Zápisnica
z Riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Skalité konaného
dňa 2. 3. 2015 v Skalitom
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny,
občania Obce Skalité
Program:

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Správa o činnosti a Kontrola plnenia uznesení OZ (predkladá starostka)
4. l. zmena rozpočtu obce na rok 2015
5. Plán kontrolnej činnosti HKO na 1. polrok 2015
6. Pridelenie dotácií v zmysle VZN Obce Skalité č. 3/2010
7. Delegovanie do Rady školy ZŚ s MŠ Skalité - Kuklov, MŠ Skalité - Ústredie
8. Voľba OR, Komisií OZ, určenie Sobášiacich
9. Plán kultúrnych, športových a spoločenských podujatí na rok 2015
10. Nakladanie s majetkom obce
11. Rôzne
12. Záver
 Otvorenie zasadnutia.
Zasadnutie otvorila a viedla PaedDr. Andrea Šimurdová, starostka obce, ktorá privítala
všetkých prítomných na zasadnutí Riadneho Obecného zastupiteľstva., rokovanie bolo
zvolané pozvánkou v zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Pani starostka
predložila program rokovania, informovala poslancov, že svoje interpelácie, pripomienky
a návrhy môžu predložiť v rámci bodu Rôzne, oboznámila poslancov, že z pracovných
dôvodov požiadal o skorší odchod p. Jozef Vojčiniak., dala o predloženom programe
hlasovať, program bol jednohlasne schválený.
2. Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie.
p. starostka – zápisom poverila p. Miroslavu Serafinovú, do návrhovej komisie navrhla Mgr.
Zdenku Révayovú, Mgr. Milana Kubalika, za overovateľov zápisnice p. Jána Buryho, JUDr.,
Mgr. Jozefa Gonščáka.
-dala o uvedenom návrhu hlasovať
Predložený návrh bol jednohlasne schválený.

3. Správa o činnosti a Kontrola plnenia uznesení OZ
p. starostka – informovala poslancov, o predloženom Rozpočtovom opatrení starostky č.
1/2015, ktoré bolo vypracované v súlade so Zásadami hospodárenia s finančnými
prostriedkami obce Skalité. V materiáloch spolu s pozvánkou poslanci obdŕžali Návrh na 1.
zmenu rozpočtu, odvtedy však došlo k ďalším skutočnostiam, ktoré sú navrhnuté, aby boli
zahrnuté do l. zmeny rozpočtu – toto majú v materiáloch dnes na stole, rovnako aj návrh na
zloženie Obecnej rady a Komisií pri OZ, ktorý bol vypracovaný na pracovnom stretnutí
poslancov, ďalej grafický návrh pozemku, o ktorý majú záujem Spoločenstvo vlastníkov
bytov a nebytových priestorov BD č. 734, návrh k bodu Rôzne – technické zhodnotenie
vodojemu Rieky, čo je odkonzultované aj so spoločnosťou SEVAK, aké stavebné úpravy
a činnosti je potrebné vykonať. Informovala poslancov, že bol predložený súhrn nákladov na
TKO a Separovaný zber, aby boli poslanci informovaní, navrhla, aby TKO a problematika
s ním spojená bola prerokovaná ako samostatný bod v niektorom z nasledujúcich rokovaní
OZ.
p. starostka – informovala poslancov, že Uznesenia, ktoré boli prijaté na predošlých OZ, boli
splnené.
Správa o činnosti:
- k 31. 12. 2014 bola v súlade s Uznesením OZ vykonaná úprava rozpočtu podľa skutočného
stavu, musel byť zohľadnený fakt, že zo strany štátu nedošlo k naplneniu príjmov : ide
o preplatenie dvoch euro projektov zhruba v výške 50 tis. EUR - projekt cezhraničnej
spolupráce Slovensko – Poľsko, a to rekonštrukcia amfiteátra, projekt Podpora rozvoja
cestovného ruchu, z ktorého boli financované posledné goralské slávnosti. Finančné
prostriedky, aj napriek tomu, že boli dávno schválené, neboli k 31. 12. 2014 pripísané na účet
obce. Z toho dôvodu, nebolo možné uhradiť všetky faktúry a to predovšetkým – faktúry Obce
Skalité Prevádzkáreň, za realizáciu protipovodňových opatrení a za pripojenie obecných
budov na kanalizáciu. Tieto sú zahrnuté do l. zmeny rozpočtu.
- v rámci prvého obdobia v súlade so Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami
obce bolo zrealizované Rozpočtové opatrenie č. 1/2015, ktoré poslanci obdŕžali spolu
s pozvánkou, finančné operácie upravené vzhľadom na skutočný stav , v súvislosti s tým bola
podaná žiadosť na Ministerstvo školstva, na získanie finančných prostriedkov na odstránenie
havarijného stavu sociálnych zariadení v ZŠ s MŠ Skalité Kudlov, žiadosť bola na konci roka
schválená a obec získala finančné prostriedky vo výške 35 tis. EUR, ktoré boli prevedené na
účet školy, škola si zrealizovala verejné obstarávanie a následne prebieha z bežných výdavkov
oprava sociálnych zariadení. Čo sa týka Projektu separovaného zberu znížené výdavky –
3000,- Eur vzhľadom na výzvu Ministerstva životného prostredia bolo nutné všetky náklady
za Monitorovacie a Záverečné správy uhradiť ešte v roku 2014. Dané výdavky boli zahrnuté
do rozpočtu 2015, z toho dôvodu sa mohol rozpočet znížiť o túto čiastku, následne je uvedené
1800,- EUR na revitalizáciu – Povodne, revízie – Stará MŠ – úhrada aspoň časti nákladov na
povodne, revízia MŠ – úhrada aspoň časti nákladov, kde je umiestnené elokované pracovisko
CVČ – vzhľadom na havarijný stav elektroinštalácie bola nevyhnutná revízia, následne
odstránenie závad.
- Kapitálové výdavky – zrealizovanie úprav týkajúcich sa ŠFRB na skutočný stav,
v novembri, keď sa pripravoval rozpočet na rok 2015, nebolo zrejmé čerpanie úveru,
v opatrení je upravené na skutočný stav.

