Zápisnica zo Slávnostného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Skalité konaného dňa 14. 12. 2017 v Skalitom
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny, občania obce Skalité
Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Správa o činnosti od posledného OZ, Kontrola Uznesení OZ (predkladá starostka)
4. VZN č. 6/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku na mzdy na žiaka a dieťa
materských škôl a školských zariadení so sídlom na území obce Skalité ( predkladá
prednosta OcÚ)
5. VZN č. 4/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia (predkladá prednosta OcÚ)
6. VZN č. 5/2017 o opatrovateľskej službe a spôsobe určenia a výške náhrady za
poskytované sociálne služby(predkladá prednosta OcÚ)
7. 4. zmena rozpočtu obce na rok 2017 (predkladá A. Rucková)
8. Návrh rozpočtu obce na roky 2018 – 2020 (predkladá A. Rucková)
9. Plán zasadnutí OZ 2018 (predkladá prednosta OcÚ)
10. Plán kontrolnej činnosti HKO na 1. polrok 2018 ( predkladá p. M. Stašová)
11. Plán kultúrnych podujatí 2018 (predkladá p. J. Časnochová)
12. Návrhy na udelenie ocenenia Cena obce Skalité 2017 (predkladá starostka)
13. Nakladanie s majetkom (predkladá starostka)
14. Správy o činnosti komisií OZ za rok 2017 (predkladajú predsedovia komisií)
15. Správy o činnosti spoločenských organizácií za rok 2017 (predkladajú predsedovia
spoločenských organizácií)
16. ZŠ s MŠ Skalité Kudlov – členstvo v RVC, zmena zriaďovacej listiny (predkladá
starostka)
17. Rôzne, interpelácie poslancov
18. Záver.

1. Otvorenie zasadnutia.
Zasadnutie otvorila a viedla PaedDr. Andrea Šimurdová, starostka obce, ktorá privítala
všetkých prítomných na zasadnutí Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ). Rokovanie bolo
zvolané pozvánkou v zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Pani starostka
informovala poslancov, že o ospravedlnenie požiadala p. Milada Kurtová – zo zdravotných
dôvodov a p. JUDr. Mgr. Jozef Gonščák – z pracovných dôvodov, p. Vladislav Ondrašina a p.
Ľubica Lašová sa dostavia na rokovanie neskôr. Predložila program rokovania. Takto
predložený návrh, bol jednohlasne schválený počtom hlasov 9 prítomných poslancov.

2. Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
p. starostka – zápisom poverila p. J. Časnochovú, za overovateľov zápisnice p. Miloša
Petráka a p. Ondreja Rovňana, do návrhovej komisie navrhla Mgr. Zdenku Révayovú, Mgr.
Milana Kubalíka Predložený návrh bol jednohlasne schválený.
3. Správa o činnosti a kontrola plnenia uznesení OZ
p. starostka - informovala poslancov, že uznesenia, ktoré boli prijaté na rokovaní OZ
29.11.2017, sú splnené alebo sú v plnení.
Správa o činnosti
- Zasadala Obecná rada (ďalej len OR) a komisie, ktoré pripravili dnešné rokovanie, zápisnice
z rokovaní boli súčasťou materiálov na rokovanie OZ.
- Návšteva občanov, ktorí sú umiestnení v DSS v Čadci.
- Návšteva starých, nevládnych a chorých ľudí v obci v spolupráci s farským úradom a ZŠ sv.
Andreja Svorada a Benedikta Skalité.
- Konali sa Vianočné trhy, poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave
a organizácii tohto podujatia. Odovzdalo sa 435 ks balíčkov pre deti.
Na rokovanie sa dostavil p. Vladislav Ondrašina o 9: 45 hod.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 88/2017 - schvaľuje návrh. komisiu,
overovateľov zápisnice, berie na vedomie Správu o činnosti, kontrolu uznesení, ktoré bolo
jednohlasne schválené (10 hlasov prítomných poslancov)
4. VZN č. 6/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku na mzdy na žiaka a dieťa
materských škôl a školských zariadení so sídlom na území obce Skalité.
p. starostka - toto VZN určuje výšku a účel použitia dotácie za príslušný kalendárny rok na
prevádzku a mzdy na žiaka materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce
Skalité.
Ing. Vladimír Krčmárik (prednosta OcÚ) - VZN súvisí s rozpočtom a predkladáme ho na
základe požiadaviek našich škôl a školských zariadení.
Ide o : ZŠ s MŠ Skalité Kudlov, MŠ Skalité Ústredie, CVČ Skalité, iné CVČ,
Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza pre ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité
a ZUŠ 3Angel, Žilina. Materiál dostali poslanci spolu s pozvánkou, farebne je v ňom
vyznačené, čo sa vypúšťa a dopĺňa. Je zverejnený na úradnej tabuli a na Web stránke obce.
Na rokovanie sa dostavil p. Ľubica Lašová o 9: 50 hod.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 89/2017 - schvaľuje VZN č 6/2017
o určení výšky dotácie na žiaka, ktoré bolo jednohlasne schválené (11 hlasov prítomných
poslancov)

