Zápisnica z Mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Skalité konaného dňa 28.2. 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. Výber lokality pre umiestnenie výstavby „Domova dôchodcov“ (predkladá
prednosta)
5. Prezentácia možnosti zriadenia obecného sociálneho podniku. (Ing. Jana
Plačková, koordinátorka RC SE)
6. Rôzne
7. Interpelácie poslancov
8. Záver
1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie otvoril a viedol PaedDr. Jozef Cech, starosta obce. Privítal prítomných
poslancov na 22. 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
9 poslancov. O ospravedlnenie požiadala Mgr. art Vlasta Mudríková a p. Marian
Ramšák. P. Ľubica Lašová a p. Roman Capek sa na rokovanie dostavia neskôr. Pán
starosta požiadal prítomných o dodržiavanie všetkých protipandemických opatrení a
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 9
poslancov).

2. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie.
P. starosta zápisom poveril Časnochovú J., za overovateľov zápisnice navrhol p.
Jozefa Krčmárika a p. Miloša Petráka, do návrhovej komisie p. Mgr. Zdenku
Révayovú a p. JUDr. Michala Časnochu. Návrh starostu obce bol jednohlasne
schválený.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.9/2022 – OZ schvaľuje:
a)Návrhovú komisiu v zložení: p. Mgr. Zdenka Révayová, p. JUDr. Michal
Časnocha
b)Overovateľov zápisnice: p. Jozef Krčmárik, p. Miloš Petrák
c)Zapisovateľa zápisnice: p. Časnochová Janka
d)Program rokovania OZ tak, ako bol navrhnutý, ktoré bolo schválené počtom 9,
prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., JUDr. Časnocha M.,
Bazgerová I., Rovňan O., Petrák M., Krčmárik J., JUDr. Mgr. Gonščák J., JUDr.
Krčmárik M., Bury J., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).
3. Správa o činnosti od posledného OZ, kontrola uznesení OZ
P. starosta informoval poslancov, že uznesenia, ktoré boli prijaté na
predchádzajúcom rokovaní OZ sú všetky v plnení.
P. starosta informoval poslancov, že sa uskutočnilo spoločné stretnutie starostov
obci Mikroregiónu Kysucký triangel, kde sa riešili možnosti spoločných,
rozvojových projektov v oblasti turistického ruchu.
- 2.2. sa konalo zasadnutie Organizácie cestovného ruchu Kysuce.
- 2.2. sa uskutočnilo stretnutie s primátorom Krásna nad Kysucou p. Jozefom
Grapom. na ktorom sme riešili projekty, ktoré chceme spoločne realizovať.
- 3.2. sa konalo stretnutie so zástupcami spoločnosti SEVAK
- v mesiaci február natáčala televízia TA3 v našej obci bežecké trasy, kde sme
snažili Skalité prezentovať ako zaujímavú destináciu. Následne sa uskutočnilo
natáčanie aj ohľadom nájazdu na Diaľnicu D3. Snažíme sa komunikovať
s Ministerstvom dopravy SR a NDS o možnosti vybudovania nájazdu v smere na
Čadcu.
11. 2. prebehlo v našej obci stretnutie s primátor Turzovky p. Ľubomírom
Golisom.
11.2. prebehlo rokovanie so starostom obce Lazy pod Makytou p. Jánom
Mičegom, kde sme vyjadrili spoločný nesúhlas so zaradením našich obcí do
území európskeho významu NATURA 2000. Pripravujeme otvorený list
adresovaný ministrovi životného prostredia SR p. Jánovi Budajovi.
- 17.2. zasadala kultúrna komisia
- 18.2. sa uskutočnilo stretnutie so zástupcami COOP Jednota, spotrebné družstvo
Čadca, kde sa riešila výstavba novej predajne v lokalite Tridsiatok.

