Zápisnica z Riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Skalité
konaného dňa 14.12. 2021 v Skalitom
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny.
P r o g r a m r o k o v a n i a:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Správa o činnosti od posledného OZ, Kontrola Uznesení OZ (predkladá starosta)
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Skalité č. 7/2021 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materských škôl a školských zariadení so sídlom na
území obce Skalité (predkladá Ľ. Kožáková)
5. 6.zmenu rozpočtu obce pre rok 2021 (predkladá M. Mudríková)
6. Návrh rozpočtu obce na roky 2022 – 2024, stanovisko HKO k návrhu rozpočtu obce na
roky 2022 – 2024 (predkladá M. Mudríková)
7. Správa o kontrolnej činnosti HKO za 2.polrok 2021. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti
HKO za rok 2021. Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na 1.polrok 2022 (predkladá M.
Stašová, HKO)
8. Informatívna správa o hospodárení Obce Skalité – Prevádzkáreň k 30.9.2021
9. Návrh na zmenu prevádzkového poriadku cintorínov(predkl. Anna Časnochová)
10. Správa o sociálnej situácii v obci Skalité za rok 2021(predkladá p. M. Špiláková)
11. Územný plán obce – potvrdenie právoplatnosti (predkladá Ing. Bury)
12. Nakladanie s majetkom obce
13. Návrh plánu zasadnutí OZ na rok 2022
14. Plán kultúrnych, športových a spoločenských podujatí pre rok 2022
15. Rôzne
16. Interpelácie poslancov
17. Správy o činnosti komisií za rok 2021
18. Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie otvoril a viedol PaedDr. Jozef Cech, starosta obce. Privítal prítomných poslancov
na 20 -tom 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 10 poslancov. O ospravedlnenie
požiadal Ján Bury, p. Mgr. Roman Capek a p. Marian Ramšák prídu na rokovanie neskôr.
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. 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 10 poslancov).
2. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie.
P. starosta zápisom poveril Časnochovú J., za overovateľov zápisnice navrhol p. Ivetu
Bazgerovú a Mgr.art. Vlastu Mudríkovú, do návrhovej komisie p. Mgr. Zdenku Révayovú a p.
Lašovú Ľubicu. Návrh starostu obce bol jednohlasne schválený.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.167/2021 – OZ schvaľuje:
a)Návrhovú komisiu v zložení: p. Mgr. Zdenka Révayová, p. Lašová Ľubica
b)Overovateľov zápisnice: p. Iveta Bazgerová, p. Mgr. art. Vlasta Mudríková
c)Zapisovateľa zápisnice: p. Časnochová Janka
d)Program rokovania OZ tak, ako bol navrhnutý, ktoré bolo schválené počtom 10, prítomných
poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Rovňan O., Petrák
M., Krčmárik J., Mgr.art. Mudríková V., JUDr. Mgr. Gonščák J., JUDr. 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, že 27.11. v našej obci sa uskutočnilo očkovanie proti ochorenie Covid
– 19 .Celkom sa zaočkovalo sa 108 občanov.
- Spoločne s prednostom OcÚ sa zúčastnil na 31. Medzinárodnej konferencie Europa Karpaty,
kde nadviazali nové cezhraničné partnerstvá.
- Dňa 5.12. prechádzal Mikuláš našou obcou na koči a stretol sa s veľkým ohlasom u všetkých
deti.
- Dňa 11.12. štáb Televíkendu natáčal v Skalitom novú reláciu – Po hrebeňoch Kysuckých
Beskýd.
- Od 12.12. ja v platnosti nový grafikon. Na železničnej trati Čadca – Skalité sa nám podarilo
presadiť pridanie štyroch vlakových spojov, ktoré však končia len v centre obce. Preto budeme
naďalej apelovať na Ministerstvo dopravy SR, aby prehodnotilo tento grafikon a vlaky
premávali až do stanice Skalité Serafínov, prip. Zwardoň..
- Bol pripravený Plán kultúrnych, športových a spoločenských podujatí pre rok 2022.
- Sú vytlačené kalendáre obce a pripravujeme aj nový Spravodaj.
- Pripravujeme rozvezenie balíčkov naším občanom do DDS a pre soc. slabšie rodiny.
- Od posledného OZ bolo podaných niekoľko nových projektov o ktorých vás budeme
informovať.
- Do 31.1.2022 môžu fyzické a právnické osoby, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt v obci
Skalité, podať žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Skalité.
- konalo sa zasadnutie obecnej rady, stavebnej komisie, sociálnej a bytovej komisie a obecnej
rady. V materiáloch s pozvánkou poslanci dostali zápisnice z komisií.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.

Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.168/2021 – 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
10, prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová
I., Rovňan O., Petrák M., Krčmárik J., Mgr.art. Mudríková V., JUDr.Mgr.Gonščák J., JUDr. Milan Krčmárik,
proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Skalité č. 7/2021 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 uviedol, že dôvodovú správu poslanci obdržali vopred na rokovanie obecného
zastupiteľstva. Návrh VZN obce č. 7/2021 bol vyvesený na úradnej tabuli obce a web-stránke
obce. Neboli doručené žiadne pripomienky. Požiadal p. Kožákovú Ľ., prac. OcÚ o podanie
informácie k bodu programu.
P. Kožáková uviedla, že finančné prostriedky na mzdy a prevádzku škôl sú obci poskytované z
výnosu z dane príjmov a následne sú rozpisované na jednotlivé školy a školské zariadenia
prostredníctvom rozpočtu obce a konkrétnym určením vo VZN. Každá zmena výšky dotácie na
dieťa a žiaka sa uskutočňuje zmenou VZN obce. Výška je uvedená v tomto návrhu a vychádza
z predpokladaných výnosov z daní z príjmov pre obec Skalité na r. 2021. Ďalej podrobne
informovala poslancov o výške dotácie pre jednotlivé školy a školské zariadenia.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.169/2020 - OZ berie na vedomie: Dôvodovú
správu k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Skalité č. 7/2021 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 10, prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr.
Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Rovňan O., Petrák M., Krčmárik J., Mgr.art.
Mudríková V., JUDr.Mgr.Gonščák J., JUDr. Milan Krčmárik, proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na
hlasovaní:).