5. VZN č. 4/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
p. starostka - VZN vymedzuje základné pojmy, upravuje práva a povinnosti obce, fyzických
a právnických osôb pri ochrane ovzdušia na území obce Skalité a určuje výšku a spôsob
platenia poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania.
Ing. Vladimír Krčmárik (prednosta OcÚ - predložil návrh VZN č.4/2017 na základe zmeny
legislatívy a to: zrušenia zákona č. 478/2002 Zb., ktorý bol nahradený platným zákonom č.
137/2010 Z.z. o ovzduší. Z toho dôvodu sa vypúšťa v článku 2 bod 1a3, v článku 3 celý bod 8
a článok 7, ktorý je svojím obsahom totožný so znením zákona. Materiál dostali poslanci
spolu s pozvánkou, farebne je v ňom vyznačené, čo sa vypúšťa a dopĺňa. Je zverejnený na
úradnej tabuli a na Web stránke obce.
Diskusia k tomuto bodu :
p. JUDr. Milan Krčmárik – opýtal sa, či sú sankcie úplne vypustené a či obec o sankciách
vôbec nerozhoduje.
p. starostka – odpovedala, že sankcie sú uvedené v zákone a musíme ho dodržiavať.
V prípade porušenia zákona, obec dáva podnet na okresný úrad.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 90/2017 - schvaľuje VZN č 4/2017
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, ktoré bolo jednohlasne schválené (11 hlasov
prítomných poslancov)
6. VZN č. 5/2017 o opatrovateľskej službe a spôsobe určenia a výške náhrady za
poskytované sociálne služby.
p. starostka – VZN sa vzťahuje na poskytovanie sociálnej služby na riešenie nepriaznivej soc.
situácie z dôvodu ťažkého zdravotného stavu, nepriaznivého zdravotného stavu, alebo
z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.
Ing. Vladimír Krčmárik (prednosta OcÚ) - informoval, že od 1.1.2018 dochádza k zmene v §
73 ods. 1. Zákonodarca zmenu odôvodňuje zabezpečením dostupnosti soc. služby. Mení sa
článok II.§ 6, ods.1 – po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí prijímateľovi soc.
služby zostať mesačne z jeho príjmu 1,65 násobok sumy život. minima pre jednu plnoletú
osobu. Materiál dostali poslanci spolu s pozvánkou, farebne je v ňom vyznačené, čo sa
vypúšťa a dopĺňa. Je zverejnený na úradnej tabuli a na Web stránke obce.
Diskusia k tomuto bodu :
p. V. Ondrašina – opýtal sa v akom rozsahu obec poskytuje opatrovateľskú službu
jednotlivým žiadateľom, kto o tom rozhoduje ?
p. Mária Špiláková (referát sociálnych vecí a PaM) – vysvetlila postup pri zavádzaní
opatrovateľskej služby (ďalej OS). Ošetrujúci lekár napíše lekársku správu, ktorú posielame
nášmu posudkovému lekárovi do Žiliny. Posudkový lekár napíše lekársky posudok, podľa
ktorého sa určí stupeň odkázanosti posudzovanej osoby. OS poskytujeme na základe zmluvy.

V roku 2017 poskytovala obec OS službu 10 občanom. Dvaja v priebehu roka zomreli, takže
v súčasnosti poskytujeme túto službu 8 prijímateľom šiestimi opatrovateľkami. Tento rok sme
zaviedli 4 OS, v minulom roku 2. Okrem toho 4 našim občanom je poskytovaná OS cez
agentúru Senior Trend.
K dnešnému dňu neevidujeme žiadnu žiadosť o zavedenie OS. Ani v minulosti sme na túto
službu nemali poradovník a v prípade podania žiadosti o poskytovanie OS, sme ju vybavili
v priebehu mesiaca (v závislosti od doloženia potrebných dokladov). Obec zamestnáva 6
opatrovateliek. Dve opatrovateľsky máme na plný úväzok – jedna sa stará o dve seniorky,
druhá o troch. Ďalej máme 2 polovičné úväzky a dva tretinové. Opatrovateľka má pracovnú
zmluvu a musí spĺňať kvalifikačné predpoklady – bezúhonná (dokladá výpis z registra
trestov) a odborne spôsobila (má ukončené stredoškolské vzdelanie v oblasti ošetrovateľstva –
zdravotná sestra, alebo absolvovala akreditovaný kurz opatrovateľky v rozsahu 220 hodín).
Ešte raz opakujem, na túto službu sme nemali nikdy poradovník. Poradovník sme mali
v minulosti na rozvoz obedov. V tomto roku sme už poradovník nemali ani na rozvoz
a dokonca nám klesol počet odberateľov, takže sme zasielali občanom oznam formou SMS
správ, že záujemcovia sa môžu prihlásiť a požiadať o rozvoz. Na túto výzvu občania
zareagovali. Toto sa v priebehu roka stále mení, tak ako aj poskytovanie OS.
V súčasnosti máme naplnenú kapacitu a poradovník nemáme.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 91/2017 - schvaľuje VZN č 5/2017
o opatrovateľskej službe, ktoré bolo jednohlasne schválené (11 hlasov prítomných poslancov)
7. 4. zmena rozpočtu obce na rok 2017
p. starostka – informovala, že návrh 4. zmeny rozpočtu bol podrobne prerokovaný na
finančnej komisii (ďalej FK), aj na OR, ktoré ju bez pripomienok doporučujú schváliť. Po
zasadnutí OR boli doručené požiadavky našich škôl. V tejto 4. zmene sú zohľadnené dva
hlavné faktory : Prvý - projekt MŠ Ústredie a podaná žiadosť o platbu na MŽP SR, ktorá je
refundačná. Finančné prostriedky dostaneme do rozpočtu až po novom roku. Druhý – žiadosť
Prevádzky o navyšenie príspevku na TKO vo výške 20 tis. EUR a na MK vo výške 5 tis.
EUR. Odvoz TKO stojí obec viac ako185 tis. EUR, od občanov vyberieme asi 85 tis. EUR,
obec dopláca na odpad ročne asi 100 tis. EUR.
p. Alojzia Rucková (referát rozpočtu a účtovníctva) - podrobne informovala poslancov o
navrhnutej 4. zmene rozpočtu. Rozpočet je vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo
výške 2 910 171 EUR.
p. Mária Stašová (HKO) - konštatovala, že návrh 4. zmeny rozpočtu bol prerokovaný na FK
aj na OR, úprava sa vykonala na základe údajov, ktoré sú známe, doporučuje takto predložený
návrh na 4. zmenu rozpočtu schváliť.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 92/2017 - schvaľuje 4. zmenu rozpočtu,
vrátane rozpočtov škôl a Prevádzky, ktoré bolo jednohlasne schválené (11 hlasov prítomných
poslancov)