- Verejná správa – transfery, tak ako boli zaslané prostriedky na opravu soc. zariadení do
školy, na predškolákov a na normatívy, ktoré im zostali z minulého roka.
- informovala poslancov, ako bolo schválené v rozpočte minulého roka, Obec prevzala
Pasport miestnych komunikácií, ktorý vyhotovil a vypracoval aj v digitálnej podobe - p.
Gramblička. Čo sa týka pas portu dopravného značenia, dokončenie bolo až v týchto
mesiacoch, z toho dôvodu nebola platba zrealizovaná v minulom roku, z toho dôvodu je
navrhnutá do l. zmeny rozpočtu.
- uskutočnilo sa rokovanie Mikroregiónu Kysucký triangel, hlavný bodom programu bola
diaľnica – predovšetkým čistota ciest a náhradné vodné zdroje. Novým predsedom je Ing.
Pavol Gomola.
- Snem Združenia miest a obcí Kysúc – predsedom p. Grappa – primátor Krásna nad
Kysucou.
- osobitná udalosť – návšteva p. biskupa Mons. Tomáša Galisa
- od dnešného dňa sa začalo s rozvozom stravy pre dôchodcov – spolu 30 záujemcov, ktorí si
budú preberať obedy z oboch školských jedálni, záujemcovia si priplácajú čiastku 0,35 EUR
k jednému obedu, čo by malo pokryť náklady na používanie motorového vozidla. Čo sa týka
obsluhy – je zabezpečené formou Úradu práce dobrovoľníckou službou, pre obec nie sú teda
žiadne výdavky na mzdy.
-v nadväznosti na schválený rozpočet na rok 2015 informovala poslancov o začatí verejného
obstarávania – Zateplenie budovy ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta roč. 5. -9., Zateplenie
MŠ Skalité – Ústredie č. 632. Sú to investície, kde predpokladaná hodnota každej zákazky je
viac ako 100 tis. € s DPH, sú zverejnené v obchodnom vestníku. Termín je 16. marec 2015 –
na vyžiadanie súťažných podkladov a predloženie ponúk. Verejné obstarávanie realizujeme
prostredníctvom odbornej spôsobilej osoby - Ing. Vladimír Kasaj.
- na základe požiadavky OR - v obci sú ulice a časti obce, kde je problematické verejné
osvetlenie, bola využitá ponuka firmy EMPEMONT, ktorá nám vykonáva celkovú analýzu
verejného osvetlenia v obci s návrhom riešenie a financovanie. Vyhotovenie analýzy je
bezplatné, následne bude predmetom prerokovania vo finančnej komisii.
- uskutočnilo sa množstvo kultúrnych a spoločenských podujatí.
Diskusia k tomuto bodu, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 1/2015 - schvaľuje zapisovateľa,
návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, berie na vedomie kontrolu uznesení, Správu
o činnosti, ktoré bolo jednohlasne prijaté (13 prítomných poslancov).
4. 1. Zmena rozpočtu obce Skalité
p. starostka – informovala poslancov o zmenách v rozpočtu, požiadala p. Alojziu Ruckovú,
aby informovala poslancov o jednotlivých položkách, materiál poslanci obdŕžali spolu
s pozvánkou (tvorí prílohu zápisnice).
p. Alojzia Rucková (referát rozpočtu a účtovníctva) – podrobne informovala poslancov
o všetkých položkách rozpočtu, platbách, ktoré obci nabehli v posledných dňoch. Bežné
príjmy spolu tvoria 89 120,- EUR. Bežné výdavky sa navyšujú 61855 EUR. Rozdiel je vo
výške 27 265,- EUR ako prebytok. Celkom rozpočet – Príjmy vo výške 2 425 710,- EUR,
Výdavky vo výške 2 398 445.
p. starostka – požiadala, HKO – p. Stašovú, aby sa vyjadrila k predloženej zmene rozpočtu.

p. Stašová Mária (HKO) – 1. zmena rozpočtu je navrhnutá tak, že celkový rozpočet je
prebytkový, stále sa s nim pracuje, navrhla, aby bol schválený v predloženej podobe,
vzhľadom na to, že znova nabehnú dané skutočnosti a rozpočet sa bude opäť upravovať.
Diskusia k tomuto bodu, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 2/2015 – schvaľuje 1. zmena rozpočtu
obce, ktoré bolo jednohlasne prijaté (13 prítomných poslancov).
5. Plán kontrolnej činnosti HKO na l. polrok 2015
p. starostka – Plán tvorí prílohu zápisnice, materiál poslanci obdŕžali spolu s pozvánkou , v
súlade so zákonom bol zverejnený, odovzdala slovo p. Stašovej – HKO.
p. Stašová (HKO) - predložila Plán kontrolnej činnosti, požiadala o návrhy na doplnenie.
Diskusia k tomuto bodu :
p. Vladislav Ondrašina – navrhol doplniť do Plánu kontrolnej činnosti – preveriť platné
Uznesenia a ich plnenie, a aj spätné kroky pri plnení od roku 2010, vypracovať Zoznam
platných VZN v obci Skalité.
Koniec diskusie.
p. starostka – dala hlasovať o predloženom doplňujúcom návrhu.
- návrh p. poslanca Vladislava Ondrašinu bol jednohlasne schválený.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 3/2015 – schvaľuje Plán kontrolnej
činnosti HKO na l. polrok 2015, ktoré bolo jednohlasne prijaté (13 prítomných poslancov).