Následne p. starosta dal hlasovať o schválení Všeobecne záväzného nariadenia obce Skalité
č.7/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materských škôl
a školských zariadení so sídlom na území Obce Skalité. Poslanci VZN č. 7/2021 jednohlasne
schválili počtom 10 poslancov.
Obecné zastupiteľstvo obce Skalité sa uznáša na Všeobecnom záväznom nariadení obce
Skalité č. 7/2021, 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.

5. Návrh na 6.zmenu rozpočtu obce Skalité
P. starosta požiadal p. Mudríkovú, prac. OcÚ o podanie správy k 6. zmene rozpočtu obce pre
rok 2021.
P. Mudríková informovala poslancov o 6. 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 6. 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.170/2021 –– OZ schvaľuje:
a) 6 . zmenu rozpočtu obce Skalité pre r. 2021 tak, ako bola predložená, vrátane rozpočtu
ROPO v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Skalité (tvorí prílohu zápisnice)
b) 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 10, prítomných
poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Rovňan
O., Petrák M., Krčmárik J., Mgr.art. Mudríková V., JUDr.Mgr.Gonščák J., JUDr. Milan Krčmárik, proti:
nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

6. Návrh rozpočtu obce na roky 2022 – 2024, stanovisko HKO k návrhu
rozpočtu obce na roky 2022 – 2024
P. starosta uviedol, že návrh rozpočtu bol prerokovaný na zasadnutí komisie finančnej a taktiež
na zasadnutí OR. Požiadal o odprezentovanie návrhu rozpočtu p. Mudríkovú.
P. Mudríková informovala poslancov o predloženom návrhu, ktorý poslanci obdržali spolu
s pozvánkou. Rozpočet pre rok 2022 je vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti.
p. starosta požiadal HKO p. Stašovú o vyjadrenie sa k návrhu rozpočtu obce.
p. Stašová, HKO – predložila poslancom stanovisko k predloženému rozpočtu, v ktorom
vychádza z hľadísk či je rozpočet predložený zákonne, v súlade so všeobecne záväznými
predpismi, metodiky správne, či bola dodržaná informačná povinnosť. Rozpočet bol zverejnený
podľa zákona o obecnom zriadení. Predložený rozpočet bol spracovaný metodiky správne, bol
prerokovaný vo finančnej komisii a obecnej rade. Navrhovaný rozpočet je podľa zák. 583/2004
Z.z. v znení neskorších predpisov, členený na bežné príjmy a výdavky, kapitálové príjmy a
výdavky a príjmové a výdavkové finančné operácie. Súčasťou navrhovaného rozpočtu sú aj
rozpočty rozpočtových a príspevkových organizácií. Konštatovala, že návrh rozpočtu je v
súlade so zákonom o obecnom zriadení zverejnený v obci spôsobom obvyklým. Návrh rozpočtu
na r. 2022-2024 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými predpismi, metodicky správne.
Je navrhnutý ako vyrovnaný.
P. starosta otvoril diskusiu.

Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.171/2021 – OZ schvaľuje:
1. b e r i e n a v e d o m i e : a)Stanovisko HKO Obce Skalité k návrhu rozpočtu obce na
roky 2022- 2024 vrátane rozpočtov ROPO v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Skalité.
b)Rozpočet obce Skalité na roky 2023-2024, 2. s ch v a ľ u j e: a)Rozpočet obce Skalité na
rok 2022, vrátane rozpočtov ROPO v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Skalité, tak ako bol
predložený a bežných výdavkov v členení na položky 610,620,630,640,650, tvorí prílohu
uznesenia, b)Programový rozpočet na rok 2022, tvorí prílohu uznesenia, c) Použitie finančných
prostriedkov z rezervného fondu vo výške 69 000,– EUR a to na: 1. Autobusové zastávky
spolufinancovanie vo výške 11 000,- EUR, 2. Projektové dokumentácie vo výške 10 000,EUR, 3. Technická vybavenosť BD Kudlov 19 bj. Vo výške 48 000,- EUR, Príspevok pre TJ
Slovan Skalité vo výške 24 000,- EUR nasledovne: ·
 Futbalový oddiel – 20 550,- EUR ·
 Biatlonový oddiel –2 500,- EUR ·
 Hokejbalový oddiel – 600,– EUR ·
c) Futsalový oddiel – 350,– EUR, ktoré bolo schválené počtom 10, prítomných poslancov.(
Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Rovňan O., Petrák M.,
Krčmárik J., Mgr.art. Mudríková V., JUDr. .Mgr. Gonščák J., JUDr. Milan Krčmárik, proti: nikto, zdržali
sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:)

7. Správa o kontrolnej činnosti HKO za 2.polrok 2021. Súhrnná správa o
kontrolnej činnosti HKO za rok 2021. Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO
na 1.polrok 2022.
P. starosta požiadal p. Stašovú, HKO (Hlavná kontrolórka obce, ďalej len HKO) o predloženie
správ.
P. Stašová, HKO informovala poslancov o vykonaných kontrolách v zmysle plánu o kontrolnej
činnosti na II. polrok 2020.Vykonala kontrolu plnenia prijatia uznesení OZ. Skonštatovala, že
uznesenia OZ sa plnia priebežne. Ďalej vykonala kontrolu pokladní u príspevkových a
rozpočtových organizácií.