8. Návrh rozpočtu obce na roky 2018 – 2020
p. starostka – predložila návrh Rozpočtu obce Skalité na roky 2017 - 2019, ktorý je
zverejnený na Úradnej tabuli, Web stránke obce Skalité. Materiál dostali poslanci spolu
s pozvánkou.
Do rozpočtu boli zahrnuté rozpočty škôl a Prevádzky. Výnos dane z príjmov by sa mal zvýšiť
asi o 7 %. Vlastné daňové príjmy ostávajú na úrovni roka 2017. V budúcnosti bude potrebné
sa vrátiť k poplatkom za TKO, pretože od občanov vyberieme okolo 85 tis. EUR a platíme
185 tis. EUR. V položke Školstvo – vychádzame z platných koeficientov na žiaka. Podľa
usmernenia MF SR, musia školské jedálne do rozpočtu zahŕňať aj príjmy a výdavky za
potraviny. V rozpočte je preklopený nárast platov pre zamestnancov verejnej správy o 4,8 %
zo zákona. Prebytok návrhu, ktorý predložila do FK bol viac ako 163 tis. EUR. FK potom
rozhodla o jeho rozdelení na investície a potrebné opravy. Dala do pozornosti pripravenú
tabuľku z FK, kde sú zoradené predpokladané investície pre rok 2018. Odovzdala slovo p.
Alojzii Ruckovej.
p. Alojzia Rucková (referát rozpočtu a účtovníctva) - podrobne informovala poslancov
o všetkých položkách navrhovaného rozpočtu, v príjmovej aj výdavkovej časti. Rozpočet je
vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 3 345 933 EUR. Predložený je v členení
na položky 610, 620, 630, 640, 650.
p. Mária Stašová (HKO) - predložila stanovisko HKO k predloženému návrhu Rozpočtu
2017, rozpočet obsahuje všetko v súlade s legislatívou, bola dodržaná informačná povinnosť
zo strany obce - zverejnený na Úradnej tabuli, Web stránke obce Skalité. Doporučuje ho
schváliť. Informovala poslancov o úverovom zaťažení obce. Hospodárenie obce je dobré.
p. starostka – navrhla, schváliť príspevok pre TJ Slovan Skalité vo výške 22 tis. EUR
s členením ako po iné roky pre ostatné oddiely, od januára 2018. TJ Slovan potrebuje
finančné prostriedky už na začiatku roka na úhradu energií. K príspevku pre TJ sa znova
vrátime na OZ v 2018, treba ho prehodnotiť, lebo v tejto výške peniaze nejdú do športu, ale
predovšetkým do budovy.
Diskusia k tomuto bodu :
p. JUDr. Milan Krčmárik - nemá výhrady k predloženému návrhu. Súhlasí s návrhom p.
starostky schváliť navrhnutý príspevok pre TJ Slovan, musia uhradiť energie. Pri 1.zmene
rozpočtu v roku 2018 sa k tomu treba vrátiť. Úhradu energií treba vyčleniť do samostatnej
položky.
p. Ján Bury – súhlasil, aby sa zmena urobila až pri 1.zmene rozpočtu 2018
p. Mgr. Edita Špilová – opýtala sa, prečo je navýšenie pri opatrovateľskej službe o 10 tis.
EUR, keď v súčasnosti nie sú žiadosti na zavedenie opatrovateľskej služby ?
p. Vladislav Ondrašina - podotkol, že aj on sa chcel opýtať na navýšenie o 10 tis. EUR pri
opatrovateľskej službe. Hľadal v rozpočte a navýšenie našiel pri mzdách pre opatrovateľky.
Opýtal sa prečo je to tak, keď nie sú žiadosti.
p. starostka - uviedla, že opatrovateľská služba patrí do sociálnej oblasti. Finančná komisia
navrhla, aby sa táto oblasť navýšila o 10 tis. EUR. Finančné prostriedky pôjdu na

opatrovateľky alebo na opatrovaných, prípadne na projektovú dokumentáciu na stavbu
Domova dôchodcov. Momentálne tieto finančné prostriedky nie sú potrebné, len nech je tam
tá rezerva.
p. Mária Špiláková (referát sociálnych vecí a PaM ) – podotkla, že situácia v opatrovateľskej
službe sa mení počas roka. Tento rok nám zomreli dvaja opatrovaní, ale zaviedli sme tri nové.
Od marca končí projekt, ktorý trval 1 rok, kde štát cez agentúru platí opatrovateľky. Možno
nám pribudnú štyri nové, ktoré sa starajú o našich občanov.
p. Vladislav Ondrašina - nie je mu jasné, prečo sa navýšila práve položka na mzdy.
p. Mária Špiláková (referát sociálnych vecí a PaM) – odpovedala, že pri opatrovateľskej
službe sú len výdavky na mzdy, nič iné sa neplatí.
p. JUDr. Milan Krčmárik – konštatoval, že nikde nie ja dané, že sa tieto finančné prostriedky
nemôžu počas roka presunúť na inú položku. Je dobré, že je tam rezerva. Ak by nastala
situácia, že niečo treba urobiť v soc. oblasti, nemali by sme kde zobrať. Zatiaľ rozpočet ide
dobrým smerom.
p. starostka – uviedla, že predsa, ak sa finančné prostriedky presúvajú z položky na položku,
rozhodujú o tom poslanci. Sama o tom nemôže rozhodnúť, nie je to v jej kompetencií.
p. Vladislav Ondrašina – opýtal sa na ZUŠ, kde vo výdavkoch máme 115 tis. EUR
a v príjmoch to nie je.
p. starostka – odpovedala, že ani ostatné školské zariadenia nemáme v príjmoch. Sú súčasťou
podielových daní ako ordinálne kompetencie obce. K 15. septembru sa podáva tzv. Eduzber
údajov, kde obec dáva za svoje školské zariadenia presné počty zapísaných žiakov. Podľa
koeficientov potom štát dáva peniaze v podielových daniach obci. Obec má minimálne 40 %
z týchto podielových dani dať na školstvo. Dávame školstvu podstatne viac. Ak by sme tu
ZUŠ nemali, naše podielové dane by boli asi o 115 tis. EUR nižšie.
p. Miloš Petrák – uviedol, že na moste u Filipa je havarijný stav. V rozpočte pre rok 2018 sa
nepredpokladá so žiadnou opravou.
p. starostka – odpovedala, že v zozname opráv, ktorý predložila a ktoré treba v roku 2018
riešiť je aj most u Filipa uvedený, ešte čakáme na stanovisko statika.
p. Jozef Vojčiniak – poukázal na to, že pri možnej oprave chodníka je uvedená cena
100 EUR/m2. Cena je vysoká. Keď sa robila cesta na Kudlove, bola cena 12,- EUR/m2
p. starostka – odpovedala, že 12,- EUR /m2 bola cena za asfalt v hrúbke 5 cm.. Poukázala na
to, že pri oprave chodníka je v cene zarátané: chodník treba rozbiť, ak treba preložiť siete,
podsyp, rúra, obrubníky, zámková dlažba. Suma 100 EUR/m2 je odhadovaná, podľa
informácii z obce Raková, ktorá cez svoj obecný podnik opravovala staré chodníky, alebo
robili nové. Do ceny chodníka sa započítava materiál a práca. Budeme nakupovať materiál
cez elektronické trhovisko, aby to bolo lacnejšie, práce zrealizuje Prevádzka..