6. Pridelenie dotácií v zmysle VZN obce Skalité č. 3/2010
- p. starostka - informovala poslancov, že spolu s pozvánkou obdŕžali materiál, v ktorom je
uvedené akú výšku dotácie z rozpočtu obce dostali organizácie v roku 2014 a akú výšku
dotácie si požiadali na rok 2015 v zmysle VZN č. 3/2010. Ide o organizácie vykonávajúce
činnosť v obci Skalité, alebo pre občanov obce Skalité. Dala do pozornosti, že každý rok bola
poskytnutá dotácia aj Farskému úrade Skalité, v tomto roku Farský úrad nepožaduje dotáciu,
ale v obvyklej výške ako dostával, p. farár navrhol, aby boli finančné prostriedky použité na
rekonštrukciu, t.j. zateplenie Cirkevnej školy – roč. 5 -9. Záhradkári - ide o špecifickú
záležitosť, nakoľko nemajú svoje IČO – dotácia im je poskytnutá osobitnou formou, vždy
zrealizujú práce a opravy v budove, v ktorej sídlia, do výšky, ktorá je schválená, následne
v rámci vyúčtovania predložia pokladničné bloky za nákup materiálu na opravu.
Diskusia k tomuto bodu :
p. Jozef Vojčiniak – dal pozmeňujúci návrh, aby futsalistom bola dotácia navýšená na sumu
350 EUR, majú vysoké náklady na cestovné, štartovné, pranie dresov – každý rok sa im
dotácia znižuje, navrhol navýšiť z rozpočtu obce o sumu 100 EUR ku predloženému návrhu.

p. starostka - upozornila, že jeho návrh na zvýšenie výdavkov musí obsahovať aj druhú
stranu rozpočtu – teda odkiaľ tie prostriedky zobrať.
p. Jozef Vojčiniak – navýšiť vo výdavkovej časti, keďže je rozpočet prebytkový.
Mgr. Zdenka Révayová – podrobne si preštudovala predložený návrh – OZ DETSTVO
Kudlov navrhla znížiť o 100 EUR, nefunguje to tak, ako by malo fungovať, nezúčastňuje sa
turnaja toľko súťažiacich ako po iné roky, je tam aj občianske združenie Detstvo, ktoré takisto
môže prispievať na spomínaný stolnotenisový turnaj.
JUDr. Milan Krčmárik – ako nový poslanec sa opýtal účtovničiek, aký je rozdiel medzi
kategóriami – Slovan Skalité – je zahrnutý v rozpočte medzi dotácie, a takisto aj v položke
Rekreačné služby a šport v takej istej výške, či je to účtovnícky dobré. A keď ide o kultúrne
záležitosti je to zahrnuté v kultúre, aká je kategorizácia - keď v kultúre sú uvedené aj mzdy,
a v položke šport to uvedené nie je, kde v rozpočte sa to objaví, požiadal o vysvetlenie.
p. A. Rucková (referát rozpočtu a účtovníctva) - je to podľa platnej ekonomickej
klasifikácie, takto sa výdavky triedia u obcí, obec má iné účtovné pravidlá ako napr.
podnikatelia.
p. M. Stašová (HKO)- navrhla, aby bola poslancom predložená ekonomická klasifikácia, aby
boli oboznámení so spôsobom účtovania obcí.
JUDr. Milan Krčmárik - ide o to, že raz je položka uvedená ako dotácia, a v inej klasifikácií
ide o príspevok z rozpočtu obce.
p.A. Rucková (referát rozpočtu a účtovníctva) - také je nariadenie Ministerstva financií
k jednotlivému triedeniu príjmov a výdavkov a podľa toho sa to triedi. Tento spôsob majú
obce, Vyššie územné celky, musí sa to takto robiť.
p. starostka - na bližšie informácie, čo sa týka rozpočtu, účtovania bude priestor napr. na
zasadnutí finančnej komisie. Čo sa týka kultúry, je to samostatná položka v rozpočte, je to
pracovníčka obce a to je úplne niečo iné. Kysuckí heligonkári - ide o organizáciu v našej obci,
ktorej obec dáva dotáciu na činnosť.
JUDr. Milan Krčmárik - pozerá na to v globále, aj v minulosti boli problémy, hovorí sa stále
o športe, niektoré prostriedky, ktoré sa schvália na niektorú činnosť a prerozdelia na viacero,
všetko sa kryje ako jedna vec - šport, pri kultúre je to vo viacerých položkách, ale stále je to
kultúra, nevidí sa to v takej sume, lebo je to rozdelené na viacero položiek.
p. A. Rucková (referát rozpočtu a účtovníctva) - nedá sa to zmeniť, je to tak dané, sú také
postupy. Klasifikácia sa menila aj v poslednom období , napr. školstvo sa rozdelilo a účtuje sa
ako sekundárne, terciálne, ale stále je to položka Školstvo.
JUDr. Milan Krčmárik - opýtal sa, či tá suma 1500,-EUR je na rozdelenie pre iné organizácie
v obci, ako športové, pýta sa, nakoľko je nový poslanec a chce sa dostať do obrazu, aby tomu
dobre rozumel.

p. Mária Stašová (HKO) - bude Vám všetkým predložená funkčná ekonomická klasifikácia,
aby ste mali prehľad, podľa čoho sa to člení.
p. Vladislav Ondrašina- reaguje na to, čo povedala p. Zdenka Révayová, pýta sa, či má
prehľad o tom, že sa naozaj zúčastňuje málo ľudí na stolnotenisovom turnaji ? V tomto roku
bude turnaj v minifutbale, navrhol nechať sumu 200,- EUR pre OZ DETSTVO Kudlov
a futsalistom, aby zostalo, tak ako bolo navrhované 250,- EUR.
p. Milada Kurtová - opýtala sa, prečo má Biatlon také veľké navýšenie?
p. starostka – biatlon dosahuje dlhodobo dobre výsledky, držia sa na celoslovenskej úrovni,
máme tam majstrov Slovenska. Skôr by potrebovali navýšiť.