8. Informatívna správa o hospodárení Obce Skalité – Prevádzkáreň
k 30.9.2021
P. starosta požiadal p. Majchrákovú Ž., prac. Obec Skalité - Prevádzkárň o podanie správy
k bodu programu rokovania.
P. Majchráková Ž. uviedla, že správa sa podáva v súlade so zákonom o rozpočtových
pravidlách verejnej správy. Bližšie informovala poslancov o hospodárení obecnej
prevádzkárne. Stredisko pohrebné služby – uvedený nepriaznivý hospodársky výsledok je
spôsobený rastom prevádzkových nákladov a obec je povinná prijať opatrenia na nápravu.
P. starosta otvoril diskusiu.
JUDr. Časnocha Michal, poslanec sa opýtal, aký je stav rezervného fondu.

P. Majchráková Ž. uviedla, toto číslo nevie, môže to zistiť a v priebehu zasadnutia bude o tom
informovať.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.173/2021 – OZ berie na vedomie:
Informatívnu správu o hospodárení príspevkovej organizácie Obec Skalité-Prevádzkáreň v
podnikateľskej činnosti k 30.9.2021 (tvorí prílohu uznesenia), ktoré bolo schválené počtom 10,
prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I.,
Rovňan O., Petrák M., Krčmárik J., Mgr. art. Mudríková V., JUDr. Mgr. Gonščák J., JUDr. Milan Krčmárik, proti:
nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:)

9. Návrh na zmenu prevádzkového poriadku cintorínov
P. starosta požiadal p. Majchrákovú Ž., prac. Obec Skalité Prevádzkáreň o podanie správy
k bodu programu rokovania.
P. Majchráková Ž. uviedla, že Obec Skalité – Prevádzkáreň ako správca pohrebísk v obci
Skalité žiada o schválenie zmeny v Prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Skalité, konkrétne
v článku 16 Cenník služieb zrušením bodu 3. Cenník služieb pri výkope hrobu. Hospodársky
výsledok strediska Pohrebné služby k 30. septembru 2021 je: – 1944,24 €. Vzhľadom na
to, že pohrebné služby sa musia zabezpečovať plynulo a ich prerušenie neprichádza do úvahy
Obec Skalité – Prevádzkáreň ako správca cintorínov v obci a vykonávateľ pohrebných služieb
v podnikateľskej činnosti žiada o vylúčenia bodu 3 v článku 16 prevádzkového poriadku.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.174/2021 – OZ schvaľuje: Novelizáciu č. 6
k Prevádzkovému poriadku pre pohrebiská a Domu nádeje v obci Skalité (v Článku 16 zrušenie
bodu 3. Cenník služieb pri výkope hrobu). Obec Skalité – Prevádzkáreň má oprávnenie tvoriť
a meniť ceny uvedené v cenníku za poskytnuté pohrebné služby podnikateľskej činnosti, ktoré
bolo schválené počtom 10, prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr.
Časnocha M., Bazgerová I., Rovňan O., Petrák M., Krčmárik J., Mgr. art. Mudríková V., JUDr. Mgr. Gonščák J.,
JUDr. Milan Krčmárik, proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:)

Pán starosta prerušil rokovanie OZ na 10 minút do 11:50
Pokračovanie rokovania OZ o 11:50. Na rokovanie sa dostavili aj poslanci p. Mgr. Roman
Capek a p. Marian Ramšák.

10. Správa o sociálnej situácii v obci Skalité za rok 2021
P. starosta informoval poslancov o sociálnej situácii v obci Skalité za rok 2021. Správu
k tomuto bodu rokovania vypracovala p. Mária Špiláková a bola doručená poslancom spolu
s pozvánkou.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.175/2021 – OZ berie na vedomie: Správu
o sociálnej situácii v obci Skalité za rok 2021, ktoré bolo schválené počtom 12, prítomných
poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Rovňan O., Petrák

M., Krčmárik J., Mgr.art. Mudríková V., JUDr .Mgr. Gonščák J., JUDr. Milan Krčmárik, Mgr. Roman Capek,
Marian Ramšák proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:)

11.Územný plán obce – potvrdenie právoplatnosti
P. starosta požiadal p. Ing. Vladimíra Buryho., prac. OcÚ o podanie správy k bodu programu
rokovania.
Ing. V. Bury, informoval poslancov, že v roku 2008 bol schválený Územný plán obce (ďalej
„ÚPN“) na obdobie 4 rokov. Podľa zákona je každé štyri roky potrebná jeho aktualizácia.
P. starosta konštatoval, že týmto bodom sa programu sa zaoberala aj stavebná komisia a obecná
rada. Chceli by sme pripraviť nový návrh Územného plánu obce, po zverejnení
a pripomienkovaní, by sme v roku 2023 požiadali o dotáciu na dofinancovanie nového ÚPN.
Spracovanie nového ÚPN môže trvať aj niekoľko rokov, je to zdĺhavý proces.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.176/2021 – OZ schvaľuje: 1. V zmysle §
30, ods. 4 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
právoplatnosť „Územného plánu obce Skalité“ (ďalej len „ÚPN“) schváleného dňa 5. 5. 2008
Uznesením OZ č. 68/2008. 2. Ukladá pracovníkovi stavebného úradu Ing. Vladimírovi Burymu
vyznačiť údaje v zmysle platnej legislatívy do územného plánu obce Skalité,ktoré bolo
schválené počtom 12, prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr.
Časnocha M., Bazgerová I., Rovňan O., Petrák M., Krčmárik J., Mgr .art. Mudríková V., JUDr. Mgr. Gonščák J.,
JUDr. Milan Krčmárik, Mgr. Roman Capek, Marian Ramšák proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na
hlasovaní:)

12.