p. Jozef Vojčiniak – opýtal sa, či sa stavba domova dôchodcov už úplne zamietla. Povedal, že
nevie, čo je výzva. Nevidel som na Skalitom občana, ktorý by povedal, aby sa nestavalo. 12
rokov sľubujeme. Boli sme v domovoch, všade je plno, neviem na čo čakáme.
p. starostka – odpovedala, že ide o výzvu z eurofondov na predkladanie projektov na takéto
zariadenia. Mala byť v decembri vyhlásená.
p. Jozef Vojčiniak - opýtal sa, čo znamená suma 188 EUR v položke Ihriská v rozpočte.
p. Alojzia Rucková (referát rozpočtu a účtovníctva) – odpovedala, že je to poplatok za
elektrickú energiu na ihriskách.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 93/2017 - schvaľuje Rozpočet obce
Skalité na rok 2018, a berie na vedomie rozpočty na 2019-2020, ktoré bolo jednohlasne
schválené (11 hlasov prítomných poslancov)
9.Plán zasadnutí OZ 2018
Ing. Vladimír Krčmárik (prednosta OcÚ) - predložil Plán zasadnutí OZ pre rok 2018.
Upozornil na zmenu v mesiaci február 2018, kde je naplánované predloženie Plánu kontrolnej
činnosti HKO na 1. polrok 2018. Tento bod sa bude prerokovávať na dnešnom OZ. Materiál
dostali poslanci písomne spolu s pozvánkou.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 94/2017 - schvaľuje Plán zasadnutí OZ
pre rok 2018, ktoré bolo jednohlasne schválené (11 hlasov prítomných poslancov)
10. Plán kontrolnej činnosti HKO na 1. polrok 2018
p. starostka – materiál dostali poslanci spolu s pozvánkou, je zverejnený na úradnej tabuli
a na Web stránke obce.
p. Mária Stašová (HKO) – predložila Plán kontrolnej činnosti HKO na 1.polrok 2018,
Diskusia k tomuto bodu nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 95/2017 - schvaľuje Plán kontrolnej
činnosti HKO na 1. polrok 2018, ktoré bolo jednohlasne schválené (11 hlasov prítomných
poslancov).
11. Plán kultúrnych podujatí 2018
p. starostka – materiál poslanci dostali spolu s pozvánkou, odovzdala slovo p. J. Časnochovej.
p. J. Časnochová (referát kultúry a knižnice) - predložila Plán kultúrnych podujatí 2018, ktorý
bol prerokovaný na komisii. Po dohode s OZ Kudlov a predsedom TJ Slovan Skalité navrhla

preložiť podujatie Kudlovská kopačka na 26.5.2018 a do plánu v mesiaci november doplniť
podujatie Železničiarska sv. omša.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 96/2017 - schvaľuje Plán kultúrnych
podujatí na rok 2018, ktoré bolo jednohlasne schválené (11 hlasov prítomných poslancov).
12. Návrhy na udelenie ocenenia Cena obce Skalité 2017
p. starostka - informovala, že na obecný úrad boli doručené tri nominácie na Cenu obce za rok
2017 a to: p. Dominik Legerský – bývalý predseda MNV, p. MUDr. Milan Pišček –
stomatológ a Mgr. art. Vlasta Mudríková. P. starostka prečítala nominácie (tvoria prílohu
zápisnice). P. Legerský už cenu obce dostal v roku 2008. OR na svojom zasadnutí
doporučuje, aby bola udelená Cena obce Skalité 2017 Mgr. Art. Vlaste Mudríkovej za
vynikajúce tvorivé výkony a výsledky v umeleckej činnosti v oblasti folklóru a za propagáciu
obce Skalité doma i v zahraničí.
Diskusia k tomuto bodu :
p. Mgr. Zdenka Revayová – uviedla, že súhlasí s návrhom oceniť Mgr. art. Vlastu Mudríková
za šírenie dobrého mena obce, reprezentáciu obce a vynikajúce výsledky v umeleckej
činnosti, ktoré dosiahla. Ďalej dáva doplňujúci návrh toto ocenenie udeliť aj p. Janovi
Burému, predsedovi TJ Slovan Skalité, ktorý vykonal na úkor voľného času aj finančných
prostriedkov veľa pre TJ Slovan. Ocenenie navrhuje za aktívnu činnosť v športovej oblasti.
Ďalej navrhla na ocenenie manželov, p. Annu Urbánkovú a Jozefa Urbánka, ktorí sa už tri
roky nezištne starajú o p. Katarínu Gavlákovú.
p. Ján Bury – uviedol, že cena má byť udelená za niečo mimoriadne. Nevie, či on niečo také
mimoriadne urobil.
p. Jozef Vojčiniak – uviedol, že súhlasí s návrhom Mgr. Zdenky Revayovej a dáva
doplňujúci návrh - p. Ivana Čaneckého za aktívnu činnosť v športovej oblasti – biatlon.
Koniec diskusie.
P. starostka konštatovala, že z diskusie vzišli tri doplňujúce návrhy. Dala o nich hlasovať
v poradí, ako boli predložené .
1.návrh Mgr. Zdenky Revayovej, udeliť Cenu obce Skalité za rok 2017 p. Jánovi Burému za
aktívnu činnosť v športovej oblasti.
Za návrh hlasovali: Z. Revayová, E. Špilová, M. Vojčiniak, J. Vojčinak, M. Petrák, O.
Rovňan, Ľ. Lašová, M. Krčmárik.
Proti: 0
Zdržal sa: J. Bury, V. Ondrašina, M. Kubalík.
Návrh bol prijatý počtom hlasov 8 poslancov z 10 prítomných.