Mgr. Edita Špilová - je toho názoru, že šport je na vysokej úrovni, hlavne čo sa týka biatlonu,
šport treba finančne podporiť, konkrétny návrh nemá.
p. starostka - pripomenula poslancom, že podľa Rokovacieho poriadku, môže poslanec
k danému bodu vystúpiť len raz, iba ak poslanci súhlasia, môže vystúpiť viackrát.
p. Ľubica Lašová - všetky organizácie, ktoré sú vypísané sú pre obec dôležité, všetky pracujú,
reprezentujú obec, osobne si myslí, že dotácie treba ponechať v takej výške, ako boli
navrhované a počas roka, ak bude niektorá organizácia na niečo potrebovať, kto ako bude
pracovať, nie je problém, rozpočet prehodnotiť a upraviť.
p. Alojzia Rucková (referát rozpočtu a účtovníctva) - dotácia sa podľa VZN č. 3/2010 sa
môže poskytnúť len raz.
p. Ľubica Lašová - ponechala by to tak, všetky organizácie sú pre ňu dôležité.
JUDr. Milan Krčmárik - pripomenul, že v tomto roku je 5. ročník sv. Hubertovskej omše, je to
náročné na financie, ak sa podarí, chceli by pozvať p. biskupa a ďalších, každý dobre vie, že
to nie je len guláš, ktorý sa ľuďom rozdá zadarmo, ale dobre všetci vedia, keď celebrantov je
viac, čo to všetko obnáša, možno bude nejaká možnosť získať peniaze z projektov, tak ako
obec pomohla aj v minulom roku. Čo sa týka športovcov, nie je to žiadna sláva. Futbal v obci,
musia všetci chápať, že každý druhý týždeň deväť mesiacov v roku, chodí tam okolo 300
ľudí, na ktorý šport sa chodí pozerať toľko ľudí. Robí sa to predovšetkým pre deti, futbal je
v obci tradícia, nerobí sa to len pre tú dotáciu, roky ich sám trénoval. Všetci sú zamestnaní,
riskujú svoje zdravie, je taká doba, že keď sú PN, môžu prísť aj o svoje zamestnanie, a aj
napriek tomu hrajú a reprezentujú obec. U športov by neznižoval rozpočet, nie sme malá
obec, do budúcna navrhol, aby sa v rozpočte počítalo aj s vyššou sumou, ako je. Nevie, aký je
postup, keď sú dané návrhy, či to môže byť dané do zmeny rozpočtu, rozpočet je prebytkový,
nehovorí, že treba rozdeliť všetko, ale tých pár eur, treba dať do športu a na deti, myslí si, že
to nie je zlá investícia.
p. Ján Bury- uviedol, aby boli všetci v obraze - 16 tis. EUR pre futbalový oddiel, to nie je
suma, ktorá ide celá do športu, sú v tom zahrnuté výdavky na energie - cca 5 tis. EUR ročné,
náklady na rozhodcov - v minulom roku viac ako 6 tis. EUR, to znamená, že len ten zbytok
ide na rozvoj športu – futbalu. Na rozvoj športu ide ďaleko viac financií.

JUDr. Pikuliak - pozitívne vníma diskusiu. Je potrebné nastaviť pravidlá, podľa ktorých by sa
postupovalo. Napríklad určiť základnú sumu, ktorú by dostal každý, druhú sumu ten, kto splní
určené podmienky a tretiu sumu, ktorá by bola do určitej miery subjektívna ten, kto by
dosiahol výnimočné výsledky, aby pravidlá vytvárali motiváciu.
Koniec diskusie.
p. starostka - rozpočet obce je schválený, čo sa týka TJ Slovan Skalité - ak sa ukáže, že je
dôvod na navýšenie rozpočtu napr. kvôli opravám, rozpočet je živá vec – počas roka sa mení
p. starostka - zhrnula pozmeňovacie návrhy, tak ako boli predložené.
l. pozmeňovací návrh p. Jozefa Vojčiniaka - Futsall - navýšiť navrhovanú dotáciu o 100,EUR, celkom teda suma 350,- EUR, navrhovanú čiastku zobrať z prebytku rozpočtu.
2. pozmeňovací návrh p. Zdenky Révayovej - navrhla o 100,-EUR znížiť OZ DETSTVO
Kudlov a navýšiť Futsal o 100,- EUR.
3. pozmeňovací návrh p. Vladislava Ondrašinu - aby dotácie zostali v takej výške, ako boli
navrhnuté - Futsal - 250,- EUR a OZ Detstvo Kudlov - 200,- EUR.
p. starostka dala hlasovať o 1. pozm. návrhu p. Jozefa Vojčiniaka.
Hlasovanie prebehlo nasledovne:
Za hlasovali: Mgr. M. Kubalík, p. M. Kurtová, Mgr. E. Špilová, p. J. Bury, JUDr. M.
Krčmárik, p. J. Vojčiniak, p. M. Vojčiniak, p. M. Petrák, p. O. Rovňan
Proti: JUDr. Mgr. J. Gonščák
Zdržali sa: Mgr. Z. Révayová, p. V. Ondrašina, p. Ľ. Lašová
Počtom hlasov 9 bol prijatý 1. pozmeňovací návrh, z toho dôvodu sa o ďalších nehlasovalo.
p. M. Stašová (HKO) - navrhla, aby bolo hneď v rozpočte schválené, navýšenie rozpočtu pre
TJ Slovan Skalité o 100,- EUR, keď je už skutočnosť známa.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 4/2015 – schvaľuje dotácie spoločenským
organizáciám, ktoré bolo jednohlasne prijaté (13 prítomných poslancov)
7. Delegovanie do Rady školy ZŠ s MŠ Skalité - Kudlov, MŠ Skalité - Ústredie
p. starostka - predložila návrh, ktorý bol vypracovaný na pracovnom stretnutí poslancov,
ktorý je potrebné doplniť o člena do Rady školy pri MŠ Skalité - Ústredie.
Diskusia k tomuto bodu :
p. M. Vojčiniak - navrhol p. JUDr., Mgr. Jozefa Gonščáka.
p. JUDr., Mgr. Gonščák - súhlasil.

