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JANUÁR 2011

NEPREDAJNÉ

CENA OBCE Skalité 2010

Na slávnostnom rokovaní Obecného zastupiteľstva Skalité dňa 16. decembra 2010 bola nominovaným občanom udelená Cena obce Skalité 2010. Ocenenie si z rúk starostky prevzali: Jozef Cech,
Milan Horeličan, Pavol Jašurek, Vincent Laš, Jozef Mikula.
Milí spoluobčania,
V týchto prvých dňoch Nového roka, keď všetci bilancujeme a hodnotíme ten predošlý, si
želáme, aby nadchádzajúci bol iný, lepší. Rok
2010 pre mnohých z nás bol prelomový, náročný, ťažký. V zdraví a s Božou pomocou sme ho
prežili a tak mi dovoľte do nastávajúceho obdobia - roku 2011 zaželať Vám všetkým hlavne veľa
zdravia a sily, aby sme mali príležitosť viac dávať
ako brať.
Prajem Vám lásku, radosť, porozumenie a
pochopenie v rodinách.
Nielen dnes, nielen v týchto sviatočných
dňoch – ale každý všedný obyčajný deň majme
čas a pochopenie pre tých, ktorí sa k nám utiekajú, podajme ruku tým, ktorí našu pomoc
potrebujú. Doprajme šťastie a dobro aj vo chvíľach, keď to stojí veľa námahy. Zostaňme láskaví, milí a spravodliví, majme odvahu konať čestne a svedomito.
Nežiadajme lásku a pokoj od ostatných, ale
rozdávajme ich sami plným priehrštím.
Vo svojom každodennom konaní sa riaďme
tým, že „čo zasejeme, to zožneme“.
Prajem Vám všetkým šťastný a požehnaný
Nový rok 2011

S úctou
PaedDr. Andrea Šimurdová,
starostka obce
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Cena obce Skalité 2010
Na slávnostnom rokovaní Obecného zastupiteľstva Skalité dňa 16. decembra 2010 bola nominovaným občanom udelená Cena obce Skalité 2010.
Ocenenie si z rúk starostky prevzali:

Jozef Cech
Od roku 1983 do roku 1991 bol tajomníkom
Miestneho Národného Výboru v Skalitom. Bol
dlhoročným poslancom Obecného zastupiteľstva,
Obecnej rady v Skalitom a taktiež členom komisií.
Od roku 2006 aktívne pracoval v stavebnej a
finančnej komisii pri OZ. Každoročne sa aktívne
zapájal do príprav a organizácie najväčších slávností, kultúrnych a športových akcií v obci Skalité.
V roku 2009 kandidoval za poslanca do Žilinského samosprávneho kraja. Je členov komisie na
podporu cestovného ruchu pri zastupiteľstve ŽSK.

Pavlovi Jašurkovi historický úspech a to postup
dorastencov do V. ligy. Veľkou mierou sa zaslúžil o
obnovu a rekonštrukciu tribúny a reštauračného
zariadenia TJ Slovan Skalité. Aj vybudovanie škvarovej a trávnatej hracej futbalovej plochy v rokoch
1986 až 1989 je jeho zásluha.

Vincent Laš
Od roku 1955 do roku 1997 pracoval
v Dobrovoľnom hasičskom zbore v Skalitom vo
funkcii sekretára a tajomníka. V roku 1992 zastával funkciu starostu obce Skalité. Bol pri zrode
Goralských slávnosti, počas celých 20tich rokov
existencie týchto slávnosti je stále aktívnym spoluorganizátorom. Pán Vincent Laš nebol prítomný,
ocenenie mu bolo odovzdané dodatočne.

Jozef Mikula
Milan Horeličan
Od roku 1951 viedol firmu, ktorú v roku 1941
založil jeho otec Michal Horeličan. Zamestnával
až 120 ľudí a to hlavne z obce, v súčasnosti vo
firme pracuje 41 zamestnancov. Organizoval
výstavbu spoločného vodovodu z pagorka a bol pri
realizácii súbežnej cesty okolo železnice. V roku
1971 vyrobila firma spoločným úsilím s vtedajším
kňazom vdp. Petrom Černom lavice a dvere do
kostola sv. Jána Krstiteľa. Pán Milan Horeličan sa
stále aktívne zúčastňuje na riadení spoločnosti.