2. návrh Mgr. Zdenky Revayovej, udeliť Cenu obce Skalité za rok 2017 manželom Anne
a Jozefovi Urbánkovi, ktorí sa už tri roky nezištne starajú o p. Katarínu Gavlákovú.
Za návrh hlasovali: Z. Revayová, J. Bury, J. Vojčiniak, O. Rovňan, E. Špilová
Proti: 0
Zdržal sa: M. Kubalík, M. Vojčiniak, M. Petrák, V. Ondrašina, M. Krčmárik, Ľ. Lašová
Návrh nebol schválený.
3. návrh p. Jozefa Vojčiniaka, udeliť Cenu obce Skalité za rok 2017 p. Ivanovi Čaneckému
za aktívnu činnosť v športovej oblasti.
Za návrh hlasovali: E. Špilová, J. Vojčiniak, M. Vojčiniak, M. Petrák, O. Rovňan M.
Krčmárik, Ľ. Lašová
Proti: 0
Zdržal sa: M. Kubalík, Z. Revayová, V. Ondrašina
Návrh bol prijatý počtom hlasov 7 poslancov z 10 prítomných..
P. starostka dala hlasovať o návrhu ako celku aj s doplnením – Mgr. Art. Vlasta Mudríková,
Ján Bury, Ivan Čanecký.
Za návrh hlasovali: Z. Revayová, J. Vojčiniak, O. Rovňan, E. Špilová, M. Kubalík, M.
Vojčiniak, M. Petrák, V. Ondrašina, M. Krčmárik, Ľ. Lašová
Proti: 0
Zdržal sa: J. Bury
Bolo prijaté uznesenie č. 97/2017 – schvaľuje udelenie Ceny obce Skalité za rok 2017 pre sl.
Mgr. art. Vlastu Mudríkovú, p. Jana Burého a p. Ivana Čaneckého.
13.Nakladanie s majetkom
•

Byty

p. starostka – informovala, že sú ukončené práce na oprave bytu v BD č 1449/1 na Kudlove.
Po ukončení opráv sa do bytu mala nasťahovať p. Anne Cholujovej. P. Anna Cholujová,
bytom Skalité BD 1149/5, doručila prehlásenie, že z finančných dôvodov sa vzdáva pridelenia
bytu v BD č.1449/1. Následne sme vyzvali žiadateľov, ktorí neboli úspešní pri losovaní bytu
na OZ 29.11.2017 a to: p. M. Čentákovú a p. B. Rajničovú. P. Čentáková, doručila
prehlásenie že o byt v BD 1449/1 nemá záujem. Navrhujem, aby tento byt bol priamo
pridelený p. Rajničovej, ktorá jediná spĺňa podmienky.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 98/2017 - schvaľuje pridelenie
uvoľneného bytu v BD 1449/1 žiadateľke p. Barbore Rajničovej, ktoré bolo jednohlasne
schválené (11 hlasov prítomných poslancov).

•

Zámer odpredaja pozemku Mgr. Štefan Strýček a manželka Miroslava

p. starostka – informovala, že o odkúpenie pozemku CKN č. 5509/1 – orná pôda o výmere
125 m2 požiadali Mgr. Štefan Strýček a manželka Miroslava. Svoju žiadosť odôvodňujú
tým, že bez tejto parcely by nemali prístup na svoje pozemky, ktoré kupujú na výstavbu RD.
Stavebná, finančná komisia a OR doporučujú odpredať za cenu 6/m2.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nikto sa neprihlásil..
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 99/2017 - schvaľuje zámer odpredaja
pozemku pre Mgr. Štefana Strýčka, ktoré bolo jednohlasne schválené (11 hlasov prítomných
poslancov).
•

Zámer odpredaja pozemku p. Emília Ficková

p. starostka – informovala, že o odkúpenie časti pozemku KN E 6391 o výmere 16 m2, podľa
GP č.11/2017 si požiadal p. E. Ficková za účelom majetko - právneho vysporiadania okolia
rodinného domu . Stavebná, finančná komisia a OR doporučujú odpredať za cenu 6/m2.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 100/2017 – schvaľuje zámer odpredaja
časti parcely KN E 6391 p. Emílii Ficekovej, ktoré bolo jednohlasne schválené(počtom hlasov
11 prítomných poslancov)
•

Zámer odpredaja pozemku p. Peter Časnocha a manželka Katarína

p. starostka - informovala, že p. Peter Časnocha a manželka, bytom Skalité č.1157, požiadali
o odkúpenie časti pozemku o výmere do 90 m2. Jedná sa o neknihovanú parcelu KN E 2310
v lokalite Skalité – Tridsiatok. Stavebná, finančná komisia a OR doporučujú odpredať za cenu
6/m2.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 101/2017 – schvaľuje zámer odpredaja
časti parcely KN E 2310 p. Petrovi Časnochovi a manž. Kataríne, ktoré bolo jednohlasne
schválené (počtom hlasov 11 prítomných poslancov)
•

Predlženie nájomnej zmluvy Váhostav

p. starostka - prečítala žiadosť spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s. Bratislava o predlženie
nájomných zmlúv ZML 1501415 a ZML 1501417 na budovu č.1105 – bývala MŠ u Tomasa
a priľahlé pozemky do 31.12.2018.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 102/2017 – schvaľuje predlženie NZ pre
spoločnosť VÁHOSTAV – SK , do 31.12.2018, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom
hlasov 11 prítomných poslancov)