p. Vladislav Ondrašina - navrhol p. Ľubicu Lašovú.
p. Milada Kurtová - navrhla p. Ľubicu Lašovú, HKO mala zistiť, či zamestnanec danej školy
môže byť aj členom Rady školy za zriaďovateľa.
p. M. Stašová (HKO) - ako zamestnanec môže byť členom Rady školy za zriaďovateľa,
pričom musí byť zo strany zamestnancov počet nižší, ako je ostatných členov.
p. JUDr., Mgr. Jozef Gonščák - vzdal sa, súhlasí, aby to bola p. Lašová, aj na pracovnom
stretnutí poslancov bola navrhnutá.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na uzesenie č. 5/2015 – schvaľuje členov Rady školy - ZŠ
Kudlov, MŠ Skalité Ústredie, ktoré bolo jednohlasne prijaté (prítomných 13 poslancov).
8. Voľba Obecnej rady (OR), Komisií OZ, určenie sobášiacich
p. starostka - predložila návrh na zloženie OR, Komisií OZ, ktorý bol vypracovaný na
pracovnom stretnutí poslancov, návrh poslanci obdržali spolu s pozvánkou. Informovala, že
v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, dňa 31.12.2014 menovala do funkcie
zástupcu starostu p. poslanca Milana Vojčiniaka, ktorý je podľa spomínaného zákona
automaticky členom OR. Ďalšími navrhnutými sú : p. JUDr., Mgr. Jozef Gonščák, p. Ľubica
Lašová, Mgr. Milan Kubalík, Jozef Vojčiniak. Ďalej navrhla do Komisie na ochranu
verejného záujmu ako tajomníčku p. Máriu Časnochovú - matrikárku OcÚ, a do Komisie na
riešení sťažností na volených predstaviteľov obce ako tajomníka Ing. Vladimíra Krčmárikaprednostu OcÚ.
Diskusia k tomuto bodu :
p. Ľubica Lašová - navrhla doplniť do kultúrnej komisie p. Mgr. Ivetu Petrákovú, ktorá roky
pracoval v tejto komisii.
p. Vladislav Ondrašina - z predloženého návrhu mu vyšiel nepomer, kto bude pracovať
v koľkých komisiách - mal na mysli aktívne a neaktívne komisie, navrhol a zároveň prejavil
záujem pracovať v komisii cestovného ruchu, navrhol, aby bol doplnený ešte jeden sobášiaci
k navrhnutej p. Ľubici Lašovej.
Mgr. Zdenka Révayovú - navrhla ako sobášiaceho Mgr. Editu Špilovú.
JUDr. Milan Krčmárik - zástupca starostu nemôže sobášiť, načo toľko sobášiacich ?
p. starostka – zo zákona sobášiacim je starosta obce a poslanci schválení zastupiteľstvom.
Koniec diskusie.
p. starostka - dala hlasovať o doplňujúcich návrhoch v poradí, v akom boli predložené.
l. návrh p. Ľ. Lašovej - Mgr. Iveta Petráková- člen komisie kultúry - bol jednohlasne prijatý.

2. návrh p. V. Ondrašinu - p. Vladislav Ondrašina - člen komisie cestovného ruchu, návrh bol
jednohlasne prijatý.
3. návrh Mgr. Z. Révayová - Mgr. Edita Špilová - sobášiaci
Hlasovanie prebehlo následovne:
Za hlasovalo 12 poslancov
Proti: 0
Zdržala sa: Mgr. Edita Špilová
4. návrh p. starostky - p. Mária Časnochová - tajomník komisie na ochranu verejného záujmu
- Ing. Vladimír Krčmárik - tajomník komisie na riešenie sťažností na volených predstaviteľov
p. Mária Špiláková (referát sociálnych vecí a PaM) - upozornila, že v komisii na ochranu
verejného záujmu môžu byť členmi iba poslanci.
p. starostka – zmenila svoj pôvodný návrh na - Ing. Vladimír Krčmárik - tajomník komisie na
riešenie sťažností na volených predstaviteľov obce – návrh bol jednohlasne prijatý.
Ďalej navrhla, aby komisie boli schválené s dátumom od 15. 3. 2015, nakoľko sú tam aj
neposlanci a je potrebné všetkých prihlásiť do poisťovní – všeobecný súhlas prítomných
poslancov.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 6/2015 - schvaľuje OR, Komisie OZ,
sobášiacich, ktoré bolo jednohlasne prijaté (13 prítomných poslancov).
9. Plán kultúrnych, športových a spoločenských podujatí na rok 2015
p. starostka - požiadala p. Janku Časnochovú, aby predložila Plán kultúrnych, športových
a spoločenských akcií, materiál poslanci obdŕžali spolu s pozvánkou.
p. J. Časnochová - (referát kultúry a knižnice) - predložila Plán kultúrnych, športových
a spoločenských podujatí na rok 2015, informovala poslancov, že Obecná knižnica je od
mesiaca november otvorená štyri dni v týždni. V mesiaci máj bude výstava 222 exponátov
biblii, bude trvať dva týždne, bude robiť prednášky, v knižnici výstava kraslíc, novinkou bude
Zumba maratón 13. júna. Plán kultúrnych podujatí bude priebežne doplňovaný podľa ponúk.
30.4. budú Oslavy oslobodenia, bude v poobedňajších hodinách, prísľub prítomnosti
veľvyslanca z Ruskej federácie, v spolupráci s Krajskou organizáciou protifašistických
bojovníkov, obci bola daná ponuka na ukážku bojov počas 2. svetovej vojny - bolo by to asi
100 ľudí, lietadlá, tanky, bude to závisieť od finančných možností.
p. starostka - informovala poslancov, že 30. 4. 2015 Oslavy oslobodenia budú spojené
s oficiálnym otvorením zrekonštruovaného pomníka padlým hrdinom, Tento rok je 70.
výročie skončenia 2. sv. vojny. Naša obec bola oslobodená ako prvá na Kysuciach práve
30.4.1945. Osláv by sa mal osobne zúčastniť aj veľvyslanec Ruskej federácie. Zvažujeme aj
ukážku bojov v rámci týchto osláv.