Nakladanie s majetkom obce

Zmluva so Stredoslovenskou distribučnou, a.s. Žilina – prekládka siete

P. starosta informoval poslancov, že pri geologickom prieskume sa zistilo, že na pozemku, kde
by má stáť nový bytový dom 19.b.j Kudlov sa nachádza prípojka do lokality Čanecký potok.
Nebola nikde zaznačená v knižných mapách a nikto o nej nevedel. V tomto období
Stredoslovenskou distribučnou spoločnosťou a. s. Žilina robí komplexné zameranie
distribučných sieti a následné preklopenie do mapových portálov. Požiadali sme o prekládku
siete a už nám prišiel aj návrh zmluvy.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.177/2021 – OZ poveruje: Starostu obce
PaedDr. Jozefa Cecha rokovaním so Stredoslovenskou distribučnou, a. s., Žilina, uzatvorením
zmluvy o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia na
pozemku parc. Č. KNC 1840/27 v k.ú. Skalité, vo vlastníctve obce, ktoré koliduje
s umiestnením stavby bytového domu 19. b.j. Kudlov. ktoré bolo schválené počtom 12,
prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I.,
Rovňan O., Petrák M., Krčmárik J., Mgr. art. Mudríková V., JUDr. Mgr. Gonščák J., JUDr. Milan Krčmárik, Mgr.
Roman Capek, Marian Ramšák proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:)

 Byty:
- Opakované predlženie nájomných zmlúv
P. starosta požiadal p. I. Bazgerovú, predsedníčku soc. komisie, aby informovala poslancov o
žiadostiach o predĺženie nájomných zmlúv na byty.
P. I. Bazgerová informovala poslancov o jednotlivých žiadateľoch na opakované uzatvorenie
nájomných zmlúv a odporúčanie komisie sociálnej.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.178/2021 – OZ schvaľuje: Opakované
predlženie NZ Jozef Grochal, byt č.1449/3:od 01.02.2022 do 31.01.2023.
Lucia Vaculčiaková, byt č. 782/2:
od 01.01.2022 do 31.12.2022.
Katarína Heglasová, byt. č. 1149/9:
od 01.01.2022 do 31.12.2022.
Jana Franková, byt. č. 1449/4:
od 16.12.2021 do 15.12.2024.
Ján Mikula, byt č. 1450/5:
od 16.12.2021 do 15.12.2022.
Zdeno Grochal, byt. č. 1450/6:
od 16.12.2021 do 15.12.2022.
Michaela Krištofíková, byt č. 1440/5:
od 16.12.2021 do 15.12.2024, ktoré bolo schválené
počtom 12, prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M.,
Bazgerová I., Rovňan O., Petrák M., Krčmárik J., Mgr. art. Mudríková V., JUDr. Mgr. Gonščák J., JUDr. Milan
Krčmárik, Mgr. Roman Capek, Marian Ramšák proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:)

- Pridelenie nájomného bytu v BD č. 1149/4
P. I. Bazgerová informovala poslancov o uvoľnenom nájomnom byte v BD č. p. 1149/4. Ďalej
informovala, že na uvoľnený nájomný byt sú dvaja žiadatelia a to p. Majchráková a p. Petrák
Žiadatelia podmienky na pridelenie bytu spĺňajú. Komisia odporučila prideliť uvoľnený
nájomný byt priamo p. Majchrákovej.
P. starosta dal hlasovať o návrhu komisie sociálnej, aby uvoľnený nájomný byt bol pridelený
priamo. Návrh bol jednohlasne schválený počtom prítomných 12 poslancov OZ.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.179/2021 – OZ schvaľuje: a) Pridelenie
nájomného bytu v BD č. 1149/4 priamo.
b) Pridelenie nájomného bytu v BD č. 1149/4 priamo: p. Janke Majchrákovej, bytom Skalité č.
512 na dobu od 01.02.2022 do 31.01.2025, ktoré bolo schválené počtom 12, prítomných
poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Rovňan O., Petrák
M., Krčmárik J., Mgr. art. Mudríková V., JUDr. Mgr. Gonščák J., JUDr. Milan Krčmárik, Mgr. Roman Capek,
Marian Ramšák proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:)

- Vypratanie bytu v budove č.781
P. starosta informoval, že obec je nútená pristúpiť k vypratania bytu v budove č. 781 z dôvodu
neplnenia si povinnosti nájomcu.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.180/2021 - OZ ukladá: Starostovi obce
v spolupráci s právnym zástupcom obce vypracovať žalobu na okresný súd vo veci vypratania
nájomného bytu v budove č. p. 781 s nájomníčkou p. Koričárovou Martinou, bytom Skalité
č.137 z dôvodu neplatenia nájomného, nájomný vzťah končí k 31.12.2021, ktoré bolo
schválené počtom 12, prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., Bazgerová
I., Rovňan O., Petrák M., Krčmárik J., Mgr. art. Mudríková V., JUDr .Mgr. Gonščák J., JUDr. Milan Krčmárik,
Mgr. Roman Capek, Marian Ramšák proti: nikto, zdržali sa: JUDr. Časnocha M, neprítomný na hlasovaní:)