•

Príspevok pre DHZ Skalité

p. starostka - v súlade so VZN č. 5/2016 je tu žiadosť o poskytnutie príspevku: 500 EUR pre
DHZ Skalité.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nikto sa neprihlásil
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 103/2017 – schvaľuje príspevok DHZ
Skalité, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom hlasov 11 prítomných poslancov)
14.Správy o činnosti Komisií pri OZ Skalité za rok 2017
p. JUDr. Milan Krčmárik – predseda Finančnej komisie – komisia zasadala 6x, boli
prerokované zmeny rozpočtu obce vykonávané v kompetencii starostky obce, taktiež bolo
prejednané päť návrhov na zmenu rozpočtov obce, ktorým dala finančná komisia odporúčacie
stanovisko pre OZ. Na jednotlivých zasadnutiach boli prerokované všetky žiadosti občanov,
organizácií a Prevádzky obce Skalité, ktoré boli podmienené vykonaním zmien v rozpočte.
Finančná komisia prerokovala aj priebeh Inventarizácie obce, takisto aj Záverečný účet obce
za rok 2017, Návrh rozpočtu na rok 2018, ako aj výhľadové rozpočty na roky 2019 - 2020.
Poďakoval všetkým členom za prístup a pracovné nasadenie počas týchto jednotlivých
zasadnutí. Osobitne poďakoval za prácu p. Alojzii Ruckovej, tajomníčke komisie.
p. Mgr. Zdenka Révayová - predsedníčka sociálnej a bytovej komisie – komisia sa schádza
podľa potreby, v tomto roku 5 krát. Plánom komisie bolo predovšetkým predlžovanie
nájomných zmlúv na byty v zmysle VZN, prerokúvali sa aj nové žiadosti na pridelenie
nových bytov –Zdravotné stredisko, BD Cupeľ, BD Kudlov. Byty sa vo väčšine prideľovali
formou losovania, jediný byt bol pridelený priamo. Boli prejednané žiadosti o poskytnutie
jednározovej nenávratnej sociálnej výpomoci, boli poskytované na nákup paliva. Riešili sa aj
sťažnosti na občanov, susedské spory, aj rodinné spory, boli riešené dohovorom. Museli si to
predovšetkým vyriešiť občania medzi sebou. Boli vykonané návštevy sociálne slabších rodín,
poskytnuté balíčky pre sociálne slabšie 38 ks. Návšteva dôchodcov, ktorí sú umiestnení v
domovoch dôchodcov, veľmi sa z toho tešia, keď k nim príde pani starostka na návštevu.
Riešila sa aj situácia s občanmi, ktorí žijú sami a sú odkázaní na pomoc. Bude sa v tom
pokračovať, bližšie informácie budú poskytnuté. Všetky zápisnice boli poslancom predložené,
podrobne boli informovaní. Poďakovala všetkým členom komisie za prácu a takisto aj
zamestnancom p. Ivane Chromiakovej a p. Márií Špilákovej za prípravu materiálov na
zasadnutia komisií. Popriala všetkým pekné Vianočné sviatky.
p. Ján Bury- predseda Komisie obchodu, podnikania a cestovného ruchu – komisia sa
aktívne podieľala na príprave a realizácií väčších kultúrnych akcií v obci – Goralské
slávnosti, Skalitská vareška, Vianočné trhy, Rozsvietenie stromčeka. Poďakoval všetkým
členom komisie.
p. Ondrej Rovňan – predseda Komisie kultúry, vzdelávania a športu – komisia sa podieľala
na príprave kultúrnych podujatí v obci. Za pomoc poďakoval Prevádzke aj členom komisie
obchodu a podnikania, ktorí výrazným spôsobom pomáhali pripraviť väčšie kultúrne
podujatia. Poprial všetkým veľa zdravia do budúceho roka, aby sa všetkým dobre
spolupracovalo, aspoň tak ako doteraz.

p. Pavol Mikula - predseda Komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia komisia v tomto roku zasadala 4 krát, na väčšine zasadnutí sa zúčastňovala pani starostka,
ktorá nás informovala na aktuálnom dianí v obci o zámeroch a potrebách obce pre
nadchádzajúce obdobia. V roku 2017 sa podarilo splniť dva investičné zámery - projekt
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Skalité Ústredie a výstavba komunikácie pri
IBV Kudlov – Chajsovka. Nepodarilo sa nám splniť výstavbu rozhľadne, je podaný nový
projekt. V štádiu realizácie príprav je výstavba športovej haly pri ZŠ sv. Andrea Svorada
a Benedikta Skalité. Na zasadnutiach komisii sme sa zaoberali žiadosťami občanov, kde
prevládali ich požiadavky na opravu miestnych komunikácií v obci, verejného osvetlenia,
odkúpenie obecných pozemkov a iné. Pri odkupovaní pozemkov sa väčšinou jednalo o
neknihované parcely, ktoré prešli do vlastníctva obce. O všetkých zámeroch komisie
rozhodovalo OZ. Poďakoval tajomníkovi komisie Ing. V. Burému, ktorý vždy pripravoval
podklady a všetkým členom komisie za ich prácu.
p. Vladislav Ondrašina – predseda Komisie na ochranu verejného záujmu – komisia v roku
2017 zasadala 1 krát a prekontrolovala daňové priznania starostky obce, hlavnej kontrolórky
obce, riaditeľa Prevádzkarne a riaditeľov škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 103/2017 – berie na vedomie, správy
o činnosti Komisií pri OZ Skalité za rok 2017, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom
hlasov 11 prítomných poslancov)
15. Správy o činnosti spoločenských organizácií za rok 2017
p. Milan Zoň (v zastúpení manželkou) – predseda, ZO Zväzu protifašistických bojovníkov
v Skalitom informoval, že si 11.11.2017 pietnou spomienkou uctili pamiatku padlých
v 1.svetovej vojne. Nasledovala schôdza, na ktorej schválili prejednanie umiestnenia
pamiatkovej tabule dôstojníčke sovietskej armády, ktorá padla pri oslobodzovaní našej obce
v roku 1945. Táto organizácia má k dnešnému dňu 22 členov. Zúčastnili sa osláv oslobodenia
našej obce, osláv SNP na Makove, v Banskej Bystrici a na Dukle. Spolupracujú z ČK, s JD
Skalité a ZO SZZ Skalité. Zdravotne indisponovaných členov navštevujú doma alebo
v nemocnici.
p. Viera Zoňová – predsedníčka, MO Slovenský červený kríž v Skalitom – výbor MO sa
schádza podľa potreby. Venuje pozornosť v soc. činnosti, predávajú narcisy na podporu
onkologických pacientov. Poďakovala darcom krvi za ich darcovstvo pre chorú pacientku
z našej obce. Plánovaný odber krvi z našej obce bol 8.12.2017. Darcovia krvi chodia na odber
aj individuálne. K dnešnému dňu je v Skalitom evidovaných 246 darcov. Začiatkom mája sa
v Čadci konala okresná súťaž mladých zdravotných hliadok. Našich mladých záchranárov do
súťaže pripravili Mgr. Janka Krčmáriková a Mgr. Gabika Ivanová, za čo im patrí veľká
vďaka. V októbri sa zapojili do akcie ČK – zber potravín v Kauflande, ktoré boli určené pre
soc. slabšie rodiny. Na potravinovej pomoci poriadanej Ministerstvom práca sa podieľal aj
ČK a to distribúciou balíčkov z obsahom potravín a hygienických potrieb pre ľudí v hmotnej
núdzi – na tejto akcií sa podieľali aj naše členky. Spolupracujeme s JD a SZPB na akciách ako
je účasť na oslavách oslobodenia pri našom, pamätníku a pri oslavách na Makove. Dňa 11.
novembra 2017 sme vzdali česť obetiam l. svetovej vojny zapálením sviečok pri ich
pamätníku. Nezabudli sme ani na členov, ktorí nás tohto roku opustili. Účasťou na pohrebe a
kyticou kvetov sme si uctili ich pamiatku. Za výbor ČK a aj jej členov, poďakovala starostke
obce p. Andrei Šimurdovej, za rešpekt a úctu, ktorú má v tejto organizácii. Všetkým ostatným
poďakovala za morálnu pomoc.