Diskusia k tomuto bodu :
p. Jozef Vojčiniak - opäť mu chýba v tomto pláne nejaká akcia na Kudlove pri kaplnke, v deň
keď sa bude sláviť Povýšenie sv. kríža, postaviť zopár stánkov, zo školy nejaké vystúpenie,
treba to skúsiť, možno to bude mať úspech.
p. Janka Časnochová (referát kultúry a knižnice ) - pri príprave Plánu si dala záležať obzvlášť
na tom, keďže to p. poslanec už aj v minulosti. Obtelefonovala veľa ľudí, remeselníkov, ktorí
sú v blízkosti, nikto tu nechce ísť, lebo majú s tým veľké náklady. Ak p. poslanec má nejaký
konkrétny návrh, obec bude nápomocná.
Mgr. Milan Kubalík - treba si uvedomiť, keď niečo chceme od podnikateľov, treba sa
pozerať, ako sa im vychádza v ústrety, či sa ochraňujú aj ich záujmy. Kto bude predávať
v tých stánkoch, akú má vlastne predstavu ?
p. Jozef Vojčiniak - nikdy proti podnikateľom nebol.
p. Vladislav Ondrašina - mal pripomienku, čo sa týka osláv oslobodenia, ukážka bojov býva
aj na Strečne, je to dobrá akcia, treba na to nájsť vhodný priestor, na Kykuli by to bolo dobré.
p. Janka Časnochová (referát kultúry a knižnice) – v tejto veci sme oslovili skupinu, ktorá
robí takéto ukážky bojov aj s technikou, čakáme na cenovú ponuku.
p. Vladislav Ondrašina - Stretnutie samospráv - bolo zrušené, a zase sa objavilo v Pláne?
p. starostka - Obec Skalité má povinnosť v tomto roku urobiť v septembri Stretnutie
samospráv, tri roky sme to z rôznych dôvodov odkladali.
p. Ján Bury – na Kudlove myslel skôr niečo kultúrneho charakteru.
JUDr. Milan Krčmárik - podľa neho ani omša nie je dôstojná, jazdia tam autá, autobusy, nie je
tam na to priestor.
p. Mária Časnochová (referát matriky a evidencie obyvateľstva) - kedy v mesiaci máj bude
výstava biblií, lebo 23.5. budeme mať v zasadačke sobáš ?
p. Janka Časnochová (referát kultúry a knižnice) - od 11. 5. do 22. 5. 2015
p. Jozef Vojčiniak - z pracovných dôvodov odišiel zo zasadnutia OZ.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité – Prevádzkareň) - takisto mal pripomienku čo sa týka
možnej ukážky bojov. Oblasť Kykule je veľmi dobrý priestor, technika sa tam dokáže bez
problémov dostať, bolo by to dobré aj z hľadiska propagácie obce.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 7/2015 – súhlasí s Plánom kultúrnych,
športových a spoločenských podujatí, ktoré bolo jednohlasne schválené (prítomných 12
poslancov).

p. starostka - predložila návrh na prerušenie rokovania 10-minútovou prestávkou od 15,40
hod. do 15, 50 hod. – všetci prítomní 12 poslanci súhlasili.
10. Nakladanie s majetkom obce
p.
starostka
predložila
žiadosti
na
pridelenie
dvoch
bytov
:
a/ Ide o byt č. 2 v BD 1449 (Kudlov) - p. Michaele Koričárovej, bytom Skalité č. 137,
nájomná zmluva bude uzavretá až po kolaudácií BD 16 b.j. – prestavba zdravotného strediska
na dobu 3 rokov. Ide o dojizbový byt, je to naliehavá sociálna situácia, žiadateľka kritéria
podľa VZN spĺňa.
b/ Pridelenie nájomného bytu v BD 1459, p. Petrovi Truchlíkovi, od 1. 4. 2015 na dobu 3
rokov v zmysle VZN. Otec p. Truchlíka požiadal o ukončenie NZ v tomto byte, plynie tam
výpovedná lehota, jeho syn Peter spolu s bratmi požiadal o pridelenie tohto bytu. Ostatné
žiadosti na voľné byty v zdravotnom stredisku a predĺženia existujúcich nájmov budú
predmetom prejednania až v ďalšom OZ po prerokovaní v komisii.
Diskusia k tomuto bodu, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 8/2015 – schvaľuje pridelenie bytov,
ktoré bolo jednohlasne prijaté (12 prítomných poslancov).
p. starostka - informovala poslancov o žiadosti na prenájom pozemkov pre NDS, a.s za
účelom výstavby Diaľnice D3. Ide o neknihované parcely vo vlastníctve obce, dňa 26. 1. 2015
bol zverejnený zámer prenájmu pozemkov na základe Uznesenia OZ zo dňa 5.12. 2014,
zámer bol zverejnený na úradnej tabuli, WEB stránke obce Skalité. Je to prípad hodný
osobitného zreteľa, na schválenie je potrebná 3/5 väčšina hlasov všetkých poslancov. Obec
v súčasnosti tieto pozemky nevyužíva, výška nájmu je určená podľa znaleckého posudku
0,678 EUR/m2/rok.
Diskusia k tomuto bodu, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 9/2015 – schvaľuje prenájom pozemkov
NDS, ktoré bolo jednohlasne prijaté.
p. starostka - predložila žiadosť Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov č. 734
o prenájom časti pozemku CKN 1840/1 o výmere 8,75 m2, na prístrešok na popolnice. Nákres
poslanci obdŕžali spolu s materiálmi. Zámer prenájmu bol schválený, je zverejnený na úradnej
tabuli a WEB stránke obce od r. 2013. Žiadajú prenajať pozemok na dobu neurčitú s obvyklou
výškou nájmu 0,80 EUR/m2.
Diskusia k tomuto bodu :
Mgr. Milan Kubalík - tlmočí názor p. Jozefa Vojčiniaka, nakoľko musel odísť z rokovania a
bol proti tomu, aby to bolo umiestnené v tom priestore, ako je zakreslené, aby sa hľadal
spôsob, kde inde by sa to dalo umiestniť. Navrhuje, aby sa táto žiadosť dala na prejednanie do
stavebnej komisie, urobiť obhliadku v teréne.