- 25.2. sa uskutočnilo stretnutie s p. Editou Špilovou, riaditeľkou ZŠ sv. Andreja
Svorada a Benedikta Skalité.
- na základe poverenia OZ z 28.1. sme sa spolu p. Romanom Capkom zúčastnil
stretnutia s Vdp. Martinom Danišekom, kde sme tlmočili žiadosť OZ o prenájom
farských pozemkov v centre obce na výstavbu Zariadenia pre seniorov. Pri
klientoch zariadenia by mohli prežiť dôstojnú jeseň života aj traja kňazi, ktorí by
boli pre farnosť a obec prínosom. Biskupsky úrad aj farský úrad mali ochotu za
korektných podmienok tieto pozemky obci prenajať s podmienkou, že bude
súhlasiť aj ekonomická rada farnosti. Ekonomická rada farnosti nateraz nesúhlasí
s prenájmom týchto pozemkov.
- v sobotu, 26.2. bol zvolaný krízový štáb v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej
situácie v SR s hromadným prílevom cudzincov na územie SR pred vojnou na
Ukrajine. Boli prizvaní zástupcovia Červeného kríža, DHZ Skalité, Farnosti
Skalité, Farskej charity a štatutári základných škôl. Krízový štáb, na základe
návrhov starostu obce, prijal opatrenia o finančnej zbierke, materiálnej
a potravinovej zbierke. Boli vyčlenené ubytovacie priestory v budovách vo
vlastníctve obce a následne sa oslovia aj ubytovacie zariadenia v obci.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
O 9:20 sa na rokovania sa dostavila p. Lašová Ľuba a p. Mgr Roman Capek, počet
prítomných poslancov 11.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.10/2022 – 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 11, prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z.,
JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Rovňan O., Petrák M., Krčmárik J., JUDr.
Mgr. Gonščák J., JUDr. Krčmárik M., Bury J. Lašová Ľ., Mgr. Capek R., proti:
nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).
4. Výber lokality pre umiestnenie výstavby „ Zariadenie pre seniorov“
P. starosta odprezentoval poslancom, že spoločne s pracovníkmi obce pripravili
lokality, na ktorých by bolo možné vybudovať „Zariadenie pre seniorov“.
O lokalitách boli poslanci informovaní aj na zasadnutí OZ dňa 28.1.2022.
Následne predstavil lokality, ich plusy a mínusy.

1. Lokalita za športovou halou cca 3000 m2 pozemku
+ dostupné všetky inžinierske siete – plyn, elektrina, voda, kanalizácia, dažďová
voda
+ možnosť zriadiť obchádzkovú trasu pre Cupeľ – otvorená len v mimoriadnom
prípade
+ slnečný priestranný pozemok s výhľadom
+ tichá lokalita
+ možnosť vybudovania oddychovej zóny pre seniorov – lavičky, altánok a pod.
+ vybudovaná príjazdová cesta k športovej hale
+ využitie vybudovaných parkovacích miest
+ blízkosť centra obce – výborná dostupnosť lekár, kostol, cintorín, pošta pre
chodiacich klientov, OÚ, služby
+ obytná zóna s mladými rodinami + škola v susedstve – kontakt s okolím,
seniori nebudú izolovaní
+ dobrá dostupnosť aj v zimných mesiacoch pre zásobovanie, sanitku ...
prístupová cesta je upravená a udržiavaná non stop
+ nie sú žiadne vstupné náklady na demoláciu, vypratanie pozemku, odvoz sute
a pod. (ako sú pri kasárňach, starej škôlke, demontáž a montáž ihriska)
+ skrášlenie okolia školy a centra obce
+ lokalita „DS“ by sa zaradila medzi preferované miesta pre žiadateľov
o umiestnenie. Naši občania najviac preferujú pri výbere elokované
pracovisko Centra sociálnych služieb Žarec/ Čierne a Centrum sociálnych
služieb park.
- svahovitý pozemok
- príležitostný ruch od ZŠ a športovej haly hlavne pri konaní väčších podujatí
(Goralské slávnosti, koncerty)
- čiastočné obmedzenie ZŠ
2. Za zdravotným strediskom cca 3000 m2
+ blízkosť centra obce
+ slnečný otvorený priestor na rovine
+ výborná dostupnosť lekár, kostol, cintorín, pošta, služby
+ vybudované spevnené plochy
- malé preslnenie objektu
- blízkosť železničnej trate – stavba by sa nachádzala v ochrannom pásme
ŽSR nemuselo by byť vydané súhlasné stanovisko na výstavbu
- hluk zo žel. dopravy
- odstránenie športoviska, prekládka inž. sietí