p. Mária Papíková – predsedníčka, MO JD Skalité – prečítala Správu o činnosti MO JD
Skalité, ktorá tvorí prílohu zápisnice.
p. Jozefa Gonščáková – tajomníčka DHZO – prečítala Správu o činnosti DHZO Skalité, ktorá
tvorí prílohu zápisnice.
p. Jozef Šmatlava – predseda, Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Skalité poďakoval obecnému zastupiteľstvu na čele s pani starostkou za doterajšiu spoluprácu
a informoval o činnosti. Vo februári 2017 uskutočnili výročnú členskú schôdzu, na ktorú
prijal pozvanie podpredseda českého záhradkárskeho zväzu z Frýdku Místku p. Čestmir Jež
a ktorý ich oboznámil s pestovaním odrôd jadrovín a kôskovín. Na vývesnej skrinke pri
starom cintoríne informujú občanov o aktivitách, ktoré organizujú. V patronáte majú farskú
záhradu, kde vysadili už 11 ovocných stromčekov. V apríli zorganizovali pre svojich členov
a záujemcov zájazd na výstavu Flóra Olomouc. Nakupujú pre členov ovocné stromčeky,
kríky, hnojiva, postreky a iné záhradkárske potreby. Zúčastnili sa na podujatí obce –
Skalitská vareška a na jeseň pripravili posedenie pri guláši pre svojich členov a priateľov.
V priestoroch budovy ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta, na roč. 1.-4. pripravili výstavu
ovocia, zeleniny a liečivých rastlín. P. Šmatlava poďakoval vedeniu cirkevnej školy, za
poskytnuté priestory na výstavu, p. starostke, duchovnému správcovi, klubu dôchodcov a ĽH
Ondreja Rovňana, že tohtoročná výstava sa uskutočnila v takej slávnostnej atmosfére. Veľká
vďaka patrí výboru ZO a niektorým členom, ktorí obetovali svoj voľný čas a podieľali sa na
plnení úloh, ktoré sme si naplánovali. Úprimná vďaka patrí vedeniu obce na čele s pani
starostkou a obecnému zastupiteľstvu za spoluprácu a podporu.
JUDr. Milan Krčmárik - predseda PZ Skaľanka - poďakoval za spoluprácu s obcou pri
spoluorganizovaní sv. omše ku cti sv. Huberta, v spolupráci s farským úradom, ktorá sa
v tomto roku uskutočnila na námestí. V rámci Slovenska boli ako jediné poľovnícke
združenie z okresu Čadca, vyznamenané medailou Ministerstva pôdohospodárstva za prínos
k celkovým hodnotám a tradíciám v poľovníctve. Ešte raz poďakoval členom združenia, pani
starostke a obecnému zastupiteľstvu za podporu.
p. Ján Bury - predseda TJ Slovan Skalité – informoval, že klub má k dnešnému dňu 150
členov. Je tu oddiel futbalový, biatlon, hokejbal, futtsal, tenis, golf. Činnosť klubu je
celoročná. Zimnom období trénujú v telocvični na ZŠ Kudlov. Poďakovanie patrí riaditeľke
školy p. Ľ. Serafínovej.
Futbal: muži – tréner p. Brisuda – po jesennej časti skončili na 3.mieste.
dorast – v tabuľke na 7. mieste, došlo k výraznému skvalitneniu činnosti, angažovali
viacej hráčov zo Svrčinovca. Starší žiaci skončili na 1. mieste, trénuje ich p. Ľ. Kultán.
Mladší žiaci, ktorých tiež trénuje p. Ľ. Mikula, majú rovnaký počet bodov. Prípravka – na
prvom mieste, trénujú v Korni, tréner p. Gavenčiak. Najlepší strelec v prípravke je sl. Natália
Mikulová, ktorá za Skalité strelila 27 gólov.
Ciele - muži do 3.miesta, ak bude dostatok financií aj postup. Káder mužstva je stabilný,
posilnení o domácich hráčov z dorastu.
Poďakoval za finančnú príspevok p. starostke a obecnému zastupiteľstvu, p. Marianovi
Šmatlavovi a hlavne dlhoročnému sponzorovi p. Petrovi Tatarkovi, bez ktorého by futbal
v obci nemohol tak fungovať. Za významnú prácu v klube a pomoc poďakoval p. Stanislavovi
Špilovi. Ciele – dorast skončiť do 3. miesta. Žiaci – postúpiť do vyššej súťaže.

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 104/2017 – berie na vedomie, správy
o činnosti spoločenských organizácii za rok 2017, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom
hlasov 11 prítomných poslancov)
16. ZŠ s MŠ Skalité Kudlov – členstvo v RVC a zmena zriaďovacej listiny
p. starostka – prečítala žiadosť ZŠ s MŠ Skalité Kudlov o schválenie členstva RVC Martin
a tým aj možnosť platenia jednorazových ročných členských príspevkov spojených
realizáciou seminárov. Materiál dostali poslanci spolu s pozvánkou. Obecná rada doporučuje
žiadosť schváliť. Ďalej informovala, že riaditeľka ZŠ s MŠ Skalité Kudlov zistila, že je
nesúlad zriaďovacej listiny, ktorá je na Ministerstve školstva SR a zriaďovacej listiny, ktorá
je na Štatistickom úrade SR. V spolupráci so Školským úradom Raková, pod ktorý patríme
a po konzultácii s Okresným úradom, odborom školstva v Žiline a MŠ SR, by sa zriaďovacia
listina zmenila takto:
1) adresa: Skalité – Kudlov č.781, 02314
2) dátum zriadenia ZŠ s MŠ Skalité Kudlov 1.6.2005
Diskusia k tomuto bodu nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 105/2017 – schvaľuje členstvo v RVC
Martin a zmenu zriaďovacej listiny, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom hlasov 11
prítomných poslancov)
17. Rôzne a interpelácie poslancov
•