Ako predstaviteľ firmy Mikula Kozaček má
významný podiel na podpore zamestnanosti občanov obce Skalité. Vo veľkej miere sa angažoval
v oblasti športu, osobitne futbalu v Skalitom.
Spomeniem len v krátkosti: daroval autobus pre TJ
Slovan Skalité, takiež auto pre biatlonový oddiel
Skalité. Finančne podporuje DHZ a iné spolky
a organizácie v obci. Pomáha sociálne znevýhodneným občanom. Bol nositeľom myšlienky a financovania ozvučenie kostola. Pán Jozef Mikula
nebol prítomný, ocenenie mu bolo odovzdané
dodatočne.

Pavol Jašurek
Od roku 1993 do roku 1997 bol podpredsedom
TJ Slovan Skalité. Počas svojej dlhoročnej práce vo
futbalovom oddiele TJ Slovan Skalité sa podaril

Jozef Cech

Starostka obce poďakovala za prácu v končiacom volebnom období všetkým poslancom a odovzdala im pamätné plakety.

Milan Horeličan

Pavol Jašurek
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Správa miestnej volebnej komisie
v Skalitom o výsledku komunálnych
volieb konaných dňa 27. 11. 2010
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú na
základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním a to v zmysle zákona
SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.
Prezidentom Slovenskej republiky boli vyhlásené
voľby do orgánov samosprávy obcí na deň 27.novembra 2010 pre celé územie Slovenskej republiky pre
volebné obdobie 2010 – 2014
Uznesením Vlády SR č. 371 zo dňa 9. 6. 2010 bol
schválený harmonogram organizačno–technického
zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí
v roku 2010.
Na základe tohto harmonogramu obecný úrad
postupoval a plnil pri tom jednotlivé úlohy až do
dátumu 27. 11. 2010.
Podľa § 9 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov bolo OZ v Skalitom prijaté uz.č. 86/2010 zo dňa
22. 9. 2010 o počte poslancov na volebné obdobie
2010 – 2014, počet poslancov 13, ktorí budú zvolení
v 2 volebných obvodoch.
Vo volebnom obvode č. 1, ktorý zahŕňa okrsky 1–2
– a to Skalité Serafínov po Tomasov bude zvolených
6 poslancov.
Vo volebnom obvode č. 2, ktorý zahŕňa volebné
okrsky č. 3–4 a to od Skalité Tomasov po začiatok
Skalitého bude zvolených 7 poslancov.
Dňa 7. 10. 2010 zasadala miestna volebná komisia,
ktorá bola vytvorená delegovaním politických strán
a hnutí.
Na svojom zasadnutí dňa 7. 10. 2010 miestna volebná komisia previedla registráciu všetkých predložených kandidátnych listín na poslancov a starostu
obce Skalité.
Nakoľko predložené kandidátne listiny boli v poriadku, miestna volebná komisia zaregistrovala všetkých kandidátov na poslancov a na starostu obce.
O registrácií kandidátov na poslancov a starostu
obce všetkých účastníkov, ktorí predložili kandidátne listiny oboznámila.
V obci Skalité prebiehali komunálne voľby v 2
volebných obvodoch, ktoré tvorili 4 volebné okrsky.
Voľby začali 27. 11. 2010 o 7.00 hod a skončili 27. 11.
2010 o 20.00 hod. večer.
Za obec Skalité bolo:
– zapísaných 3950 voličov počet voličov, ktorým
boli vydané obálky 1911
– počet odovzdaných obálok 1911 počet platných

hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby 1864
– počet zvolených poslancov 13 tuná si treba doplniť poslancov, ktorí prešli

Za starostu obce Skalité bola zvolená PaedDr.
Andrea Šimurdová, ktorá získala 1650 hlasov.
Za volebný obvod č. 1
boli zvolení poslanci
Ján Bury
Jozef Vojčiniak
Roman Capek
Vladislav Ondrašina
Mgr. Zdenka Revayová
Mgr. Milan Kubalík

platné hlasy
401
328
287
287
275
247

Za volebný obvod č. 2
boli zvolení poslanci
Ľubica Lašová
Ondrej Rovňan
Milan Vojčiniak
Mária Baculová
Anton Kubalík
Bc. Michal Časnocha
Ivan Petrák

platné hlasy
426
355
309
302
263
253
240

Voľby v obci Skalité boli oficiálne ukončené
a potvrdené štatistickým úrad dňa 27. 11. 2010 o
23.00 h. Na záver treba povedať, že voľby prebiehali
pokojne, neboli ničím narušené, išlo o pokojný priebeh, okrskové komisie pracovali zodpovedne
a v rámci zákona. Miestna komisia nemusela riešiť
žiadne podnety a sťažnosti.
Bc. Oľga Stráňavová
Predseda MVK
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Sl áv n o s t n é u s ta n o v uj ú c e
obe c n é z a s t up i t e ľ s t v o
Dňa 27. decembra 2010 o 15.00 hod. sa
v zasadačke obecného úradu uskutočnilo
Slávnostné ustanovujúce zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Skalitom.
Po slávnostnom otvorení rokovania si
prítomní vypočuli Správu predsedníčky
miestnej volebnej komisie Skalité, Bc.
Oľgy Stráňavovej. Nasledoval zákonom
predpísaný sľub, ktorý zložila zvolená starostka obce, PaedDr. Andrea Šimurdová a
13 poslancov obecného zastupiteľstva.
Ďalej si prítomní vypočuli príhovor novozvolenej starostky obce a príhovory hostí: p.
Miroslava Rejdu, člena predsedníctva
Rady ZMOS a primátora Turzovky, Ing.
Ľuboša Savaru, starostu družobnej obce
Lednické Rovne, vdp. Mgr. Antona Duníka,
správcu farnosti Skalité. V diskusii vystúpili zástupcovia politických strán a NEKA,
ktorí budú pôsobiť v zastupiteľstve obce
nasledujúce 4 roky.

Zdenka Revayová
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Michal Časnocha

Mária Baculová

Milan Kubalík

Ján Bury

Ľubica Lašová

Anton Kubalík

Ivan Petrák

Ondrej Rovňan

Milan Vojčiniak

Roman Capek

Jozef Vojčiniak

Vladislav Ondrašina
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A KO Ď A L E J LY Ž OVA N I E
V SKALITOM?
Organizované rekreačné zjazdové lyžovanie v časti
Skalité – Serafínov začalo vybudovaním lyžiarskeho
vleku typu F 12 v roku 1980. V ďalších obdobiach boli
vybudované vleky typu F10, H130 a S. Výstavbu
zabezpečovala z časti OSCR Čadca a z časti MNV
Skalité. Správu a prevádzku lyžiarskych vlekov zabezpečovala OSCR Čadca. Po zániku OSCR Čadca
v mesiaci november 1992 prevzala vleky Obec Skalité.
Od tohto obdobia boli všetky rozhodnutia o ďalšom
smerovaní a prevádzke lyžiarskych vlekov pod vedením Obce Skalité. Obec Skalité rozhodla, že lyžiarske
vleky dostala do správy organizácia obce Obec Skalité
– Prevádzkáreň pod názvom ako Lyžiarske stredisko
Skalité Serafínov a neskôr ako SKI AREÁL Skalité –
Serafínov.
Prvému spusteniu vlekov predchádzala verejná
schôdza s majiteľmi, užívateľmi pozemkov. Na schôdzi boli prezentované názory majiteľov pozemkov, ako
i smerovanie prevádzkovania vlekov. Majitelia jednoznačne súhlasili, aby obec vleky prevádzkovala a zároveň prebiehala identifikácia pozemkov s postupným
vykupovaním zastavaných plôch, ktoré ostali nevysporiadané z predchádzajúcich období. V následnom
období boli uzatvorené nájomné zmluvy s majiteľmi ,
užívateľmi, a od sezóny 1993 – 1994 bol vyplácaný
nájom, ktorý bol dohodnutý na 6% z tržby delený
schváleným pomerom 3:2:1 na príslušné zjazdovky (3
diely vlek F12 – pri Snežienke, 2 diely vlek F 10 –
u Serafínov, 1 diel vlek H 130- Skaľanka).
Po celý čas prevádzky vlekov sa Obec Skalité Prevádzkáreň snažila v úzkej spolupráci s obcou
postupnými krokmi zlepšovať podmienky pre
návštevníkov, boli postupne vykúpené ďalšie pozemky, na ktorých sa mohli zriadiť odstavné plochy na
parkovanie, bola vybudovaná prístupová cesta, ihrisko, technicky sa zhodnotil vlek typu F12, vybudovalo
sa osvetlenie, predĺžil sa vlek typu S, zakúpil sa nový
turniketový systém predaja a kontroly lístkov, stroj na
úpravu zjazdoviek, začalo sa s budovaním akumulačnej nádrže na vodu k zasnežovaniu, ...
Všetky tieto plány boli prezentované, či už na verejných schôdzach s majiteľmi, užívateľmi, alebo na
zastupiteľstvách obce a odsúhlasené v jednotlivých
obdobiach. V neposlednom rade je nevyhnutné spomenúť vypracované projekty na ďalšie smerovanie,
rozšírenie strediska, s vybudovaním základnej infraštruktúry slúžiacej návštevníkom a lyžiarom strediska.
Veľa zámerov sa nepodarilo zrealizovať z dôvodu

neochoty niektorých majiteľov pozemkov pochopiť
samotnú podstatu lyžovania. Prevádzkovateľ musí
mať možnosť vybudovať stredisko, a potom môžu
vlastníci pozemkov žiadať nájom ktorý bude zohľadňovať tržnú cenu.
Po celú dobu (18 rokov) bol zo strany prevádzkovateľa ako i obce prezentovaný názor, že v oblasti treba
pripravovať infraštruktúru na vybudovanie strediska,
ktoré by spĺňalo aspoň základné parametre a oslovilo
určitú časť lyžiarskej verejnosti. Po celú dobu bol taktiež prezentovaný názor, že v oblasti Serafínova je
potrebné pripraviť podmienky na vstup strategického
investora. Obec mala slúžiť ako spojovací článok
medzi vlastníkmi a možnými investormi. Boli prezentované myšlienky na prepojenie celej oblasti, hlavne
s Poľskom. Tieto sa čiastočne darí plniť z hľadiska
osvojenia myšlienky zo strany poľských prevádzkovateľov lyžiarskych vlekov, ktorých je len v oblasti
Zwardoňa takmer 15. V oblasti, ktorá bezprostredne
susedí a dá sa prepojiť, je oblasť Skaľanky a Rachovca.
V tejto časti sa podarilo dosiahnuť spoluprácu
s Poľskou horskou službou, ktorá nám zabezpečuje
v stredisku lyžiarsku zdravotnú službu.
V časti Skaľanky sú prepojené zjazdovky s poľskou
stranou a po vstupe do Schengenského priestoru lyžiari neobmedzene lyžujú po zjazdovkách susedných
štátov. Vo všetkých častiach spolupráce je snaha
o spoločný postup celej oblasti, ktorá by sa dala aj spoločne propagovať a tým získať na atraktivite.
V neposlednom rade treba spomenúť, že zo strany
obce sa podarilo presadiť vybudovanie zjazdu aj výjazdu z novobudovanej rýchlostnej cesty, zastavovanie
medzinárodného rýchlika na zastávke Skalité –
Serafínov a mnohé ďalšie prospešné veci pre úspešný
chod strediska.
To sú spomenuté len základné skutočnosti, ktorým
predchádzali nespočetné stretnutia a jednania.
Celý sever Slovenska, ako aj priľahlé Česko je závislý hlavne od poľskej klientely a v tomto zmysle aj
posledné obdobia postupujú, či už v časti Liptova,
Oravy alebo Moravsko - Sliezska. Je niekoľko stredísk,
kde už majú pripravené projekty aj s vysporiadaným,
alebo dlhodobo zazmluvnenými pozemkami v priľahlých častiach Moravskosliezských Beskýd, Oravy
alebo Poľska. Tieto strediská, ktoré budujú a starajú
sa o lyžiarov a návštevníkov budú napredovať, ostatné padnú na nezáujem pre neinvestovanie a neposkytovanie bežného štandardu.
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Tieto strediská vyčerpajú finančné prostriedky
z Eurofondov a prežijú, ostatné postupne zaniknú.
Pri všetkých žiadostiach o dotácie musí byť vlastníctvo alebo dlhodobý prenájom min. 15 rokov. V súčasnosti investori v čase krízy vyžadujú minimálne 25
a viac rokov.
Tieto podmienky zo strany niektorých vlastníkov sú
hlboko nepochopené, takže celá oblasť Serafínova
stagnuje.
V posledných rokoch došlo k vypovedaniu nájomných zmlúv zo strany vlastníkov pozemkov hlavne pre
finančné nároky prenajímateľov, požadujú vyššie
nájomné.
Týmto požiadavkám prevádzkovateľ lyžiarskych vlekov nemôže vyhovieť bez možnosti uzatvorenia dlhodobých nájomných zmlúv, s možnosťou investícii do
strediska.
Pre ozrejmenie: vlastníci pozemkov žiadajú nájom,
ktorÉ je O 100% väčší ako vyplácajú v TOP strediskách Veľká Rača, Jasná, prihraničná časť Poľska,
Wisla, Scyrk atď. Ten žiadajú na súčasné podmienky
strediska, bez zasnežovania a ostatnej infraštruktúry.
Od roku 2010 čelí prevádzkovateľ lyžiarskych vlekov Obec Skalité – Prevádzkáreň súdnym žalobám zo
strany vlastníkov, ktorí požadujú sumu za využívanie
pozemkov, ktorá bola vyššie spomínaná. Jedná sa
o Pavla Tabačára a Evu Tabačárovú bytom Skalité č.
335. Z tohto dôvodu Obec Skalité – Prevádzkáreň ako
prevádzkovateľ lyžiarskych vlekov nebude prevádzkovať vleky bez platných nájomných zmlúv.
Obec Skalité – Prevádzkáreň prevádzkuje celý čas
lyžiarske vleky, ako vedúci strediska a neskôr ako štatutárny zástupca organizácie som bol okrem posledných 4 rokov na všetkých stretnutiach s možnými
investormi ako aj majiteľmi pozemkov. Vždy mali na
obci dvere otvorené, ale keď zistili majetkoprávny
stav pozemkov a referencie na niektorých majiteľov,
ustúpia od možnej spolupráce. Vedenie obce a prevádzkovateľ vlekov boli a sú ústretoví a lojálni k majiteľom pozemkov.
Na porovnanie dávam lyžiarske stredisko Mosty
u Jablunkova, kde v rovnakom časovom období, roku
2003 ako v Skalitom chceli začať s využívaním
Eurofondov. Mosty i Skalité spracovával rovnaký projektant. Na Mostoch to ide, na Skalitom nie. Pritom
stačí tak málo, aby to fungovalo.
Pre vytvorenie predstavy dávam niekoľko myšlienok.
Zastavením prevádzky strediska v sezóne 2010 2011, v prevádzke je len vlek H 130, sa oblasť

Serafínova prepadá úplne na samé dno v očiach lyžiarskej verejnosti ako i v očiach možných investorov.
Za posledných niekoľko rokov sa podarilo zvýšiť
priemernú návštevnosť v stredisku niekoľkonásobne,
pričom sme dokázali osloviť hlavne rodiny s deťmi na
vždy dobre upravené zjazdovky a primerané ceny.
Každý, s ktorým sa rozprávam, sa nad postupom
a požiadavkami vlastníkov pozastaví, ale vzhľadom na
ich referencie chce mať s nimi pokoj. Svojimi neuváženými požiadavkami narobili nepredstaviteľné
škody v celej oblasti, ktorá sa týmto dostane na okraj
záujmu na dlhý čas. Na aký, to záleží len na nich. Zo
strany obce voči nim bolo toľko komisií a ústupkov, že
by sa o tom dala napísať slušne hrubá kniha.
V Skalitom som bol zástancom myšlienky, že lyžiarske vleky boli v prevádzke vždy ak to dovoľovali snehové podmienky. To bolo osvojené aj u návštevníkov.
Často krát priľahla časť Poľska (lyžiarske vleky) boli
odstavené z dôvodu nezáujmu lyžiarov, ale naše stredisko bolo v prevádzke. Obec Skalité ako vlastník
a Obec Skalité – Prevádzkáreň ako prevádzkovateľ sa
snažila o dohodu s majiteľmi, posledné stretnutie sa
uskutočnilo n mesiaci november 2010, kde boli navrhnuté podmienky nájmu a návrh na dohodu. Bol
navrhnutý nájom 0,10 Eura (3,- Sk) na m2 a sezónu,
pri vleku typu F 12 a S (pri Snežienke). Zo strany
žalobcu bol tento návrh odmietnutý, s tým že trvajú
na nájomnom podľa žaloby 0,443 Eura (13,30
Sk)/m2/rok.
Vzhľadom na podmienky vytvorené v stredisku,
suma požadovaná za nájom je pre nás ako prevádzkovateľa lyžiarskych vlekov neprijateľná. V súčasnosti
bolo prenajímaných okolo 135000m2 pozemkov
v celom stredisku.
S poukazom na všetky závažné skutočnosti a najmä
na hrozbu neprimerane vysokého nároku vlastníkov
pozemkov a prípadné súvisiace ďalšie možné súdne
žaloby, prevádzkovateľ lyžiarskych vlekov sa rozhodol
pozastaviť prevádzku vlekov pri ktorých nie sú podpísané zmluvy o prenájme pozemkov.
Záverom by som chcel požiadať občanov obce, klientov a návštevníkov lyžiarskeho strediska SKI
AREÁL Skalité – Serafínov o pochopenie daného problému vzhľadom na všetky závažné skutočnosti, ktoré
boli v článku spomenuté.
S pozdravom
V Skalitom 10. 1. 2011
Alojz Petrák, riaditeľ
Obce Skalité – Prevádzkáreň
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Vianočné trhy
a rozsvietenie stromčeka
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K najkrajším a nenahraditeľným symbolom Vianoc
patrí vianočný stromček. V našej obci sme ten náš spoločný požehnali a rozsvietili v sobotu 4. decembra 2010.
Od 15–tej hodiny sa pre všetkých na námestí otvoril svet vianočných trhov, ktorý pokračoval až do večerných hodín.
Návštevníci si mohli pochutnať na rôznych dobrotách, či
ochutnať vianočný punč, alebo inú dobrotu na zahriatie.
Jedinečnú atmosféru dotvárali stánky z množstvom vianočných ozdôb, venčekov, sviečok, perníkov a iných zaujímavých
vecí. Samozrejme nechýbal ani Mikuláš s plným košom sladkostí pre tých najmenších. Všetci, ktorí sa zúčastnili tohto
podujatia, prispeli k hrejivej atmosfére blížiacich sa Vianoc.
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Klub dôchodcov sa lúčil
so starým rokom 2010

Príjemné posedenie zorganizoval Výbor Klubu dôchodcov
v Skalitom pre svojich členov
dňa 29. 12. 2010 v Reštaurácií
TJ Slovan Skalité. Na stretnutí
privítali aj vzácnych hostí starostku obce Skalité PaedDr.
Andreu Šimurdovú, predsedníčku JD Čadca p. Ďurišovú,
Vdp. Antona Duníka, Vdp.
Stanislava Kocúra. O dobrú
zábavu sa postarala sólistka
Vlasta Mudríková.

Viete, že...
Obec Skalité oslávi v tomto roku 370. výročie prvej písomnej zmienky o obci
(25. 7. 1641). Vaše zaujímavosti, informácie, postrehy, dokumenty a predmety
z histórie i súčasnosti, námety na oslavy, očakávame na OcÚ Skalité.
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Silvester 2010
V posledný deň roku
2010 sme sa rozlúčili
so starým rokom na
námestí v ústredí obce,
kde od 22:00 hod.
vyhrával DJ FIT, podávala sa kapustnica,
varené víno a punč...
Krátko pred polnocou
sa všetkým prihovorila
starostka obce, ktorá
spoločne s občanmi
odrátala posledné
sekundy a privítala
Nový rok 2011.
Nasledovala štátna
hymna, slávnostný prípitok, súťaže a ohňostroj. Samozrejmá bola
super atmosféra
a zábava do neskorého
rána.
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MATRIKA
Prehľad o pohybe obyvateľov od 27. 10. 2010 do 27. 12. 2010

Narodené deti

DECEMBER 2010
Ľubomír Golis a Janka Turňová

od 19. 10. 2010 do 27. 12. 2010
OKTÓBER 2010
Anton Patrik Tisoň
NOVEMBER 2010
Natália Pakošová
Karolína Kaňová
Patrik Škerenčák
DECEMBER 2010
Tobias Laš
Kristína Kacová
Matúš Krištof
Samantha Ruceková
Jakub Panica

Úmrtie občanov
v obci Skalité
do 31. 12. 2010
NOVEMBER 2010
Dominik Serafín 83r.
DECEMBER 2010
Ivan Landsman 56r.
Kajetán Laš 89r.
Žofia Cerchlanová 84r.
Štefan Laš 90r.

Manželstvo uzvreté
v obci Skalité

Úmrtie mimo obec
Skalité

NOVEMBER 2010
Štefan Ramšák a Martina Kožáková

Manželstvo uzavreté
mimo obec Skalité
OKTÓBER 2010
Daniel Laš a Jana Šulganová

do 2. 12. 2010
NOVEMBER 2010
Jozef Papík 66r.
Alojzia Petráková 60r.
Jozef Tatarka 87r.
DECEMBER 2010
Alojz Jurga 63r.

Odhlásení občania z obce Skalité od :
10. 9. 2010 do 31. 12. 2010 –jeden občan sa odhlásil z trvalého pobytu

Prihlásení občania k trvalému pobytu do obce Skalité od:
27. 10. 2010 – do 31. 12. 2010 - šesť občanov sa prihlásilo v tomto termíne k trvalému pobytu
K 31. 12. 2010 je počet obyvateľov: 5202 – z toho 2538 mužov
Za obec: M. Časnochová

Oznamy
Obec Skalité – Prevádzkáreň oznamuje občanom obce, že vzhľadom k ukončenému zmluvnému vzťahu s vývozcom separovaného zberu bude harmonogram vývozu separovaného zberu
zverejnený v spravodaji č. 2/2011
(marec).
Alojz PetrákRiaditeľ,
obec Skalité–Prevádzkáreň

Ospravedlňujeme sa
všetkým občanom, že na
polnočnú svätú omšu bol
autobus z technických
príčin odrieknutý.

Obecný úrad

Upozornenie

oznamuje, že daň
z nehnuteľnosti za rok
2010 a poplatok za TKO
sa bude platiť
od 1. februára 2011
v kancelárií na prízemí
– p. D. Padyšáková.

Obec Skalité upozorňuje
všetkých stavebníkov na
povinnosť likvidácie stavebného odpadu v súlade s
platnou legislatívou.
Podmienkou kolaudácie je
predloženie dokladu o
spôsobe nakladania a likvidácie stavebného odpadu.

V júni 2011 sa budú konať jubilejné,
už 20-te Goralské slávnosti.
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