Časnochu a p. Jozefa Krčmárika, do návrhovej komisie p. Mgr. Zdenku Révayovú a p. Lašovú
Ľubicu. Návrh starostu obce bol jednohlasne schválený.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.147/2021 – OZ schvaľuje:
a)Návrhovú komisiu v zložení: p. Mgr. Zdenka Révayová, p. Lašová Ľubica
b)Overovateľov zápisnice: p. JUDr. Michal Časnocha a Jozef Krčmárik
c)Zapisovateľa zápisnice: p. Časnochová Janka
d)Program rokovania OZ tak, ako bol navrhnutý, ktoré bolo schválené počtom 11, prítomných
poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Bury J, Rovňan
O., Petrák M., Mgr. Capek R., J UDr. Milan Krčmárik, 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 všetky v plnení.
P. starosta informoval poslancov, že 1.10. 2021 odovzdal petičné hárky, ktoré sa zbierali v našej
obci proti zaradeniu navrhovaného územia obce do Zoznamu územia európskeho významu.
Petíciu celkovo podpísalo za 2464 občanov. Žiadali sme o zastavenie tohto procesu. V týchto
dňoch bola na obecný úrad doručená odpoveď na petíciu.
- 3.10. sa v našej obci uskutočnila birmovka. Spolu s vdp. Martinom Danišekom sme u nás
srdečne privítali generálneho vikára vdp. Mareka Hriadeľa.
- 4.10. sa uskutočnilo rokovanie na Okresnom úrade Žilina so zástupcami odboru životného
prostredia, k otázke zaradenia navrhovaného územia obce do Zoznamu územia európskeho
významu, žiaľ bezvýsledne.
- 13.10. sa uskutočnilo v Čadci protestné zhromaždenie za zrušenie Okresného súdu Čadca.
Začal sa aj zber podpisov proti zrušenie tohto súdu a petícia bude doručená predsedovi
parlamentu p. Borisovi Kolárovi a ministerke spravodlivosti p. Márii Kolíkovej.
- Počas mesiaca október sme pomáhali farnosti s prípravou sv. omši v amfiteátri.
- 10.11. sa v Bratislave uskutočnilo zasadnutie Združenia miest a obci Slovenska na Sekcii
zahraničných vzťahov.
- 11.11. sa v našej obci uskutočnil pietny akt položením vencov pri príležitosti 103. výročia
ukončenia 1.sv. vojny.
V závere tohto bodu rokovania p. starosta bližšie informoval poslancov o už spomínaj petícii,
ktorá bola zaslaná na MŽP SR ohľadom zaradenia navrhovaného územia obce do Zoznamu
územia európskeho významu. Stanovisko MŽP ostáva v tejto chvíli nemenné.
Následne prečítal sprievodný list, ktorý bol zaslaný spolu s petíciou.

Združenia miest a obci Kysúc v septembri adresovali spoločnú pripomienku k zaradeniu
navrhovaného územia európskeho významu SKUEV4025 Beskydské a Javornícke lúky do
národného zoznamu európskeho významu v rozsahu, ktorý je aktuálne navrhovaný
Ministerstvom životného prostredia SR a Štátnou ochranou prírody SR. Nad rámec tejto
aktivity obec Skalité zaslala na viaceré príslušné orgány petíciu obyvateľov obce proti tomto
návrhu, ako aj ďalšie zásadné pripomienky, kde boli identifikované viaceré nedostatky
predmetného návrhu a ďalšie porušenia právneho poriadku.
Proces schvaľovania tohto dokumentu naďalej prebieha na Okresnom úrade Žilina,
Odbor starostlivosti o životné prostredie, napriek tomu, že jeho samotné prerokovanie bolo
z organizačných dôvodov zrušené. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky nám
zaslalo v týchto dňoch odpoveď na vybavenie petície listom, pričom na viacero našich podnetov
reagovalo negatívne a účelovo.
Ministerskí pracovníci síce vyzdvihujú snahu o komunikáciu zo strany obce, avšak
musíme s poľutovaním konštatovať, že nijakým spôsobom k samotnej debate ústretovo
nepristupujú. V tomto kontexte chceme podotknúť, že sa tak deje po celý čas, nakoľko sme sa
snažili rokovať s príslušnými orgánmi štátnej ochrany prírody od zverejnenia zámeru, keď sme
iniciatívne komunikovali pripomienky obcí a našich obyvateľov. Petícia je práve odpoveďou
na účelový návrh zo strany kompetentných a na ich nedostatočnú komunikáciu. Argumentujúc
s ohľadom na povinnosti štátu sa ministerskí úradníci naďalej snažia násilím pretlačiť
navrhované riešenie, bez ohľadu na vlastnícke záujmy jednotlivých osôb a rozvojové záujmy
obcí a miest v regiónoch zasiahnutých týmto návrhom. Od zrušenia zmieneného stretnutia je
iniciatíva stále len na strane obcí, miest a ich obyvateľov. Napriek tomu, že predstavitelia
ministerstva a ich podriadení deklarujú záujem vec komunikovať z celého ich prístupu vyplýva
jednoznačne zaujatý postoj v prospech schválenia predmetných území, ktorý nezohľadňuje
vecné argumenty, ani realitu. Z uvedeného dôvodu musíme pristúpiť k ďalším krokom.
V súčasnosti preto prebieha ďalšia analýza navrhovaného riešenia, a to tak z pohľadu
právneho, ako aj s ohľadom na ochranu životného prostredia. Našim spoločným záujmom je
síce životné prostredie ochraňovať, avšak nie na úkor rozvoja regiónu alebo obmedzenia
vlastníckych práv. Vytvorená pracovná skupina pri Združení miest a obcí Kysúc preto
pripravuje ďalšie podania, ktoré by mali uvedenú situáciu riešiť. S ohľadom na subjektívny
prístup Ministerstva životného prostredia SR a Štátnej ochrany prírody budeme musieť
naplánovať podľa všetkého aj ďalšiu sériu protestných akcií a právnych krokov,
prostredníctvom ktorých vyjadríme svoj nesúhlas s ich rozhodovaním od stola.
Navrhované konzultácie považujeme za potrebné, avšak pokiaľ sú vykonávané len
účelovo, bez toho, aby zohľadňovali relevantné argumenty ostatných zainteresovaných
subjektov, nemajú žiaden význam, osobitne, ak zostávajú bez odpovede. Iniciátorom týchto
debát by nemali byť mestá a obce, ale samotné ministerstvo, a tieto debaty by mali byť
komplexné a trvať nie jeden deň, ale niekoľko rokov.
Ochrana prírody je v záujme nás všetkých, avšak nemôže byť vykonávaná na úkor
regionálneho rozvoja. Naši predkovia nám zanechali dedičstvo, prírodné aj kultúrne, a myslíme
si, že tento ich odkaz je najlepším dôkazom, že ľudia sú schopní nakladať so svojim majetkom
aj s ohľadom na ochranu životného prostredia prirodzeným spôsobom.
Nátlak, ktorý je na nich vykonávaný zo strany elít, len zvyšuje už tak napätú situáciu
v spoločnosti a nijakým spôsobom neprispieva k jej zlepšeniu. Ak si kompetentní neuvedomujú
to, že týmto spoločnosť radikalizujú a rozdeľujú, čo môže viesť k ďalším problémom, ide
o nepochopenie situácie z ich strany. Našim záujmom je vzniknutú situáciu riešiť, avšak
vyžadujeme adekvátny prístup, s ktorým sme sa zatiaľ nestretli.

Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.148/2021 – OZ berie na vedomie:
a) Správu o kontrole plnenia uznesení od predchádzajúceho OZ
b) Správu o činnosti od posledného OZ, ktorú predložil starosta obce, ktoré bolo schválené počtom
11 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová
I., Bury J, Rovňan O., Petrák M.,, Mgr. Capek R. ,Jozef Krčmárik., JUDr. Milan Krčmárik, M. Ramšák, proti:
nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

4. Návrh na 5. zmenu rozpočtu obce Skalité (predkladá M. Mudríková)
P. starosta požiadal p. Mudríkovú, prac. OcÚ o podanie správy k 5. zmene rozpočtu obce pre
rok 2021.
P. Mudríková informovala poslancov o 5. zmene rozpočtu. Jedná sa o finančné prostriedky,
ktoré prišli zo štátneho rozpočtu a ktoré boli navýšené do príjmovej a taktiež do výdavkovej
časti rozpočtu obce. Bližšie informovala poslancov o jednotlivých položkách, ktoré boli
upravené starostom obce.
P. starosta požiadal p. M. Stašovú - HKO o vyjadrenie sa k 5. zmene rozpočtu obce. HKO
odporúča vykonať uvedené úpravy rozpočtu obce, nakoľko sú zohľadnené naposledy známe
skutočnosti.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.149/2021 –– OZ schvaľuje: 5. zmenu
rozpočtu obce Skalité pre r. 2021 tak, ako bola predložená, vrátane rozpočtu ROPO
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Skalité (tvorí prílohu zápisnice)
p o v e r u j e:
starostu obce konečnými úpravami rozpočtu obce k 31.12.2021 podľa skutočného čerpania
príjmov a výdavkov, ktoré bolo schválené počtom 11 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za:
Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Bury J, Rovňan O., Petrák M.,, Mgr. Capek R.
Jozef Krčmárik., JUDr. Milan Krčmárik, M. Ramšák, proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

5.Správa nezávislého audítora z auditu Konsolidovanej účtovnej závierky
obce Skalité za rok 2020 a Konsolidovaná výročná správa v obci Skalité za
rok 2020 (predkladá p. Mudríková)
P. starosta požiadal o predloženie správy k bodu programu rokovania p. Mudríkovú.
P. Mudríková prečítala vyjadrenie nezávislej audítorky p. Kasmanovej z auditu účtovnej
závierky.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.150/2021 – OZ berie na vedomie: Správu
nezávislého audítora z auditu Konsolidovanej účtovnej závierky Obce Skalité za rok 2020 a
Konsolidovanej výročnej správy k 31.12.2020 (tvoria prílohu uznesenia), ktoré bolo
schválené počtom 11 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr.
Časnocha M., Bazgerová I., Bury J, Rovňan O., Petrák M.,, Mgr. Capek R. Jozef Krčmárik., JUDr. Milan
Krčmárik, M. Ramšák, proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

6. Zápis do kroniky obce Skalité za rok 2020
P. starosta privítal p. Mgr. Ivetu Petrákovú a požiadal ju o predloženie návrhu Zápisu do
kroniky obce Skalité za rok 2020.
Mgr. Petráková Iveta (kronikárka obce) predložila návrh na zápis do kroniky obce za rok
2020, ktorý tvorí prílohu zápisnice.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.116/2020 OZ schvaľuje: a) Zápis do
kroniky obce Skalité za rok 2019 tak, ako ho predložila kronikárka obce p.Mgr. Iveta
Petráková (tvorí prílohu zápisnice).
b) Odmenu kronikárke obce Mgr. Ivete Petrákovej vo výške 400,- €, ktorá bude vyplatená až
po ukončení skutočného zápisu do kroniky obce, ktoré bolo schválené počtom 11 prítomných
poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Bury J, Rovňan
O., Petrák M.,, Mgr. Capek R. ,Jozef Krčmárik., JUDr. Milan Krčmárik, M. Ramšák, proti: nikto, zdržali sa: nikto,
neprítomný na hlasovaní:).

7. Správy o výchovno – vzdelávacej
2020/2021(predkladajú riaditelia škôl)

činnosti

škôl

za

šk.

rok

P. starosta skonštatoval, že materiály k tomuto bodu programu poslanci obdržali a v prípade
pripomienok zo strany poslancov, riaditeľky školských zariadení budú komunikovať online.
Diskusiu k tomuto bodu.
P. Révayová Zdenka., poslankyňa OZ uviedla, že so správami sa taktiež poslanci oboznámia
na zasadnutiach rady školy. Nie sú potrebné ďalšie informácie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.135/2020 - OZ berie na vedomie:
a) Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Skalité Kudlov za školský rok 2020/2021,
(tvorí prílohu zápisnice),b) Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Skalité Ústredie za
školský rok 2020/2021, (tvorí prílohu zápisnice),c) Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti
CVČ Skalité za školský rok 2020/2021(tvorí prílohu zápisnice, ktoré bolo schválené počtom 11
prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I.,
Bury J, Rovňan O., Petrák M.,, Mgr. Capek R. ,Jozef Krčmárik., JUDr. Milan Krčmárik, M. Ramšák, proti: nikto,
zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

8. Harmonogram zimnej údržby miestnych komunikácií Obce Skalité na
sezónu 2021/2022.
P. starosta uviedol, že harmonogram zimnej údržby je totožný s harmonogramom
z predchádzajúceho obdobia. Už sú rozvezené nádoby na posyp.
O podanie ďalších informácií k bodu programu rokovania požiadal p. Petráka A., riaditeľa Obec
Skalité Prevádzkárň
p. Petráka A., riaditeľ Obec Skalité Prevádzkárň – na zimu máme všetko zabezpečené aj
v prípade kalamity.
Diskusia k tomuto bodu nebola.

Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.153/2021 – OZ schvaľuje: Harmonogram
zimnej údržby miestnych komunikácií Obce Skalité na sezónu 2021/2022 v predloženom znení
(tvorí prílohu uznesenia), ktoré bolo schválené počtom 11 prítomných poslancov, ktoré bolo
schválené počtom 11 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr.
Časnocha M., Bazgerová I., Bury J, Rovňan O., Petrák M.,, Mgr. Capek R. ,Jozef Krčmárik., JUDr. Milan
Krčmárik, M. Ramšák, proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

9. Nakladanie s majetkom obce
 Žiadosť ČSOB, a. s. Bratislava o prenájom neb. priestorov na zriadenie bankomatu
P. starosta pripomenul poslancov, že táto žiadosť už bola prerokovaná na OZ 27.8.2021.
Priestor, ktorý bol schválený aj uznesením, nebol pre spoločnosť ČSOB vyhovujúci, nakoľko
bol malý. Bude potrebné uznesenie zrušiť. Ďalší návrh riešenia je, že bankomat by bol
umiestnený pred vstupom o obecnej prevádzkarne pod prístrešok. Bude to dobrá služba pre
občanov. Je potrebné zverejniť zámer prenájmu.
Diskusia k tomuto bodu.
p. Lašová Ľubica, poslankyňa OZ, podporila tento návrh. Aj v minulosti bola požiadavka od
občanov zriadiť ďalší bankomat v obci.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.154/2021 – OZ ruší: Uznesenie Obecného
zastupiteľstva Skalité č. 116/2021 zo dňa 27.08.2021 v plnom rozsahu, ktoré bolo schválené
počtom 11 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M.,
Bazgerová I., Bury J, Rovňan O., Petrák M.,, Mgr. Capek R. ,Jozef Krčmárik., JUDr. Milan Krčmárik, M. Ramšák,
proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.155/2021 – OZ schvaľuje: Trvalú
prebytočnosť majetku Obce Skalité a zámer prenájmu prebytočného majetku obce Skalité z dôvodu
hodného osobitného zreteľa na základe § 9a, ods.9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Zákon o majetku obcí“) a Zásad hospodárenia s majetkom obce Skalité za
účelom prenájmu tohto majetku žiadateľovi : Československá obchodná banka, a. s., Žižková 11, 811
02 Bratislava, IČO 36854140, časť pozemku 21/1 – zast. plochy o výmere do 5 m2 v k. ú. Skalité,
vedená na LV č.1566, Odôvodnenie : Československá obchodná banka, a. s., Žižková 11, 811 02
Bratislava, IČO 36854140, požiadala Obec Skalité o prenájom časti pozemku 21/1 za účelom
umiestnenia bankomatu ČSOB. Uvedenú časť pozemku obec nevyužíva, ktoré bolo schválené

počtom 11 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M.,
Bazgerová I., Bury J, Rovňan O., Petrák M.,, Mgr. Capek R. ,Jozef Krčmárik., JUDr. Milan Krčmárik, M.
Ramšák, proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

 Žiadosť Packeta Slovakia s.r.o. - zriadenie z-Boxu
P. starosta predložil žiadosť Packeta Slovakia s.r.o., Kopčianska 3338/82A, 851 02
Bratislava, IČO 48 136 999, ktorá požiadala Obec Skalité o prenájom časti pozemku 21/1 –
pri zdravotnom stredisku za účelom zriadenia z-Boxu. Celú investíciu a servis bude hradiť
Packeta Slovensko.
Diskusia k tomuto bodu.
JUDr. Časnocha Michal, poslanec OZ – je to dobrá myšlienka.
P. starosta odpovedal, že firma má nastavené pravidla tak, že spolupracuje len s obcami nie so
súkromnými spoločnosťami.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.156/2021 – OZ schvaľuje: Trvalú
prebytočnosť majetku Obce Skalité a zámer prenájmu prebytočného majetku obce Skalité z dôvodu
hodného osobitného zreteľa na základe § 9a, ods.9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Zákon o majetku obcí“) a Zásad hospodárenia s majetkom obce Skalité za účelom
prenájmu tohto majetku žiadateľovi : Packeta Slovakia s.r.o., Kopčianska 3338/82A, 851 02 Bratislava,
IČO 48 136 999. časť pozemku 21/1 – zast. plochy o výmere do 4 m2, v k. ú. Skalité, vedená na LV
č.1566.Odôvodnenie : Firma Packeta Slovakia s.r.o., Kopčianska 3338/82A, 851 02 Bratislava, IČO
48 136 999 požiadala Obec Skalité o prenájom časti pozemku 21/1 za účelom zriadenia z-Boxu.
Uvedenú časť pozemku obec nevyužíva. Celú investíciu a servis bude hradiť Packeta Slovensko, ktoré

bolo schválené počtom 11 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr.
Časnocha M., Bazgerová I., Bury J, Rovňan O., Petrák M.,, Mgr. Capek R., Jozef Krčmárik., JUDr. Milan
Krčmárik, M. Ramšák, proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

 Likvidáciu demontovaných reproduktorov verejného rozhlasu
P. predložil žiadosť Obec Skalité Prevádzkarne na likvidáciu demontovaných reproduktorov
verejného rozhlasu v počte 120 ks, oprávnenou organizáciou na likvidáciu odpadu (napr.
Peter Bolek – Ekoray), z dôvodu ich nepoužiteľnosti.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.157/2021 – OZ schvaľuje: Likvidáciu
demontovaných reproduktorov verejného rozhlasu v počte 120 ks, oprávnenou organizáciou
na likvidáciu odpadu (napr. Peter Bolek – Ekoray), z dôvodu ich nepoužiteľnosti, ktoré bolo
schválené počtom 11 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr.
Časnocha M., Bazgerová I., Bury J, Rovňan O., Petrák M.,, Mgr. Capek R., Jozef Krčmárik., JUDr. Milan
Krčmárik, M. Ramšák, proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

 Zámer prenájmu prebytočného majetku obce Skalité
P. starosta informoval, že o prenájom časti pozemku na umiestnenie boxu má záujem aj
spoločnosť Alza.sk. Žiadosť tu zatiaľ nie je, ale bola by to prospešná služba pre občanov,
hlavne pred blížiacimi sa vianočnými sviatkami.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.

Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.158/2021 – OZ schvaľuje: Trvalú
prebytočnosť majetku Obce Skalité a zámer prenájmu prebytočného majetku obce Skalité z dôvodu
hodného osobitného zreteľa na základe § 9a, ods.9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Zákon o majetku obcí“) a Zásad hospodárenia s majetkom obce Skalité za účelom
prenájmu: časť pozemku 21/1 – zast. plochy , o výmere do 4 m2, v k. ú. Skalité, vedená na LV č.1566.
Uvedenú časť pozemku obec nevyužíva, ktoré bolo schválené počtom 11 prítomných poslancov.

(Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Bury J, Rovňan O., Petrák M.,,
Mgr. Capek R., Jozef Krčmárik., JUDr. Milan Krčmárik, M. Ramšák, proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný
na hlasovaní:).

10.Rôzne
 ŠFRB
P. starosta požiadal p. M. Mudríkovú, aby informovala o tomto bode programu.
p. M. Mudríková – finančná komisia odporúča OZ schváliť odklad splátok úverov ŠFRB
k Zmluvám o úveru č. 500/88/2021 a Zmluva o úvere č. 500/89/2021 po dobu 6 mesiacov,
z dôvodu výskytu koronavírusu, prudkého nárastu cien stavebných materiálov, čo spôsobilo
značné problémy pri obstarávaní subdodávateľa diela Obec Skalité Prevádzkárne, ktorá bude
stavbu realizovať. Avizuje sa i nižší príjem podielových daní v roku 2022, preto je potrebné
nevyhnutne pristúpiť k úsporným opatreniam. Obec ešte nezačala zo chváleného úveru čerpať
finančné prostriedky. Je potrebné nevyhnutne pristúpiť k úsporným opatreniam.
Diskusia k tomuto bodu.
P. Miloš Petrák, poslanec OZ, sa opýtal o koľko sa navýši cena práce a materiálu ak by sa
začala realizovať stavba plánovaného bytového domu.
P. starosta odpovedal, že cena stavebného materiálu ide hore. Zvyšujú sa ceny elektrickej
energie, plynu a nafty.
Uskutoční sa nové verejné obstarávanie na subdodávateľa obecnej prevádzkarne Ak bude
úspešné, na jar môže výstavba tohto bytového domu začať. Pokiaľ by nevzišla úspešná firma
na zhotovenie diela, obec bude hľadať iné riešenie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.159/2021 – OZ súhlasí: S odkladom
splátok úverov ŠFRB k Zmluvám o úveru č. 500/88/2021 a Zmluva o úvere č. 500/89/2021 po dobu 6
mesiacov, z dôvodu výskytu koronavírusu, prudkého nárastu cien stavebných materiálov, čo spôsobilo
značné problémy pri obstarávaní subdodávateľa diela Obec Skalité Prevádzkárne, ktorá bude stavbu
realizovať. Avizuje sa i nižší príjem podielových daní v roku 2022, preto je potrebné nevyhnutne
pristúpiť k úsporným opatreniam a schvaľuje:
a) Predloženie žiadosti na Štátny fond rozvoja bývania SR o odklade splátok úveru ŠFRB.
b) Zvýšenie mesačnej splátky úveru, z dôvodu 6 mesačného odkladu splácania úveru, ktoré bolo

schválené počtom 11 prítomných poslancov.(Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr.
Časnocha M., Bazgerová I., Bury J, Rovňan O., Petrák M.,, Mgr. Capek R., Jozef Krčmárik., JUDr. Milan
Krčmárik, M. Ramšák, proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

 Zmenu uznesenia Obecného zastupiteľstva Skalité č.108/2021 zo dňa
28.6.2021
P. starosta požiadal p. M. Mudríkovú, aby informovala o tomto bode programu.
p. M. Mudríková – finančná komisia odporúča zmenu uznesenia č.108/2021 zo dňa 28.6.2021
v bode b – použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové výdavky:
Osobný automobil Citroen C3 vo výške 7 500,- EUR sa nahradí názvom: osobný automobil
Dacia Duster.
Diskusia k nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.160/2021 – OZ schvaľuje: Zmenu
uznesenia Obecného zastupiteľstva Skalité č.108/2021 zo dňa 28.6.2021 v bode b – použitie
finančných prostriedkov z RF nasledovne: a)vypúšťa sa „osobný automobil Citroen C3“,
b)nahrádza sa názvom „osobný automobil Dácia Duster“, ktoré bolo schválené počtom 11
prítomných poslancov.(Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I.,
Bury J, Rovňan O., Petrák M.,, Mgr. Capek R., Jozef Krčmárik., JUDr. Milan Krčmárik, M. Ramšák, proti: nikto,
zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

 Obstaranie mechanizácie určenej na elimináciu BRO v obci Skalité“
Zrušenie uznesenia Oz č. 14/2021 zo dňa 26.1.2021
P. starosta informoval, že nakoľko sa zvýšili ceny, je potrebné opätovne predložiť žiadosť, na
základe novej cenovej ponuky, o NFP za účelom realizácie projektu „ Obstaranie
mechanizácie určenej na elimináciu BRO v obci Skalité. Je potrebné zrušiť uznesenie OZ č.
14/2021 zo dňa 26.1.2021 a prijať nové
Diskusia k tomuto bodu.
JUDr. Časnocha Michal, poslanec OZ sa opýtal, či boli z našej strany vynaložené nejaké
finančné prostriedky.
P. starosta odpovedal, že len k podaniu žiadosti ako napr. poštovné a práca zamestnanca.
Následne dal hlasovať o návrhu, ktorým sa ruší uznesenie OZ 14/2021 zo dňa 26.1.2021
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.161/2021 – OZ ruší: Uznesenie Obecného
zastupiteľstva v Skalitom č. 14/2021, zo dňa: 26.1.2021 v plnom rozsahu, z dôvodu opätovného
podania žiadosti na základe novej cenovej ponuky, ktoré bolo schválené počtom 11 prítomných
poslancov.(Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Bury J, Rovňan
O., Petrák M.,, Mgr. Capek R., Jozef Krčmárik., JUDr. Milan Krčmárik, M. Ramšák, proti: nikto, zdržali sa: nikto,
neprítomný na hlasovaní:).

P. požiadal návrhovú komisiu, aby predložila návrh na nové uznesenie k tomuto bodu.

Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.162/2021 – OZ schvaľuje:
a) Predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Obstaranie mechanizácie
určenej na elimináciu BRO v obci Skalité“,
b) Zaistenie realizácie malého projektu v súlade s podmienkami poskytnutej pomoci,
c) Zaistenie finančných prostriedkov na financovanie projektu, t. j. vo výške 129 000,00 EUR
(celkový rozpočet malého projektu),
d) Zaistenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových výdavkov malého projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci, t. j. vo výške 6 450,00 EUR, ktoré bolo schválené počtom 11
prítomných poslancov.(Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová
I., Bury J, Rovňan O., Petrák M.,, Mgr. Capek R., Jozef Krčmárik., JUDr. Milan Krčmárik, M. Ramšák, proti:
nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).



Žiadosť Jozef Serafín a manž. Barbora – zrušenie uznesenia OZ 134/2021

P. starosta informoval poslancov, že na minulom OZ bola prerokovaná žiadosť p. Jozefa
Serafína a manželky o odkúpenie pozemku. V pôvodnom uznesení sa vyskytla chyba, kde
v návrhu na uznesenie boli napísané parcelné čísla aj ich pozemkov. Z tohto dôvodu je
potrebné uznesenie opraviť.
Diskusia k tomuto bodu nebola.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.163/2021 – OZ ruší: Uznesenie Obecného
zastupiteľstva v Skalitom č. 134/202, zo dňa: 29.9.2021 v plnom rozsahu, ktoré bolo schválené
počtom 11 prítomných poslancov.(Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M.,
Bazgerová I., Bury J, Rovňan O., Petrák M.,, Mgr. Capek R., Jozef Krčmárik., JUDr. Milan Krčmárik, M. Ramšák,
proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.164/2021 – 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:
Jozef Serafín a manž. Barbora, Skalité č. 1459 a to: - čast pozemku – KNC 3763/28 – zastavaná
plocha, LV 1566 v k.ú. Skalité o výmere cca 30m2, parcela registra „C“ v miestnej časti Cupeľ,
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. Jozef Serafín a manž. Barbora požiadali Obec Skalité o odkúpenie časti
pozemku parc. register C 3763/28 - pozemok je priamo pred ich pozemkom, chceli by ho
odkúpiť, z dôvodu bezproblémového prístupu k domu. Pre obec je daný pozemok nevyužiteľný,
ktoré bolo schválené počtom 11 prítomných poslancov.(Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ.,
JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Bury J, Rovňan O., Petrák M.,, Mgr. Capek R., Jozef Krčmárik., JUDr. Milan
Krčmárik, M. Ramšák, proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).



Žiadosť Lukáš Čenták a manž. Michaela – zrušenie uznesenia OZ
134/2021

P. starosta informoval poslancov, že na minulom OZ bola prerokovaná aj žiadosť p. Lukáša
Čentáka a manželky o odkúpenie pozemku. V pôvodnom uznesení sa vyskytla chyba, kde
v návrhu na uznesenie boli napísané parcelné čísla aj ich pozemkov. Z tohto dôvodu je
potrebné uznesenie opraviť.
Toto je potrebné opraviť.
Diskusia k tomuto bodu nebola.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.165/2021 – OZ ruší: Uznesenie Obecného
zastupiteľstva v Skalitom č. 135/2021, zo dňa: 29.9.2021 v plnom rozsahu, ktoré bolo schválené
počtom 11 prítomných poslancov.(Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M.,
Bazgerová I., Bury J, Rovňan O., Petrák M.,, Mgr. Capek R., Jozef Krčmárik., JUDr. Milan Krčmárik, M. Ramšák,
proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.166/2021 – 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: Lukáš Čenták a manž.
Michaela, Skalité č. 1261 a to: - časť pozemku – KNC 3763/28 – zastavaná plocha, LV 1566
v k.ú. Skalité o výmere cca 46m2, parcela registra „C“ v miestnej časti Cupeľ, 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. Lukáš Čenták a manž. Michaela, Skalité č. 1261 požiadali Obec Skalité o odkúpenie časti
pozemku parc. register C 3763/28 - pozemok je priamo pred ich pozemkom, chceli by ho
odkúpiť, z dôvodu bezproblémového prístupu k domu. Pre Obec je daný pozemok
nevyužiteľný, , ktoré bolo schválené počtom 11 prítomných poslancov.(Hlasovanie: za: Mgr.
Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Bury J, Rovňan O., Petrák M.,, Mgr. Capek R., Jozef
Krčmárik., JUDr. Milan Krčmárik, M. Ramšák, proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

 Žiadosť SZUŠ Skalité -Kudlov
P. starosta predložil žiadosť SZUŠ Skalité – Kudlov o možnosť využívania časti priestorov
v budove č.602 – bývala Svadobka. Priestory chcú využívať na skvalitnenie vyučovania
kolektívnych a individuálnych odborov ale aj na organizovanie koncertov. P. starosta
konštatoval, že zámer prenájmu na tieto priestory máme zverejnené, ale keďže v priestoroch
treba vykonať stavebné úpravy, je potrebné, aby sa k žiadosti vyjadrila aj stavebná a finančná
komisia.

 Prehľad o aktuálnom stave projektov
P. starosta požiadal p. prednostu o odprezentovanie projektov.
P. prednosta informoval, že za rok 2021 obec podala niekoľko projektov.
- Najnovšie bol podaný projekt na MK SR – Fond na podporu umenia, pre obecnú knižnicu
pod názvom: „ S knihou za dobrodružstvom“. Aj druhý projekt sa týka knižnice, kde budeme
žiadať finančné prostriedky na výmenu knižničných regálov a na zakúpenie sklenených vitrín.
Dostali sme darom vzácne knihy, fotografie po vdp. Petrovi Černovi, ktoré chceme
sprístupniť aj verejnosti. Do výpožičky dostaneme od farského úradu aj archívne knihy, ktoré
sa našli kostolnej veži. Tieto knihy sú už spracované Slovenskou národnou knižnicou
v Martine.
- bol opätovne podaný projekt na GS 2022.
- následne bol podaný aj projekt na Altánok pri TJ Slovan Skalité, ktorý je spojený s históriou
futbalu v našej obci.
-projekt z Interregu na GastroKultFestival pod názvom: „Rozhýb svoje kosti“, kde by sa
prezentoval folklór, výučba tanca a ochutnávka tradičných jedál. Bolo by to ako v minulosti
Skalitská vareška.
- opätovne bol podaný projekt Medzinárodná stopa zdravia na úpravu bežeckých tratí.
- bol znova podaný projekt Vidíme bránou spoločnú históriu - na Rozhľadňu, spoločne
s Mostami u Jablunkova. V rámci tohto projektu by vybudovali Goralskú bránu.
- na Environmentálny fond sme podali projekt na obstaranie mechanizácie určenej na
elimináciu BRO v obci Skalité - Ramenový mulčovač, Univerzálny mulčovač a Robotický
svahový mulčovač.
- podali sme aj projekt na Ekofond SP – Unikátna, netypickú lavičku, ktorá by bola
umiestnená v lokalite Trojak.
- realizuje sa oprava Pamätníka padlým v II.sv. vojne
- už teraz môžeme povedať, že máme schválený projekt na autobusové zástavky v hodnote
200 tis. EUR
- rokujeme so ŽSR o obnove a oprave vlakovej stanice Pod Poľanou.
- do konca roka by sme chceli podať projekt na cyklostojany a cykloprístrešky pri školách.

11. Interpelácie poslancov
P. JUDr. Michal Časnocha sa opýtal, kde všade budú rozmiestnené nové nádoby na triedený
odpad.
P. starosta odpovedal, že tieto nové nádoby sú umiestnené na stojiskách pri hlavnej ceste.
Máme informáciu, že v budúcom roku sa bude znova meniť koncepcia triedenia odpadu.
Z tohto dôvodu budeme prehodnocovať aj koncepciu odpadu v našej obci.
P. JUDr. Michal Časnocha uviedol, že ho oslovili občania s otázkou, prečo v tomto roku vyšlo
len jedno číslo Spravodaja.
P. starosta odpovedal, že bude Spravodaj č. 2 a 3 vydaný v nasledujúcom týždni. Na konci
roka vyjde aj č.4. Ďalej informoval, že v týždni od 22. novembra sa bude inštalovať pri
kostole adventný veniec a aj vianočná výzdoba okolo cesty. V tomto roku sú dokúpené nové
prvky vianočnej výzdoby.

P. starosta informoval poslancov, že obec sa naďalej snažila nájsť nového dodávateľa –
operátora na dodanie služby SMS, či už zo Slovenska alebo okolitých krajín. Žiaľ do
dnešného dňa sa to nepodarilo. Obec platila u predchádzajúceho operátora, ktorý obci
vypovedal zmluvu 20 € mesačne za neobmedzený počet SMS. Nové cenové ponuky pri
požadovanom počte SMS sa pohybujú v rozpätí 3 000€ až 4 500€ mesačne, čo je pre obec
neakceptovateľné.

13. Záver
P. starosta po vyčerpaní všetkých bodov programu rokovania OZ poďakoval všetkým poslancom
za účasť na rokovaní OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené dňa 19.11 2021 o 13:00 hod..
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva boli prijaté uznesenia od č.119/2021 do č.165/2021.

Ing. Peter Ivanek
prednosta OcÚ
I. overovateľ: p. JUDr. Michal Časnocha

PaedDr. Cech Jozef
starosta obce
II. overovateľ: p. Jozef Krčmárik