3. Kasárne 10000 m2
+ umiestnenie je riešené už v územnom pláne obce Skalité
+ tichá lokalita
+ veľký areál vhodný na vybudovanie bezpečnej oddychovej zóny pre klientov,
parku, záhrady a pod.
- vysoké náklady na prípravu a realizáciu sietí a terénu
- vysoké náklady na demoláciu pôvodných kasární
- zlá dostupnosť – zásobovanie, sanitné vozidlá, zamestnanci, návštevy
- žiadna obchádzková trasa
- kopcovitý terén
- väčšia vzdialenosť pre klientov do kostola, lekára, na poštu...
4. CVČ – stará škôlka cca od 1000 do 1200m2
+ blízkosť centra obce
+ dobrá dostupnosť lekár, kostol, cintorín, pošta pre chodiacich klientov
+ rovina, inžinierske siete
+ centrum obce – seniori nebudú izolovaní
+ výborná dostupnosť pre zásobovanie, sanitku a pod.
+ napojenie na vykurovanie Materskej škôlky
- malý priestor na úpravu a využitie záhrady a najbližšieho okolia zariadenia,
žiadna bezpečná oddychová zóna pre seniorov – altánok, vonkajšie lavičky,
kvety
- pomerne veľký ruch v centre obce – kumulácia detí, obyvateľov a vozidiel
v okolí
- obec príde o priestory, ktoré aktívne využíva CVČ, klub seniorov na nácvik
spevokolu a príp. ďalšie občianske združenia a krúžky
- budova starej škôlky prešla čiastočnou rekonštrukciou
- náklady na demoláciu
5. U Tomasa - nevysporiadaná časť pozemku
+ tichá lokalita
- zlý prístup na hlavnú cestu
- nevysporiadaný pozemok
- vyššie náklady na prípravu a realizáciu sietí, demolácia exist. objektov
- seniori by museli využívať SAD pri ceste do kostola, k lekárovi, na poštu,
chýbajúce služby
- väčšia miera izolácie seniorov – mimo bežného života obce boli by v kontakte
len s najbližšími susedmi v osade u Tomasa

Z rokovania OZ odišiel poslanec p. Jozef Gonščák o 9:40, počet poslancov na
rokovaní 10.
P. starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
P. Revayová Zdenka poslankyňa OZ navrhla, aby diskusia k bodu programu č. 4:
Výstavba zariadenia pre seniorov prebehla až po prerokovaní bodu č.5, nakoľko
diskusia nebude krátka a na rokovanie OZ sa už k bodu č.5 dostavila aj pozvaná
Ing. Janka Plačková, koordinátorka RC SE.
Návrh bol prijatý počtom hlasov 10 všetkých prítomných poslancov.
5. Prezentácia možnosti zriadenia obecného sociálneho podniku.
P. starosta privítal p. Ing. Janku Plačkovú, koordinátorku RC SE a požiadal ju o
odprezentovanie možnosti zriadenia obecného sociálneho podniku v našej obci.
P. Ing. Janka Plačková – naša hlavná úloha je pomáhať záujemcom, či už je to
právnická osoba, občianske združenia alebo obecné podniky. Celá agenda spadá
pod zákon č.112/2018 a zákon už prešiel novelizáciou. Pripravuje sa ďalšia
novelizácia tohto zákona, ktorá by mala zohľadniť, čo život priniesol v rámci
sociálnych podnikov.
Založenie registrovaného sociálneho podniku je možné cez tri spôsoby. Je to
podnik bývania, ktorý prispieva na výstavbu bytov a k tomu sú aj nastavené
podmienky. Ďalej je to všeobecný podnik a integračný podnik. Integračný podnik
je zameraný na zraniteľné a znevýhodnené osoby. Zákon vymedzuje ktoré
subjekty môžu byť sociálnym podnikom. Ide o právnické osoby, S.R.O., akciová
spoločnosť, občianske združenia, neziskové organizácie a iné. Ak v obci funguje
rozpočtová alebo príspevková organizácia, nedá sa na túto formu priznať štatút
registrovaného sociálneho podniku. Drvivá väčšina soc. podnikov je zriadená cez
S.R.O. a na tento štatút sme priznávali štatút registrovaného soc. podniku.
Podmienkou je, že minimálne 30% z celkového počtu zamestnancov musí byť zo
skupiny zraniteľných a znevýhodnených osôb a táto podmienka sa musí
dodržiavať počas celej doby fungovania podniku. Znevýhodnená osoba je osoba,
ktorá bola 6 mesiacov nezamestnaná a bola vedená v evidencií úradu práce a jej
príjem za toto obdobie nepresiahol výšku životného minima. Znevýhodnená
osoba je aj osoba so zdravotným postihnutím, ktorá je uznaná za invalidnú alebo
má dlhodobé zdravotné postihnutie minimálne 20%. Pri zriadení sociálneho
podniku sú v súlade s príslušnými platnými schémami pomoci poskytované
finančné príspevky od 40 – 75% oprávnených nákladov. Záleží z akej kategórie
znevýhodnených osôb by zamestnanec bol. Tento projekt sa realizuje vďaka

podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho
rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
P. starosta poďakoval p. Plačkovej za prezentáciu. Konštatoval, že v tomto období
nie je možné čerpať finančné prostriedky z úradu práce. Obce sa prikláňajú
k zriaďovaniu týchto sociálnych podnikov. Naša obec má príspevkovú
organizáciu, ktorú chce zachovať. Ale ak máme možnosť lepšie zaplatiť ľudí,
našich zamestnancov, ktorí spĺňajú kritéria, určite to chceme využiť. Ukazuje sa,
že financovanie miest a obci bude ešte komplikovanejšie a preto by sme určitú
časť sociálneho podnikania chceli využiť na údržbu budov, bytových domov,
niektorých časti komunikácii, údržbu športovísk alebo kamerového systému.
Hlavný dôvod, prečo sme sa otázkou soc. podnikania začali zaoberať, je zriadenie
obecnej pekárne. Pokiaľ by prišla investičná pomoc, vieme vybudovať kvalitný
soc. podnik a kvalitné zázemie pre zamestnancov.
Diskusia k tomuto bodu rokovania.
p. Ľubica Lašová poslankyňa OZ sa opýtala, koľko najviac zamestnancov takýto
podnik môže mať.
Ing. Janka Plačková - pri zakladaní podniku musia byť 2 až 3 zamestnanci, to je
podmienka. Koľko môže byť najviac, tam nie je obmedzenie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.11/2022 – OZ berie na
vedomie: Prezentáciu p.Ing. Jany Plačkovej, koordinátorky RC SE, o možnosti
zriadenia Obecného sociálneho podniku v obci Skalité, ktoré bolo schválené
počtom 1O, prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., JUDr.
Časnocha M., Bazgerová I., Rovňan O., Petrák M., Krčmárik J.,., JUDr. Krčmárik
M., Bury J., Lašová Ľ., Mgr. Capek R., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný
na hlasovaní:).
Pokračovanie rokovania k bodu č. 4 - Výber lokality pre umiestnenie výstavby
„ Zariadenie pre seniorov“
P. starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
P. Mgr. Zdenka Revayová poslankyňa OZ sa opýtala, koľko bude potrebné
zamestnať zamestnancov pre 30 klientov zariadenia.
P. starosta odpovedal, že pre zariadenie typu do 30 klientov je potrebné zamestnať
13 zamestnancov.

P. Ľubica Lašová poslankyňa OZ povedala, že po predstavení všetkých lokalít na
vybudovanie Zariadenia pre seniorov, si myslí, že najvhodnejšie miesto je
Lokalita za športovou halou – Cupeľ. Podotkla, že je to jej osobný názor.
P. starosta konštatoval, že ktorákoľvek lokalita sa vyberie, nebude to jednoduché.
P. Miloš Petrák poslanec OZ, podľa jeho názoru je Cupeľ najvhodnejšia lokalita.
P. JUDr. Michal Časnocha poslanec OZ, podľa neho lokalita Cupeľ nie je vhodná,
nakoľko je to stiesnený priestor. Ak bude prístupová cesta k zariadeniu medzi
školou a športovou halou, už nebude možné vybudovať prechod zo školy do
športovej haly. Osobne si myslí, že najvhodnejší by bol farský pozemok. Celé sa
to zastavilo na ekonomickej rade farnosti. Nerozumie tomu, keď farský úrad aj
biskupský úrad dali súhlasné stanovisko.
P. starosta odpovedal, že stanovisko ekonomickej rady je záväzne a preto nevidí
dôvod ďalej rokovať. Na druhej strane teraz vieme, že tento pozemok je blízko
železničnej trate a aj do 60 m musíme mať od Železníc SR povolenie. Bol by to
veľmi zdĺhavý proces a skomplikovalo by to podanie žiadosti v tomto roku. Ak
ideme obstarať dodávateľa projektovej dokumentácie, musíme už dnes určiť
lokalitu.
P. Ján Bury poslanec OZ si myslí, že vhodné lokality sú u Tomasa alebo Cupeľ.
P. starosta konštatoval, že naši občania, ktorí sú umiestnení v zariadeniach pre
seniorov, preferujú Centrum sociálnych služieb PARK v Čadci a Centrum
sociálnych služieb Žarec - elokované pracovisko Čierne.
Koniec diskusie.
P. starosta dal hlasovať o jednotlivých lokalitách.
Lokalita U Tomasa
Hlasovanie:
Za: nikto
Proti: Zdenka Revayová, Milan Krčmárik, Jozef Krčmárik, Miloš
Petrák, Iveta Bazgerová
Zdržal sa: Michal Časnocha, Ondrej Rovňan, Ján Bury, Roman Capek, Ľubica
Lašová.

CVČ – stará škôlka
Hlasovanie:
Za: 0
Proti: Zdenka Revayová, Milan Krčmárik, Jozef Krčmárik, Miloš Petrák,
Iveta Bazgerová, Michal Časnocha, Ondrej Rovňan, Ján Bury,
Roman Capek, Ľubica Lašová,
Zdržal sa: 0
Lokalita – Kasárne
Hlasovanie:
Za: Michal Časnocha , Ondrej Rovňan, Roman Capek
Proti: Zdenka Revayová, Milan Krčmárik, Jozef Krčmárik, Miloš Petrák,
Iveta Bazgerová, , Ján Bury, Ľubica Lašová,
Zdržal sa: 0
Za zdravotným strediskom
Hlasovanie:
Za: Michal Časnocha
Proti: Zdenka Revayová, Milan Krčmárik, Jozef Krčmárik, Miloš Petrák,
Iveta Bazgerová, , Ján Bury, Ľubica Lašová, Ondrej Rovňan
Zdržal sa: Roman Capek
Lokalita za športovou halou – Cupeľ
Hlasovanie:
Za: Zdenka Revayová, Milan Krčmárik, Jozef Krčmárik, Miloš Petrák,
Iveta Bazgerová, Ján Bury, Ľubica Lašová,
Proti: Michal Časnocha
Zdržal sa: Roman Capek, Ondrej Rovňan

Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.12/2022 – OZ schvaľuje:
a) s c h v a ľ u j e: výstavbu „Zariadenia pre seniorov“ v lokalite Skalité Cupeľ za Športovou halom Skalité na parcelách CKN č.3819/1, č.3822/1, č. 3823/1, č.
3823/3 a č. 6038, zapísaných na LV č. 1566, v k.ú. obce Skalité.
b) p o v e r u j e:
Starostu obce s prípravou projektovej dokumentácie, potrebných dokladov
a písomností spojených s realizáciou výstavby „Zariadenia pre seniorov“
s maximálnym využitím zelených prvkov, prírodných materiálov a dostatočného
množstva zelene, s prihliadnutím na vzdušnosť prostredia, ktoré bolo schválené

počtom 10, prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z.,
Bazgerová I, Petrák M., Krčmárik J, JUDr. Krčmárik M., Bury J., Lašová Ľ.,
proti: nikto, zdržali sa: JUDr. Michal Časnocha, Mgr. Capek R, Rovňan O.,
neprítomný na hlasovaní:).
Z rokovania OZ odišiel p. Ján Bury o 12:40 hod., počet prítomných poslancov 9.

6. Rôzne
 Poskytnutie nenávratnej finančnej pomoci pre SČK
P. starosta v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na území SR, o ktorej
rozhodla vláda SR na rokovaní dňa 26.2.2022, požiadal OZ o schválenie príspevku
pre SČK. Finančné prostriedky budú zaslané na účet SČK, ktorý zabezpečuje
pomoc pre cudzincov, ktorí hromadne prichádzajú na územie SR v dôsledku vojny
na Ukrajine.
Diskusia k tomuto bodu programu.
P. JUDr. Milan Krčmárik poslanec OZ povedal, že by bolo dobré nechať finančné
prostriedky pre utečencov, ktorí prídu do obce.
P. Mgr. Zdenka Revayová poslankyňa OZ navrhla, aby sme na účet SČK poslali
finančné prostriedky v sume 2 000,-€ a nechali si aj finančné prostriedky pre
prípad, že budeme mať utečencov ubytovaných na TJ Slovan.
P. starosta povedal, že aj štát si musí plniť svoju úlohu a keďže je vyhlásená
mimoriadna situácia, štát by mal prispievať na ľudí v ohrození. Niektoré výdavky
by sa mohli vykryť z týchto zdrojov.
P. Iveta Bazgerová poslankyňa OZ súhlasí s tým, aby sa finančné prostriedky
zaslali na účet SČK. Je to adresnejšie. K ďalším požiadavkám sa OZ môže vrátiť
na nasledujúcom zasadnutí.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.13/2022 – OZ schvaľuje:
Poskytnutie nenávratnej finančnej pomoci v sume 2000,- € na zmiernenie
následkov mimoriadnej udalosti v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na
územie Slovenskej republiky. Uvedené je v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou
situáciou na území SR, ktorá súvisí s hromadným prílevom cudzincov na územie
SR pred vojnou na Ukrajine, o ktorej rozhodla vláda SR na rokovaní dňa
26.2.2022. Finančné prostriedky budú zaslané na účet SČK, ktorý zabezpečuje
pomoc, ktoré bolo schválené počtom 9, prítomných poslancov.( Hlasovanie: za:

Mgr. Révayová Z., Bazgerová I, Petrák M., Krčmárik J, JUDr. Krčmárik M.,
Lašová Ľ., JUDr. Michal Časnocha, Mgr. Capek R, Rovňan O.,
proti: nikto, zdržali sa: nikto , neprítomný na hlasovaní:).
 Žiadosť o zľavu z finančného plnenia nájomného nájmu -VYTO
GASTRO s.r.o., A. Hlinku 2653,022 01 Čadca
P. starosta predložil žiadosť nájomcu VYTO GASTRO s.r.o., A.Hlinku 2653,
02201 Čadca o zníženie nájmu vo výške 50%. Svoju žiadosť odôvodnil tým, že
počas sťaženého obdobia nemohol užívať prenajaté priestory na dohodnutý účel.
Užívanie priestorov bolo podstatne obmedzené v dôsledku opatrení orgánov
verejného zdravotníctva v súvislosti so zamedzením následkov šírenia COVID-19
a v zmysle § 13c zákona č. 71/2013 Z.z. o poskytovaní dotácií a podľa
podmienok stanovených v tomto zákone.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.14/2022 – OZ schvaľuje:
Zľavu z finančného plnenia nájomného vo výške 50% z mesačnej ceny nájmu
nájomcovi VYTO GASTRO s.r.o., A. Hlinku 2653,022 01 Čadca, IČO: 50395921
za obdobie od 18.10.2021 do 18.01.2022, počas sťaženého obdobia, keď nájomca
nemohol užívať prenajaté priestory na dohodnutý účel alebo užívanie priestorov
bolo podstatne obmedzené v dôsledku opatrení orgánov verejného zdravotníctva
v súvislosti so zamedzením následkov šírenia COVID-19 a v zmysle § 13c zákona
č. 71/2013 Z.z. o poskytovaní dotácií a podľa podmienok stanovených v tomto
zákone, ktoré bolo schválené počtom 9, prítomných poslancov.( Hlasovanie: za:
Mgr. Révayová Z., Bazgerová I, Petrák M., Krčmárik J, JUDr. Krčmárik M.,
Lašová Ľ., JUDr. Michal Časnocha, Mgr. Capek R, Rovňan O.,
proti: nikto, zdržali sa: nikto , neprítomný na hlasovaní:).
Z rokovania OZ odišiel poslanec Mgr. Roman Capek o 12:45 hod. Počet
prítomných poslancov 8.
 Priestory TJ Slovan Skalité
P. starosta informoval poslancov, že na zasadnutí krízového štábu boli pre
ohrozené osoby vyčlenené ubytovacie zariadenia vo vlastníctve obce – 14 lôžok
a to: TJ Slovan Skalité, len v prípade ak nás Okresný úrad Čadca vyzve. Ďalej
konštatoval, že bude potrebné vyčleniť finančné prostriedky z rozpočtu obce,
pre odvoz materiálnej a potravinovej zbierky na východ Slovenska pre ľudí
z Ukrajiny.

Diskusia k tomuto bodu programu.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.15/2022 – OZ schvaľuje:
a)Využitie priestorov TJ Slovan Skalité za účelom ubytovania cudzincov, ktorí
prichádzajú na územie SR pred vojnou na Ukrajine.
b)Vyčlenenie nevyhnutných finančných prostriedkov z rozpočtu obce na úhradu
nákladov s hromadným prílevom cudzincov na územie obce Skalité, ktoré bolo
schválené počtom 8, prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z.,
Bazgerová I, Petrák M., Krčmárik J, JUDr. Krčmárik M., Lašová Ľ., JUDr.
Michal Časnocha, Rovňan O., proti: nikto, zdržali sa: nikto , neprítomný na
hlasovaní:).
 Správa HKO k percentuálnemu zaťaženiu obce k 31.12.2021
P. starosta požiadal p. M. Stašovú – HKO, aby predložila správu k tomuto bodu.
P. M. Stašová, HKO, informovala poslancov o upresnení percentuálneho
úverového zaťaženia obce podľa uzávierky k 31.12.2021.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.16/2022 – OZ berie na
vedomie: Informáciu HKO o upresnení percentuálneho úverového zaťaženia obce
Skalité podľa uzávierky k 31.12.2021, ktoré bolo schválené počtom 8, prítomných
poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Bazgerová I, Petrák M., Krčmárik
J, JUDr. Krčmárik M., Lašová Ľ., JUDr. Michal Časnocha, Rovňan O., proti:
nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní:).

7. Interpelácie poslancov
P. starosta požiadal poslancov OZ, aby sa prihlásili so svojimi interpeláciami.
P. Ľubica Lašová, informovala, že ju oslovila rod. Lašová o doplnenie rozhlasu pri
ich dome.
P. starosta odpovedal, že po vyčlenení finančných prostriedkov sa to bude dať
zabezpečiť.
P. Mgr. Zdenka Revayová, požiadala o vyladenie rozhlasu alebo doplnenie hniezda
u Cecha, nie je ho počuť.

P. starosta odpovedal, že toto preverí. Rozhlas sa teraz vylaďuje, ak je všeobecný
súhlas, hniezdo sa doplní.
8.Záver
P. starosta po vyčerpaní všetkých bodov programu rokovania OZ poďakoval
všetkým poslancom za účasť na rokovaní OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené dňa 28.2.2022 o 14:00 hod..
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva boli prijaté uznesenia od č.9/2022 do
č.16/2022.

Ing. Peter Ivanek
prednosta OcÚ
I. overovateľ: p. Jozef Krčmárik

PaedDr. Cech Jozef
starosta obce
II. overovateľ: p. Miloš Petrák