- Škoda Fábia, EVČ: CA918CB – vyradenie z majetku
P. starosta informoval poslancov, že finančná komisia navrhuje z dôvodu nevyhovujúceho
technického stavu schváliť vyradenie z majetku automobil Škoda Fábia, EVČ CA 918 CB a
likvidáciu zošrotovaním do 31.12.2021.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.181/2021 - OZ schvaľuje: Vyradenie
z majetku obce osobné motorové vozidlo Škoda Fábia, EVČ: CA918CB v obstarávacej hodnote
3 400,- €, zostatková hodnota 0,-€, z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu vodidla,
zošrotovaním do 31.12.2021, ktoré bolo schválené počtom 12, prítomných poslancov.(
Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Rovňan O., Petrák M., Krčmárik
J., Mgr. art. Mudríková V., JUDr. Mgr. Gonščák J., JUDr. Milan Krčmárik, Mgr. Roman Capek, Marian Ramšák
proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:)

-

Obyvatelia z osady u Rucka pod Malíkami, vz. Pavol Laš Skalité č. 553 Žiadosť o vyasfaltovanie miestnej komunikácie

P. starosta predložil žiadosť občanov od Rucka v zastúpení p. Pavlom Lašom o pravu
a o vyasfaltovanie miestnej komunikácie. Stavebná komisia sa týmto zaberala a odporúča OZ
zaradiť MK do zoznamu opráv MK a vyasfaltovanie realizovať podľa finančných možností
obce.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.182/20201– OZ schvaľuje: a) Zaradenie
MK v osade u Rucka do zoznamu opráv MK. (žiadateľ Pavol Laš), b) Vyasfaltovanie MK
v osade u Rucka podľa finančných možnosti obce, ktoré bolo schválené počtom 12, prítomných
poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Rovňan O., Petrák
M., Krčmárik J., Mgr. art. Mudríková V., JUDr .Mgr. Gonščák J., JUDr. Milan Krčmárik, Mgr. Roman Capek,
Marian Ramšák proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:)

-

Mgr. Katarína Konečná, Skalité č. 1151 - Žiadosť o vybudovanie miestnej
komunikácie, miestna časť Bory

P. starosta predložil žiadosť p. Mgr. Kataríny Konečnej o vybudovanie MK k novému
rodinnému domu. Stavebná komisia odporúča cestu zaradiť do zoznamu opráv MK a podľa
finančných možnosti obce MK zrealizovať.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.183/2021 – OZ schvaľuje: a) Zaradenie MK
časť Bory do zoznamu opráv MK (žiadateľka Mgr. Katarína Konečná), b) Vybudovanie MK –
časť Bory podľa finančných možnosti obce, ktoré bolo schválené počtom 12, prítomných
poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Rovňan O., Petrák
M., Krčmárik J., Mgr. art. Mudríková V., JUDr .Mgr .Gonščák J., JUDr. Milan Krčmárik, Mgr. Roman Capek,
Marian Ramšák proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:)

-

Pavol Tabačár, Skalité č. 335 - Žiadosť o umiestnenie osvetlenia pri RD č. 345

P. starosta predložil žiadosť p. Pavla Tabačára , Skalité č. 335 o umiestnenie osvetlenia pri RD
č. 345. Stavebná komisia odporúča umiestnenie osvetlenia zrealizovať do konca roka 2022.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.184/2021 – OZ schvaľuje: Umiestnenie
verejného osvetlenia pre žiadateľa: Pavol Tabačár, Skalité č.335, pri RD č.345 prostredníctvom
príspevkovej organizácie Obce Skalité-Prevádzkáreň v termíne: do konca roka 2022, ktoré bolo
schválené počtom 12, prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr.
Časnocha M., Bazgerová I., Rovňan O., Petrák M., Krčmárik J., Mgr. art. Mudríková V., JUDr. Mgr. J., JUDr.
Milan Krčmárik, Mgr. Roman Capek, Marian Ramšák proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:)



Žiadosti o odpredaj : Alojz Sojka, Skalité č. 1192

P. starosta predložil žiadosť p. Alojza Sojku, Bytom Skalité č.1192 o odpredaj mobilnej bunky
pri lyžiarskom vleku Serafínov 3. Stavebná komisia neodporúča predaj z dôvodu budúceho
možného využitia.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.185/2021 – OZ neschvaľuje: Žiadosť p.
Alojza Sojku, bytom Skalité 1192 o odpredaj mobilnej bunky pri lyžiarskom vleku Serafínov
3, z dôvodu budúceho možného využitia, ktoré bolo schválené počtom 12, prítomných
poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Rovňan O., Petrák
M., Krčmárik J., Mgr. art. Mudríková V., JUDr. Mgr. Gonščák J., JUDr. Milan Krčmárik, Mgr. Roman Capek,
Marian Ramšák proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:)

-

Žiadosti o odpredaj pozemku: Agnesa Kubašková, Podzávoz č. 1241, Čadca

P. starosta predložil žiadosť p. Agnesy Kubašková, Podzávoz č. 1241, Čadca o odkúpenie časti
pozemkov KNC 267/1,2 v lokalite u Tomasa o výmere cca do 30m2. Stavebná komisia
neodporúča predaj z dôvodu budúceho možného využitia.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.186/2021 – OZ neschvaľuje: Žiadosť p.
Agnesy Kubaškovej, bytom Podzávoz č.1241, Čadca o odkúpenie časti pozemku KNC 267/1,2,
v lokalite Skalité u Tomasa o výmere do 30 m2, z dôvodu budúceho možného využitia, ktoré
bolo schválené počtom 12, prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr.
Časnocha M., Bazgerová I., Rovňan O., Petrák M., Krčmárik J., Mgr. art. Mudríková V., JUDr. Mgr. Gonščák J.,
JUDr. Milan Krčmárik, Mgr. Roman Capek, Marian Ramšák proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na
hlasovaní:)

-

Firma Packeta Slovakia s.r.o., Kopčianska 3338/82A, 851 02 Bratislava, IČO:
48 136 999, prenájom časti pozemku parcela „C“ 21/1

P. starosta konštatoval, že na OZ 19.11.2021 bol chválený zámer prenájmu pozemku parcela
„C“ 21/1 pre firmu Packeta Slovakia s.r.o., Kopčianska 3338/82A, 851 02 Bratislava, IČO: 48
136 999, na umiestnenie Z-Boxu. K zverejnenému zámeru neboli doručené žiadne
pripomienky.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.187/2021 – OZ schvaľuje: Trvalú
prebytočnosť majetku Obce Skalité a prenájom 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 nehnuteľného majetku obce - parcelu v k,ú. Obce
Skalité žiadateľovi spoločnosti Packeta Slovakia s.r.o., Kopčianska 3338/82A, 851 01
Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 48 136 999, a to: časť pozemku parcela „C“ 21/1 zast. plocha o výmere do 4 m2, vedenej na LV č. 1566 v k.ú. obce Skalité na dobu neurčitú,
s obvyklou výškou nájmu za podmienky, že celú investíciu na umiestnenie Z-Boxu a servis
spojený s prevádzkovaním zariadenia bude hradiť spoločnosť Packeta Slovakia, s.r.o.,
Bratislava, IČO: 48 136 999 .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, ktoré bolo
schválené počtom 12, prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr.
Časnocha M., Bazgerová I., Rovňan O., Petrák M., Krčmárik J., Mgr. art. Mudríková V., JUDr. Mgr. Gonščák J.,
JUDr. Milan Krčmárik, Mgr. Roman Capek, Marian Ramšák proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na
hlasovaní:)

-

Žiadosť o prenájom pozemku: DZS, s.r.o. so sídlom Paláriková 2681, 022 16
Čadca, IČO: 3641573

P. starosta predložil žiadosť DZS, s.r.o. so sídlom Paláriková 2681, 022 16 Čadca, IČO:
3641573 o prenájom časti pozemku č. CKN 3618/1, LV č. 1566 o výmere 24 m2, za účelom
zriadenia a prevádzkovania mobilného odberného miesta na vykonávanie antigénových testov
v obci Skalité.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.188/2021 – OZ schvaľuje: a) Výpožičku
majetku obce Skalité a to časť pozemku č. CKN 3618/1, LV č. 1566 o výmere 24 m2 pre DZS,
s.r.o. so sídlom Paláriková 2681, 022 16 Čadca, IČO: 3641573 za účelom zriadenia a
prevádzkovania mobilného odberného miesta na vykonávanie antigénových testov v obci
Skalité.
b) V zmysle Článku č. 6, bodu 2. písm. b) Zásad hospodárenia s majetkom obce Skalité zo dňa
29.9.2021, uzatvorenie zmluvy o výpožičke na obdobie od 1.1.2022 do 30.6.2022 bezodplatne.
Úhrady za služby spojené s užívaním predmetu zmluvy sa určia v zmluve o výpožičke, ktoré
bolo schválené počtom 12, prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr.
Časnocha M., Bazgerová I., Rovňan O., Petrák M., Krčmárik J., Mgr. art. Mudríková V., JUDr. Mgr. Gonščák J.,
JUDr. Milan Krčmárik, Mgr. Roman Capek, Marian Ramšák proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na
hlasovaní:)

13. Plán zasadnutí OZ pre rok 2022
P. starosta požiadal prednostu OcÚ o predloženie správy k bodu rokovania OZ.
P. prednosta vizuálne odprezentoval návrh plánu zasadnutí OZ.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.188/2021 – OZ schvaľuje: Plán zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v Skalitom pre rok 2022 (tvorí prílohu uznesenia), ktoré bolo
schválené počtom 12, prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr.
Časnocha M., Bazgerová I., Rovňan O., Petrák M., Krčmárik J., Mgr. art. Mudríková V., JUDr. Mgr. Gonščák J.,
JUDr. Milan Krčmárik, Mgr. Roman Capek, Marian Ramšák proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na
hlasovaní:)

14. Plán kultúrnych, športových a spoločenských podujatí pre rok 2022
P. starosta požiadal o odprezentovanie bodu programu rokovania p. prednostu OcÚ.
P. prednosta oboznámil poslancov s uvedeným návrh podujatí. Konštatoval, že tento návrh
poslanci dostali spolu s pozvánkou. Kedy sa uskutoční prvé podujatie, bude závisieť od vývoja
pandemickej situácie. Návrh plánu podujatí sa bude dopĺňať a upravovať aj priebehu roka.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.

Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.190/2021 - OZ schvaľuje: Plán kultúrnych,
športových a spoločenských podujatí pre rok 2022 (tvorí prílohu uznesenia), ktoré bolo
schválené počtom 12, prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr.
Časnocha M., Bazgerová I., Rovňan O., Petrák M., Krčmárik J., Mgr. art. Mudríková V., JUDr. Mgr. Gonščák J.,
JUDr. Milan Krčmárik, Mgr. Roman Capek, Marian Ramšák proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na
hlasovaní:)

15. Rôzne


Odmena HKO

P. starosta v súlade s § 18c) ods. 5 Zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
predložil návrh na vyplatenie odmeny HKO obce Skalité za rok 2021 vo výške 25% ročnej
časovej mzdy a poďakoval jej za celoročnú prácu, ktorú pre obec vykonala.
Pán starosta otvoril diskusia.
P. Mgr. Roman Capek, poslanec OZ a predseda finančnej komisie poďakoval p. Stašovej za
prácu počas roka.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.191/2021 - OZ schvaľuje: V súlade s § 18c)
ods. 5 Zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov vyplatenie odmeny Hlavnej
kontrolórke Obce Skalité za rok 2021 vo výške 25% ročnej časovej mzdy, ktoré bolo schválené
počtom 12, prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M.,
Bazgerová I., Rovňan O., Petrák M., Krčmárik J., Mgr. art. Mudríková V., JUDr. Mgr. Gonščák J., JUDr. Milan
Krčmárik, Mgr. Roman Capek, Marian Ramšák proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:)

 Odmena poslancom
P. starosta súlade s ods.3, Čl. 3 Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce
Skalité a Zákona č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov predložil návrh na vyplatenie
odmien poslancom Obecného zastupiteľstva Skalité v závislosti od dosiahnutých výsledkov za
aktívnu celoročnú prácu počas roka 2021 vo výške disponibilných finančných prostriedkov z
príslušnej kapitoly rozpočtu obce.
Pán starosta otvoril diskusiu
Mgr. Roman Capek, poslanec OZ, konštatoval, že rok 2021 bol náročný rok pre obec aj pre
občanov. Ako predseda finančnej komisie poďakoval poslancom za ich prácu. Zvlášť
poďakoval JUDr. Michalovi Časnochovi, najmladšiemu členovi poslaneckého zboru, ktorý
podľa neho chodí na zasadnutia „pripravený na 150%“, jeho názor má veľký prínos, vždy sa
snaží o blaho obce a ľudí. Osobne by bol veľmi rád, ak by p. Časnocha aj naďalej pokračoval
v práci poslanca.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.192/2021 - OZ schvaľuje: V súlade s ods.3,
Čl. 3 Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Skalité a Zákona č.
369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov vyplatenie odmien poslancom Obecného zastupiteľstva
Skalité v závislosti od dosiahnutých výsledkov za aktívnu celoročnú prácu počas roka 2021 vo
výške disponibilných finančných prostriedkov z príslušnej kapitoly rozpočtu obce a to 767,- €
v hrubom/poslanec, ktoré bolo schválené počtom 12, prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr.
Révayová Z., Lašová Ľ., Bazgerová I., Rovňan O., Petrák M., Krčmárik J., Mgr.art. Mudríková V.,
JUDr.Mgr.Gonščák J., JUDr. Milan Krčmárik, Mgr. Roman Capek, Marian Ramšák proti: nikto, zdržali sa: JUDr.
Časnocha M., neprítomný na hlasovaní:)

 Jednanie s bankovými inštitúciami
P. starosta informoval poslancov o otázke, ktorá vzišla z obecnej rady. Obec plánuje v budúcom
roku realizovať rekonštrukciu viacerých miestnych komunikácii. Na základe dobrej finančnej
kondície obce a informácie HKO, ktorá prezentovala, že úverové zaťaženie obce je na úrovní
okolo 27%, zvažujeme prijať úver na rekonštrukciu a opravu miestnych komunikácii. Nebude
to len o úvere, ale aj o rezervnom fonde obce z dobrého hospodárenia z posledných rokov, o
ktorom použití budú rozhodovať poslanci na nasledujúcich zasadnutiach OZ. Aj na základe
skúseností susedných obcí vieme, že pokiaľ sa realizuje verejné obstarávanie v zimných
mesiacoch, vie to priniesť úsporu finančných prostriedkov. Pán starosta uviedol, že v tomto
období sa bude rokovať s bankovými inštitúciami o ponukách pre obec a o výsledku rokovania
bude následne poslancov informovať na OZ.
Pán starosta ďalej informoval, že na najbližšie zasadnutie OZ chce pripraviť lokácie výstavby
budúceho domova soc. služieb v našej obci. V priebehu roka 2022 pripravíme komplexnú
projektovú dokumentáciu aj so stavebným povolením na tento typ zariadenia pre našich
obyvateľov, ktorí sú na túto službu odkázaní, kapacitne do 39 lôžok. Následne v roku 2023
bude možné podať projekt cez ŠFRB alebo fondov EÚ. V rámci nového programovacieho
obdobia bude možné získať finančné prostriedky aj z eurofondov, kde by mohlo byť
dofinancovanie až do výšky 95%. Do dnešného dňa takéto financovanie nebolo možné. V tejto
chvíli sa koncepcia mení a myslím si, že treba byť pripravený, aby sme projekt vedeli po
zverejnení výzvy podať. Ak sa nám podarí zariadenie vybudovať, vznikne nám v obci cez 20
nových pracovných miest. Bude to zariadenie nielen pre klientov, ale aj možnosť pre
niekoľkých našich občanov zamestnať sa.
Pán starosta otvoril diskusiu.
p. JUDr. Časnocha Michal, poslanec OZ konštatoval, že aj on by bol, rád aby sa už konečne
začali cesty opravovať. Osobne vidí výkričník pri stavbe plánovaného bytového domu. Bojí sa,
že sumy stavebného materiálu sa posunú do takej úrovne, že sumu, ktorú chceme vyobstarať,
nevyobstaráme. Pri každom projekte, ktorý sme doteraz mali, sme doberali úver ako to bolo pri
športovej hale. Dal otázku, čo ak sa stane, že budeme potrebovať 200 000,-EUR na dorobenie
bytového domu. Opýtal sa na názor HKO, čo bude ak teraz zoberieme úver a budeme
potrebovať úver aj na dovybavenie bytového domu. Myslí si, že treba zvážiť, čo sú naše
priority.
P. starosta odpovedal, že v prípade bytového domu na Kudlove, projekt zahŕňa všetko, čo sa
týka technickej vybavenosti. Ako obec máme podpísanú zmluvu so ŠFRB na sumu záväznú a
nemennú. Ak by nastala situácia, že sa suma posunie dramatický vyššie, musíme od zmluvy
odstúpiť. Pripomenul, že keď nastúpil do funkcie, financovanie výstavby športovej haly bolo
riešené len čiastočne. Celková cena diela bola na úrovní 800 000,-EUR a to len hrubej stavby
bez spevnených plôch a vybavenia. Finančné krytie bolo v tom čase len 600 000,- EUR z úveru
a mnohé položky neboli vôbec rozpočtované.
P. starosta požiadal o stanovisko kontrolórku obce p. M. Stašovú.
P. M. Stašová (HKO) konštatovala, že prijatím uznesenia OZ len po 1. poverí starostu zistiť
v bankovej inštitúcii možnosti a podmienky získania úveru a po 2. pri obstarávaní zistiť za
koľko sa dajú práce vyobstaravať. Konečné rozhodnutie bude podmienené rozhodnutím OZ.