Cesta na Poľanu – zimná údržba

p. starostka – privítala občanov z Poľany, ktorí prišli kvôli zimnej údržby cesty na Poľanu.
Dala slovo p. Šimaliakovi.
p. Šimaliak (Poľana) – povedal - na našej ceste vraj teraz robí zimnú údržbu NDS, cestu
nasolia a to ich celá údržba. Obec sa od toho dištancuje, cesta ale vôbec nie je zjazdná. Na
ceste je stále stúpanie, keďže ju NDS solí a nezhŕňa, nedá sa na nej zastaviť, dobrzdiť.
V dvoch prípadoch mohlo dôjsť k vážnym nehodám. Z obce tam bol raz lakatoš a raz p.
Petrák. Ide zimné obdobie a my budeme trpieť, treba to tam doriešiť. V obci sa najskôr
odhŕňa na rovine a potom kopce, robíme to naopak. Máme osvetlenie, ktoré raz svieti, raz nie.
Bolo nám sľúbené nové, ešte za p. Potočára. Neurobilo sa nič. Chcem sa vyjadriť aj
k chodníku z druhej strany Poľany. V 80 - tých rokoch sa robila údržba zábradlia, odvtedy už
nič. Minule tam spadla moja vnučka a teraz sa tam tade bojí chodiť. Neviem, či niekto
kontroluje tieto úseky. Dane platíme tak, ako tí, čo bývajú pri hlavnej ceste.
p. starostka – pripomenula, že hovoríme o prístupovej ceste k západnému portálu tunela –
Poľana. Kontaktovali sme Ing. Janča z NDS v tejto veci hneď, ako vznikol problém. Objasnili
sme mu problém a výsledkom stretnutia bolo, že p. Jančo prisľúbil za NDS, že cestu viacej
soliť nebudú a cestu od hlavnej cesty až dom p. Chovaniaka bude rozrývať Prevádzka, aby
bola zjazdná. Toto bolo dohodnuté. Včera prišiel na úrad p. Lucák z Poľany a povedal, že
cesta je znova nasolená.
Ing. V. Bury (referát stavebného úradu, pozemkov a životného prostredia) - cesta na Poľanu
je súčasť stavby Diaľnice D3, nám nebola odovzdaná. Údržbu má robiť NDS v rámci stavby.

p. A. Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevádzkareň) - z našej strany bol na Poľane 2 x Lakatoš
a 1x Proxima, harmonogram sme dodržali ako máme schválené. Ak sa zmení, budem to
rešpektovať. Nikde v zime nerobíme posyp, len na určitých miestach máme materiál a ľudia si
robia samoposyp, ak nie je cesta zjazdná. NDS nedodržala to, na čom sme sa dohodli. Na
Posypový materiál dokážeme doviesť na Poľanu aj zajtra.
Diskusia k tomu bodu :
p. Šimaliak (Poľana) – keď bola stará cesta, nepotrebovali sme aby ju niekto posypával, teraz
je to stále stúpanie. Kto to bude posypávať 500 m? Žijú tam aj starí ľudia, nie sú tam len dva
domy.
JUDr. Milan Krčmárik – opýtal sa, prečo im vadí nasolená cesta.
p. Lucák (Poľana) – je dobré, že sa cesta solí. Lenže, keby to chodili aj pravidelne odrývať.
Prídu, nasolia a tri dni ich niet. Soľ na ceste vytvrdne a nedá sa jazdiť.
p. starostka – odpovedala, že v pondelok budú znova iniciovať stretnutie so zástupcom NDS
p. Jančom, kde budú trvať na tom, aby NDS udržiavala cestu zjazdnú.
p. Šimaliak(Poľana) – pripomenul opravu zábradlia.
Koniec diskusie.
•

Odmeny

p. starostka – dala do pozornosti návrh z OR, ktorý sa týka odmien poslancov a HKO a platu
starostky. Požiadala návrhovú komisiu, aby predložila celý návrh z OR.
Hlasovanie:
Za hlasovali: Z. Revayová, M. Kubalík, E. Špilová, J. Bury, M. Krčmárik, Ľ. Lašová, J.
Vojčiniak, O. Rovňan, M. Petrák, M. Vojčiniak
Proti: 0
Zdržal sa: V. Ondrašina
Bolo prijaté uznesenie č. 106/2017 – schvaľuje vyplatenie odmeny HKO, poslancom a plat
starostky obce, ktoré bolo schválené (počtom hlasov 10 prítomných poslancov)
•

Interpelácie poslancov

p. J. Vojčiniak – bola zmena grafikonu v SAD. Autobus, ktorí ide z Čadce o 20:30 hod. ide
len po Skalité. Na Serafínov ide ďalší autobus až za hodinu. Treba poslať oficiálnu sťažnosť.
p. Mgr. Edita Špilová - za ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité, poďakovala p.
starostke, poslancom a pracovníkom obecného úradu za ústretovosť a pomoc, aj keď obec nie
je zriaďovateľ tejto školy. Verí tomu, že projekt telocvične bude zdarne uskutočnený.

12. Záver.
p. starostka - po vyčerpaní všetkých bodov rokovania poďakovala všetkým za prácu počas
celého roka 2017. Poďakovala všetkým za spoluprácu, za podnetné nápady, za pripomienky,
aj kritické, pretože tie nás posúvajú ďalej.
Veľmi si to vážim a dúfam, že budeme robiť spoločne i naďalej. Všetkým chcem zaželať do
roka 2018, aby ste boli všetci zdraví, aby ste mali len lásku v rodinách, pochopenie,
toleranciu, keď prídu problémy, aby ste ich vedeli riešiť, tak že budú všetci spokojní, alebo
bude málo nespokojných, aby ste sa cítili dobre všade tam, kde prídete, aby ste boli čo najviac
s ľuďmi, ktorých máte radi a s ľuďmi, ktorí majú radi Vás. K vianočným sviatkom chcem
popriať, aby ste si ich užili v kruhu rodiny.
Na rokovaní boli prijaté uznesenia od č.88 /2017 po č. 106/2017.

Ing. Vladimír Krčmárik
prednosta OcÚ

I.

II.

overovateľ: p. Miloš Petrák

overovateľ: p. Ondrej Rovňan

Zapisovateľka: J. Časnochová

PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce

