Zápisnica z Riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Skalité
konaného dňa 28.1. 2022 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. Projekt „Zlepšenie technickej úrovne a kvality existujúcej športovej haly v Skalitom“
5. Prehľad o aktuálnom stave projektov, ďalšie výzvy a vízie pre rozvoj obce (predkladá
starosta a prednosta OcÚ)
6. Rôzne
7. Interpelácie poslancov
8. Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie otvoril a viedol PaedDr. Jozef Cech, starosta obce. Privítal prítomných poslancov
na 21. 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, je prítomných 12 poslancov. O ospravedlnenie
požiadala Mgr. art Vlasta Mudríková. P. starosta požiadal prítomných o dodržiavanie všetkých
protipandemických opatrení. 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 12 poslancov).
2. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie.
P. starosta zápisom poveril Časnochovú J., za overovateľov zápisnice navrhol p. JUDr. Milana
Krčmárika a p. Ondreja Rovňana, do návrhovej komisie p. Mgr. Zdenku Révayovú a p. Lašovú
Ľubicu. Návrh starostu obce bol jednohlasne schválený.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.1/2022 – OZ schvaľuje:
a)Návrhovú komisiu v zložení: p. Mgr. Zdenka Révayová, p. Lašová Ľubica
b)Overovateľov zápisnice: p. JUDr. Milan Krčmárik, p. Ondrej Rovňan
c)Zapisovateľa zápisnice: p. Časnochová Janka

d)Program rokovania OZ tak, ako bol navrhnutý, 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., JUDr. Mgr. Gonščák J., JUDr. Krčmárik M., Bury J., Mgr. Capek R. a Ramšak M., 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 pred vianočnými sviatkami boli postupne odovzdané
darčeky soc. slabším rodinám a seniorom v DDS.
- 1.1. 2022 sa uskutočnila Novoročná sv. omša obetovaná za farnosť.
- 26.1. 2022 na základe poverenia OZ boli začaté rokovania s bankovými inštitúciami.
- Uskutočnilo sa stretnutie so starostami a primátormi, kde sme riešili rozvojové projekty
celých Kysúc.
- Zabezpečili sme zaľadnenie ľadovej plochy za zdravotným strediskom, ktorá slúži širokej
verejnosti.
- Obec Skalité v spolupráci s Biatlonovým klubom Skalité, Organizáciou cestovného ruchu
Kysuce upravila trať na bežky v SKI Skalité – Serafínov.
- Bolo spustené verejné obstarávanie na BD na Kudlove.
- Od posledného OZ bolo podaných niekoľko projektov a to: Vybudovanie osvetlenia a výmena
vybranej futbalovej infraštruktúry v areáli TJ Slovan Skalité, Výstavba stojísk „Cyklostojany“
pre základné školy v obci Skalité, Naši hrdinova - Vrba, Wetzler, Čanecký. Bola podaná
žiadosť na MPSVaR na dotácia na podporu plnenia funkcií rodiny: „Detské ihrisko“, ktoré by
bolo vybudované v areáli MŠ Skalité Ústredie. Podali sme projekty pre knižnicu, na nákup
regálov a projekt s názvom „S knihou za dobrodružstvom“ Pripravujeme podanie projektu na
Medzinárodný vyšehradský fond, z ktorého by sme v budúcom roku mohli zafinancovať
Goralské slávnosti, Výstavu ovocia a zeleniny a nové podujatie: Goralský remeselný jarmok.
- pripravujeme podanie projektu „WiFi pre Teba“ , kde by sme v obci chceli vybudovať viaceré
miesta dostupným internetom.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.2/2022 – 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., Rovňan O., Petrák M., Krčmárik J., JUDr. Mgr. Gonščák J., JUDr. Krčmárik M., Bury J., Mgr. Capek R.
a Ramšak M., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

4. Projekt „Zlepšenie technickej úrovne a kvality existujúcej športovej
haly v Skalitom“
P. starosta požiadal o odprezentovanie bodu programu rokovania p. prednostu OcÚ.
P. prednosta informoval, že sa opätovne podáva projekt na vybavenie športovej haly, s tým že
už v minulom roku boli vynaložené finančné prostriedky v sume 19 000 EUR. Celkový suma
projektu je 102 513,31 EUR, a kde spolufinancovanie z rozpočtu obce je 40%, teda 41 005,33,EUR a 61,507,-EUR je dotácia. Nakoľko sme 19 000,-EUR využili v roku 2021, dá sa to
refundovať, tomto roku by to bolo 22 000,- z rozpočtu obce.
P. starosta konštatoval, že je to jedna z posledných výziev, kde by sme chceli získať finančné
prostriedky, ktoré sme už vynaložili. Takýto projekt sme podávali aj v minulom roku, no bol
neúspešný. Ak budeme úspešní, vieme vybaviť športovú halu náčiním pre všetky druhy
športov, aby plnila účel, na čo bola stavaná.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.3/2022 – OZ schvaľuje: Spolufinancovanie
žiadosti o poskytnutie príspevku s názvom projektu: „Zlepšenie technickej úrovne a kvality
existujúcej športovej haly v Skalitom“, predloženého v rámci výzvy č. 2021/004 z Fondu na
podporu športu, vo výške 41 005,33 EUR, t. j. 40% z celkových oprávnených nákladov na
projekt, ktorého celková suma je 102 513,31 EUR, 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., JUDr. Mgr. Gonščák J., JUDr. Krčmárik M., Bury J., Mgr. Capek R. a Ramšak M., proti: nikto,
zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

5. Prehľad o aktuálnom stave projektov, ďalšie výzvy a vízie pre rozvoj
obce
P. starosta požiadal o odprezentovanie bodu programu rokovania p. prednostu OcÚ.
P. prednosta informoval, že ide o projekt na nákup techniky pre prevádzkáreň, aby mohla
vykonávať zber odpadov v našej obci. Jednalo by sa o nový traktor, ktorý by bol vybavený
ramenovou kosačkou. K tomu by bol pripojený príves na nakladanie odpadov, profi kosačka,
kontajner na textil, vozidlo s hákovým nakladačom a s rukou na halúzovinu a iný odpad. Ďalej
je to štiepkováčka, ktorá sa dá pripnúť za osobné auto, čelný nakladač a kontajnerové systémy.
P. starosta doplnil, že projekt by bol pre obec výhodný, pretože by sme získali techniku
v hodnote viac ako 500 000,- EUR. Táto technika by slúžila pracovníkom prevádzkarne a vo
veľkej miere uľahčila prácu.
P. prednosta informoval o ostatných podaných projektoch: Vybudovanie osvetlenia a výmena
vybranej futbalovej infraštruktúry v areáli TJ Slovan Skalité, Výstavba stojísk „Cyklostojany“
pre základné školy v obci Skalité, Naši hrdinova - Vrba, Wetzler, Čanecký, projekt Regály do
obecnej knižnice, projekt „ S knihou za dobrodružstvom“ a žiadosť na MPSVaR na dotácia

na podporu plnenia funkcií rodiny: „Detské ihrisko“, ktoré by bolo vybudované v areáli MŠ
Skalité Ústredie.
P. starosta konštatoval, že v rámci výziev, ktoré sú zverejnené, budú pre obec zaujímavé štyri.
Projekt „WiFi pre Teba“. WiFi signálom by bolo možné pokryť verejné priestranstva,
železničnú stanicu, centrum obce a autobusové zastávky. Záleží, čo by sa za tých 15 000,-EUR
podarilo. V rámci spolupráce s firmou Golemtech prebehlo rokovanie o možnosti vybudovania
optiky v našej obci. V poslednej dobe je trend taký, že mnoho ľudí pracuje z domu, deti sú na
online vyučovaní a pokrytie je nedostatočné. Tieto otázky riešime aj s ďalšími dodávateľmi,
ktorí by mali záujem niečo také u nás vybudovať. Projekt Medzinárodný vyšehradský fond sú
aktivity spojené s kultúrou. Chceli by sme pripraviť Goralský jarmok, tradičnú výstavu ovocia
a zeleniny a v budúcom roku Goralské slávnosti. V tomto projekte je financovanie 100%, takže
ak by sme boli úspešní, vedeli by sme posunúť kultúru ďalej. Zvažujeme možnosť zriadiť v obci
sociálny podnik, kde je možnosť na obdobie 12 až 24 mesiacov, čerpať dotáciu na mzdy pre
pracovníkov, ktorí majú sťažený prístup k trhu práce. Takže v rámci takéhoto podniku vieme
zamestnať ľudí aj dlhodobo, ktorí majú zdravotné znevýhodnenie a obec by získala 70 % na
mzdy zamestnancov. P. starosta ďalej informoval, že v nasledujúcom období bude zverejnená
výzva na výstavbu domovov sociálnych služieb do 30 lôžok. Všetci máme záujem na tom, aby
sa v našej obci takéto zariadenie vybudovalo. Obec by už teraz pripravila projektovú
dokumentáciu a stavebné povolenie, aby sa v danom čase mohol projekt podať. Projekt, ktorý
bol vypracovaný v roku 2008 už nespĺňa potrebné parametre a normy.
P. starosta informoval o lokalitách, na ktorých by bolo možné takéto zariadenie vybudovať. Ide
o lokality: U Tomasa – bývala MŠ, za zdravotným strediskom – hokejbalové ihrisko, ktoré by
sa premiestnilo ku škole na Kudlov, budova CVČ v ústredí obce, objekt - bývalé kasárne,
miestna časť Cupeľ - škvarové ihrisko a farský pozemok v centre obce. Prvé štyri pozemky sú
vo vlastníctve obce, o farskom pozemku musia prebehnúť rokovania.
Diskusia k tomuto bodu
P. Mgr. Zdenka Revayová, poslankyňa OZ konštatovala, že sa touto otázkou zaoberali aj na
OR. Podľa jej názoru by na výstavbu takéhoto zariadenia bol vhodný pozemok pod zdravotným
strediskom. Je tam odtiaľ dobrý prístup k lekárovi, do kostola aj do obchodu.
P. starosta doplnil, že sa snažili vybrať prístupnú lokalitu. Aj keď farský pozemok nie je vo
vlastníctve obce, nemá problém rokovať, či už s Biskupským úradom alebo s Farnosťou
Skalité. Ak sa máme posunúť dopredu, bolo by dobré vybrať lokalitu.
P. Ľubica Lašová, poslankyňa OZ povedala, že otázka výstavby domova dôchodcov v našej
obci rezonuje už dlho a je rada, že sa našli aj iné lokality.
P. JUDr. Milan Krčmárik, poslanec OZ si myslí, že ak by bola dohoda, aj farský pozemok by
bol vhodný.
P. Zdenka Revayová navrhla, aby obecné zastupiteľstvo poverilo starostu obce rokovať
s Biskupským úradom v Žiline a Farským úradom Skalité o možnosti dlhodobého prenájmu
farského pozemku na možnú výstavbu domova sociálnych služieb. O výsledku rokovania bude
starosta informovať obecné zastupiteľstvo.
Návrh bol prijatý všetkými prítomnými poslancami (12 poslancov)

Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.4/2022 – OZ schvaľuje: 1.
a)predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu s názvom „Nákup strojnotechnologického zariadenia na vybavenie zberného dvora v obci Skalité“, realizovaného
v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameraný na triedený
zber komunálnych odpadov, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2021-72;
b)zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutej pomoci;
c)zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 5 %, t.j. vo
výške 28 726,58 € z celkových oprávnených výdavkov projektu 574 531,60 €;
d)zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
2.súhlasí a poveruje: starostu obce uzavrieť zmluvu o NFP vrátane dodatkov na realizáciu
projektu s názvom „Nákup strojno-technologického zariadenia na vybavenie zberného dvora
v obci 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., JUDr. Mgr.
Gonščák J., JUDr. Krčmárik M., Bury J., Mgr. Capek R. a Ramšak M., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný
na hlasovaní:).

Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.5/2022 – OZ berie na vedomie:
Informatívnu správu o aktuálnom stave podaných projektov a pripravovaných projektov.
Zoznam projektov tvorí príloha uznesenia.
p o v e r u j e: starostu obce rokovaním o možnostiach realizácie „Domu sociálnych služieb“ na
pozemku: Rímskokatolícka cirkev Farnosť 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., JUDr. Mgr. Gonščák J., JUDr. Krčmárik M., Bury J., Mgr. Capek R. a Ramšak
M., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

6. Rôzne
P. starosta informoval poslancov, že na základe uznesenia č.193/2021 rokoval
s rôznymi bankovými inštitúciami o možnostiach za účelom získania úveru ale aj
refinancovaní starých úverov. Banková inštitúcia, ČSOB a.s , ponúkla úrok na úrovní 0,19%,
čo je veľmi dobrá ponuka. Všetky staré úvery, ktoré má obec dlhodobo sú za horších podmienok
a úroková sadzba bola od 0, 56 % po 0,7%. V prípade refinancovania úveru, obec môže získať
rovnaký úrok v spomínanej výške 0,19%. Ďalšie finančné prostriedky budú použité na účel,
aký schváli obecné zastupiteľstvo a môžu sa čerpať aj dlhšie obdobie.
P. starosta požiadal o vyjadrenie p. M. Stašovú, kontrolórku obce.
P. M. Stašová uviedla, že prijatie úveru patrí do kompetencie obecného zastupiteľstva. Na
základe všetkých predložených údajov, ktoré mala k dispozícii konštatuje, že podmienky
uvedené v § 17 odst.6 písm. a/ a b/ zákona 583/2004 Z .z. budú v prípade prijatia úveru
dodržané. Úverové zaťaženie obce by bolo 38,07%. Ďalej konštatovala, že podmienky úveru
boli veľmi dobre vyrokované.
P. starosta požiadal o vyjadrenie aj prednostu OcÚ.

P. prednosta potvrdil, že podmienky banky sú v tejto dobe veľmi výhodné. Je vyrokované , že
nebudeme platiť žiadne poplatky, ani za vedenie účtu. Myslí si, že v krátkej dobe pôjdu úroky
hore.
P. starosta doplnil, že ak sa obecné zastupiteľstvo rozvodne túto ponuku prijať, bolo by dobre,
aby sa vyšpecifikovali oblasti, na ktoré by sa financie použili a boli by aj zapracované do
zmluvy o úvere. Banka nám umožňuje, aby sme oblasti rozšírili na maximálne možné čerpanie.
Napríklad: Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov, cintorínske služby –
rekonštrukcia, turistická infraštruktúra, spolufinancovanie fondov EÚ, rekonštrukcie obecných
budov a konsolidácia/refinancovanie existujúcich účelových úverov. Finančné prostriedky sa
nemusia vyčerpať v tomto roku, ale aj v nasledujúcom období. Rokovania boli náročné ale
myslím si, že pre obec je výsledok výhodný.

Diskusia nebola k tomuto bodu nebola
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.6/2022 – OZ berie na vedomie Stanovisko
hlavného kontrolóra obce Skalité k prijatiu dlhodobého úveru za účelom financovania
investičného projektu „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a konsolidácia/refinancovanie
existujúcich účelových úverov“ v limite celkom 1300000 EUR po dobu 10 rokov, fixáciou 10
rokov a úrokom 0,19 % p.a., 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., JUDr. Mgr. Gonščák J., JUDr. Krčmárik M., Bury J., Mgr. Capek R. a Ramšak M., proti: nikto, zdržali sa:
nikto, neprítomný na hlasovaní:).

Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.7/2022 – OZ podľa príslušných ustanovení
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení / resp. príslušných ustanovení
Štatútu obce Skalité schvaľuje: Prijatie úveru vo výške 1 300 000,- EUR poskytnutého zo
strany: Československá obchodná banka, a.s, so sídlom: Žižkova 11, 811 02 Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 36 854 140, IČ DPH: SK7020000218, zapísanej v Obchodnom
registri Okresného súdu v Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4314/B (ďalej len „banka“) na
účely zabezpečenia financovania investičného projektu: Rekonštrukcia miestnych komunikácií,
chodníkov, cintorínske služby – rekonštrukcia, turistická infraštruktúra, spolufinancovanie
fondov EÚ, rekonštrukcie obecných budov a konsolidácia/refinancovanie existujúcich
účelových úverov, 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., JUDr. Mgr.
Gonščák J., JUDr. Krčmárik M., Bury J., Mgr. Capek R. a Ramšak M., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný
na hlasovaní:).

Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.7/2022 – OZ p o v e r u j e: Starostu obce
vykonať potrebné úkony súvisiace s uzatvorením novej Zmluvy o úvere a ukončením existujúcich
účelových úverov, 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., JUDr. Mgr. Gonščák J.,
JUDr. Krčmárik M., Bury J., Mgr. Capek R. a Ramšak M., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

13. Záver
P. starosta po vyčerpaní všetkých bodov programu rokovania OZ poďakoval všetkým poslancom
za účasť na rokovaní OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené dňa 28.1.2022 o 12:30 hod..
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva boli prijaté uznesenia od č.1/2022 do č. 8/2022.

Ing. Peter Ivanek
prednosta OcÚ
I. overovateľ: p. JUDr. Milan Krčmárik

PaedDr. Cech Jozef
starosta obce
II. overovateľ: p. Ondrej Rovňan