P. Lašová Ľubica, poslankyňa OZ povedala, že doba nikdy nie je priaznivá. Nikdy sme nemali
v rozpočte veľký balík peňazí, keď sa niečo v našej obci robilo alebo stavalo, aby sme si mohli
dovoliť všetko. Ľudia čakajú, čo im obec nové ponúkne. Neodmietajme nové ponuky, aby sme
sa mohli posúvať dopredu.
P. Mgr. Capek Roman, povedal, že bude dobré, ak p. starosta preverí podmienky prijatia úveru
a na ďalšom zasadnutí OZ už budeme môcť rozhodnúť. Konštatoval, že za niektoré investície
je určite a myslí si, že ceny pôjdu len hore.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.193/2021 - OZ p o v e r u j e starostu
obce: a)jednaním s bankovými inštitúciami za účelom získania úveru na rekonštrukciu
a výstavbu miestnych komunikácií, mostov, cintorína Rieky a oplotenie cintorína v ústredí
obce vo výške 200 000 - 400 000,- EUR, b)zrealizovaním verejného obstarávania na
uzatvorenie rámcovej zmluvy na pokládku asfaltovej vrstvy MK o hrúbke 5cm, asfaltového
postreku, frézovanie a podkladovej vrstvy v tonách vo výške 300 000,- EUR, s účinnosťou po
schválení v OZ, , ktoré bolo schválené počtom 12, prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr.
Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Rovňan O., Petrák M., Krčmárik J., Mgr.art.
Mudríková V., JUDr.Mgr.Gonščák J., JUDr. Milan Krčmárik, Mgr. Roman Capek, Marian Ramšák proti: nikto,
zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:)

16. Interpelácie poslancov
P. Mgr. Capek Roman, poslanec OZ sa opýtal, či by počas zimných mesiacov nemohol robiť
dozber popolníc v IBV Cupeľ
P. starosta odpovedal, že teraz požiadal pracovníkov z Prevádzkarne, aby popolnice odviezli.

17. Správy o činnosti komisií za rok 2021
P. starosta požiadal jednotlivých predsedov komisii o predloženie informatívnych správ o
činnosti komisií počas roka 2021.
P. Rovňan Ondrej, predseda kultúrnej komisie informoval, že v r. 2021 kultúrna komisia
zasadala dva krát. Poďakoval všetkým členom a pracovníkom Prevádzkarne za pomoc pri
organizovaní všetkých kultúrnych podujatí počas roka 2021.
P. Ramšák M, predseda komisie cestovného ruchu taktiež informoval, že komisia počas roka
2021 nezasadala.
P. Bazgerová I, predsedníčka sociálnej komisie informovala, že počas r. 2021 komisia zasadala
celkom päť krát. Na zasadnutiach sa prejednávali žiadosti o pridelenie bytov, resp. ich
predĺženie a taktiež žiadosti o poskytnutie sociálnych výpomocí.
P. Gonščák J. predseda komisie výstavby informoval o tom, že táto komisia zasadala počas
roka celkom tri krát. Činnosť komisie bola veľmi ovplyvnená nedostatkom finančných
prostriedkov v rozpočte obce. Komisia sa vyjadrovala len k žiadostiam občanov. Poďakoval
všetkým členom za prácu v komisii.

P. Capek R., predseda komisie finančnej informoval, že komisia počas roka zasadala celkom
štyri krát. Na zasadnutiach komisie sa prerokovávali úpravy rozpočtu, žiadosti. V dôsledku
nedostatku finančných prostriedkov nemohli byť uspokojené všetky potreby či už organizácií
alebo aj občanov. Poďakoval všetkých členom komisie za prácu v komisii.

13. Záver
P. starosta po vyčerpaní všetkých bodov programu rokovania OZ poďakoval všetkým poslancom
za účasť na rokovaní OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené dňa 14.12 2021 o 14:00 hod..
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva boli prijaté uznesenia od č.166/2021 do č.193/2021.

Ing. Peter Ivanek
prednosta OcÚ
I. overovateľ: p. Iveta Bazgerová

PaedDr. Cech Jozef
starosta obce
II. overovateľ: p. Mgr. art. Vlasta Mudríková