JUDr., Mgr. Jozef Gonščák - podľa nákresu nie je zrejmé či sa pozemok a prístup na
pozemok neznehodnotí, nevie si to v rámci terénu predstaviť, či by nebolo vhodnejšie, čo sa
týka zvozu popolníc, nájsť vhodnejšie riešenie.

p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité - Prevádzkáreň) - toto miesto vybral on sám, na základe
najvhodnejšieho prístupu na celoročný odvoz smetných nádob, už tam bola aj stavebná
komisia. Doteraz majú nájomcovia smetné nádoby roztratené popred Bytové domy, nemajú
miesto, v zimných mesiacoch sa tam KUKA voz nie vždy dostane. Toto miesto vo voľnom
teréne je od najbližších domov okolo 150 m. V spolupráci so stavebným úradom tam boli
umiestnené dva panely, na ktorých je umiestnený prístrešok, ktorý je uzamknutý, je tak
zabránený prístup divej zveri, líšiek, mačiek, nakoľko z BD je odpad rôzneho charakteru. Ak
poslanci nebudú súhlasiť bude sa hľadať nové miesto.
p. Ján Bury - súhlasí s umiestnením, nie je čo riešiť, ide o prístrešok, ktorý je možné
kedykoľvek demontovať a odstrániť z toho miesta, už to raz prejednávala stavebná komisia.
p. Martin Gonščák (referát stavebného úradu, životného prostredia a pozemkov) - ide o dva
panely, ktoré sú voľne položené, taktiež prístrešok sa dá kedykoľvek demontovať – poslanci
to majú v materiáloch na fotografii.
Mgr. Milan Kubalík - tento prístrešok je pre obyvateľov len jedného BD, ako sa to bude
riešiť s ostatnými ? Navrhol nájsť lepšie miesto aj pre ostatné BD, treba obzrieť terén, aby sa
predošlo problémom do budúcna, aby to stavebná komisia preverila v teréne.
p. Vladislav Ondrašina - radšej by tam videl detské ihrisko, ako tento prístrešok na popolnice.
Podotkol, že sa stavujú BD domy a nerozmýšľa sa napríklad na tým, kde sa umiestnenia
popolnice, aby sa pamätalo aj na takéto záležitosti, keď ide o takúto výstavbu, ako to budú
riešiť ostatní nájomníci.
JUDr. Milan Krčmárik - ide o najstaršiu bytovku, je najďalej od tohto miesta, podľa nákresu,
keď sa povolí jednej bytovke, potom budú chcieť aj ostatní a vytvorí sa komplex odpadových
košov. Nikto to nechce mať pod oknami, ako sa to bude riešiť do budúcna ? Aj nájomcovia
obecných bytov to budú žiadať, keď sa obyvateľom súkromných bytov povolí. Stotožňuje sa
s tým, aby to stavebná komisia preverila a posúdila aj z globálneho hľadiska do budúcna.
Koniec diskusie.
p. starostka - predložila pozmeňovacie návrhy poslancov
l. pozmeňovačí návrh - Mgr. Milana Kubalíka, preveriť umiestnenie prístrešku stavebnou
komisiou
2. pozmeňovací návrh - p. Jána Buryho - odsúhlasiť prenájom, nakoľko sa k tomu komisia
vyjadrovala.
p. starostka - dala hlasovať o l. pozmeňovacom návrhu – preveriť umiestnenie prístrešku.
Hlasovanie prebehlo nasledovne: - návrh bol jednohlasne schválený, o ďalšom sa preto
nehlasovalo.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 10/2015 –žiada stavebnú komisiu
o posúdenie žiadosti o prenájom pozemku Spoločenstvo vlastníkov bytov, ktoré bolo
jednohlasne prijaté (12 prítomných poslancov).

p. starostka - informovala poslancov o možnosti technického zhodnotenia vodojemu Rieky
v rámci výstavby Diaľnice D3. Úpravňu vody momentálne obec Skalité nevyužíva, NDS
ponúkla obci možnosť zrekonštruovať a upraviť stavebne aj technologicky celý vodojem tak,
ako si vyžaduje dnešná legislatíva, aby bola možnosť prenajať to v budúcnosti SEVAK – u,
ako prevádzkovateľovi vodovodu. Keďže vodojem Rieky je majetkom obce Skalité, na
realizáciu investícii je potrebný súhlas poslancov OZ. V prípade súhlasu potom budú
nasledovať ďalšie rokovania so spoločnosťou SEVAK o možnom prenájme vodojemu, aby
bol záložný zdroj pre zásobovanie našich obyvateľov pitnou vodou. V tejto fáze je teda
potrebný súhlas OZ, následne NDS, a.s. prevedie všetky potrebné práce, čím sa zhodnotí
majetok obce a toto technické zhodnotenie bude bezodplatne prevedené obci.
Diskusia k tomuto bodu.
p. Vladislav Ondrašina- dal do pozornosti, že sme ponúkli na predaj nevyužívané časti
vodovodu, myslí si, že je na to aj uznesenie.
p. starostka – nie je prijaté žiadne uznesenie o odpredaji tých vodovodov, ktoré zostali obci.
Bolo to prejednávané na finančnej komisii, a preto sme dali vypracovať znalecký posudok na
ocenenie vodovod. V závere minulého roka nám bol doručený. Evidujeme aj dve žiadosti na
odkúpenie vodovodov, ktoré SEVAK nevyužíva. – ide o vodovod v časti Pagorek. Tieto
žiadosti budú teraz posúdené vo finančnej komisii v kontexte so znaleckým posudkom.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité - Prevádzkáreň) – informuje hlavne nových poslancov.
Stavba „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc“ bola nezávisle
naprojektovaná a financovaná. Projekt diaľnice D3 rieši samostatne zásobovanie pitnou
vodou ako náhradné vodné zdroje. Sú v ňom vyčlenené aj financie na rekonštrukciu nášho
vodojemu, bolo by chybou nevyužiť túto možnosť, veď by sa zhodnotil majetok obce
a mohol by slúžiť občanom. V priebehu posledných štyroch rokov, odkedy je zásobovanie
SEVAK-om, je tento udržiavaný v prevádzkyschopnom stave. Dokonca dvakrát bol
spustený, keď došlo k výpadku dodávky vody „z Bystríc“ a naši občania tak ani nepocítili,
že je porucha. Rezerváre sú robené na zásobovanie vodou na zhruba na 24 hodín. Rieky
dokážu vykryť výpadok vody zhruba po stred obce, zvyšná časť by musela byť zásobovaná
cisternami, alebo podobným spôsobom.
JUDr. Milan Krčmárik vodovod SEVAK, aké by boli výhody pre obec, z toho, že my dáme
vodojem SEVAKu. Opýtal sa, či je nejaká zmluva, na to, aby Sevak využíval tento vodojem,
je nejak ošetrené, že Sevak do vodojemu nič nevloží a bude účtovať ľuďom za vodu. Nevie či
má význam vodojem prevádzkovať, len preto, aby sme ho používali na občasnú zásobu vody.
Sevak je spoločnosť, ktorá je zameraná na to, aby robila, len to čo im vynáša, alebo len
v prípade havárie by mali prenajatý od obce vodojem prenajatý, bola by to „slepá investícia“.
Zaujíma ho, či je nejaká zmluva, alebo sa počíta s nejakou zmluvou do budúcna, so Sevakom
má väčšina obci problémy, aby sa od nich dostalo nejakej výhody aj pre obce, či sa počíta,
keď nám to NDS zhodnotí, aby sa vodojem nejakým spôsobom využíval, lebo keď to ostane
tak, opäť sa to znehodnotí. Je jasné, že nám zhodnotia majetok, len aby to malo vôbec
význam.
p. starostka - čo sa týka obecných vodovodov, časť potrubí prevzal Sevak na základe
nájomnej zmluvy schválenej obecným zastupiteľstvom, nakoľko ich sieť sa napájala na
obecné rozvody. Časť vodovodov nebola daná do prenájmu, pretože to Sevak nepotreboval.

Tieto sme zosumarizovali, a na základe toho znalec z oboru vyhotovil znalecký posudok na
tieto časti vodovodov, ktoré SEVAK nevyužíva, a to : Rieky, Pagorek, Čanecký potok,
Tatarkov. K dnešnému dňu nebol schválený ani zámer odpredaja týchto vodovodov. Rovnako
k dnešnému dňu neexistuje žiadna zmluva so Sevakom na vodojem Rieky. Boli len
predbežné rokovania medzi NDS, a.s., SEVAK, a.s. a Obec Skalité, kde sa Sevak vyjadril, že
by vodojem Rieky prevzali do nájmu a využívali v rámci prevádzky, ale musia tam byť
zrealizované úpravy podľa platných noriem - tie sú zahrnuté v súpise technického
a technologického zhodnotenia vodojemu, ktorý ste dostali. K dnešnému dňu neexistuje ani
len predbežná zmluva so SEVAK-om, pretože o tom môže rozhodnúť len zastupiteľstvo, nie
starostka. Na finančnej komisii si môžete pozrieť platnú nájomnú Zmluvu so SEVAK - om,
ktoré časti vodovodu má v prenájme, vodojem Rieky tam nie je.
JUDr. Milan Krčmárik - reagoval len na materiál, ktorý im bol predložený.
p. starostka - ide o pracovný materiál, ktorý NDS,a. s. zaslala obci. Záležitosť, ktorú budú
poslanci dnes schvaľovať je uvedená v bodoch 1 -7 Stavebné úpravy a 1- 3 Technológia
úpravne vody s gravitačnou pieskovou filtráciou. Ak dnes rozhodnete, že je to pre obec
nepotrebné, zostane všetko po starom. Máme ale jedinečnú možnosť, aby nám uvedený
majetok NDS, a.s. zhodnotila a následne ho bezodplatne odovzdala do majetku obce.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité – Prevádzkáreň) - všetky náležitosti uvedené v bodoch
Uznesenia, je vlastne to, čo vyžaduje SEVAK, a. s. ak by mal prevádzkovať vodojem Rieky,
sú to ich požiadavky. NDS, a. s. sa zaviazala, že je schopná tieto požiadavky zrealizovať v
rámci stavby Diaľnice D3.
JUDr. Mgr. Jozef Gonščák - opýtal sa, či je nejaký časový horizont dokedy to urobia, NDS, a.
s. sa zaviaže, ale málokedy dodrží termín, veľa ľudí nemá s nimi dobré skúsenosti.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité – Prevádzkáreň) - je to súčasť objektu, ktorý je zahrnutý
do projektu, termín dokončenia stavby Diaľnice D3 je október 2016. Tento projekt bol
nezávisle vypracovaný od projektu zásobovania vodou, ktorý realizoval Sevak. Otázne je či sa
obec rozhodne financie využiť, alebo ich vráti NDS, a. s. do Bruselu. SEVAK, a. s. prejavil
záujem, ak sa tento vodovod a aj vodojem zrekonštruuje podľa platných noriem.
JUDr. Jozef Pikuliak - dôležité je, ako sa to dostane do právneho vzťahu. Vznikne záväznosť
medzi obcou a NDS, ktorá investuje do obecného majetku. Jedna pripomienka je kedy, druhá
je rozsah záväzku, ktorý sa bude týkať technických a technologických noriem, aby sa to
mohlo používať z hľadiska legislatívy a z technickej stránky. Aby bolo uvedené v zmluve, čo
Sevak vyžaduje z hľadiska prevádzkovania. Pripomienky voči Sevaku, obec by v tomto štádiu
nemala vytvoriť záväzok voči Sevaku, je to otvorená vec do budúcna.
p. starostka – opäť pripomenula, že predmetom dnešného jednania nie je záväzok obce voči
SEVAK – u, ale len súhlas s technickým zhodnotením vodojemu Rieky, ktoré urobí
a zafinancuje NDS, a.s..
JUDr. Jozef Pikuliak - či nie je potrebné konkretizovať rozsah tohto súhlasu, napr. obsah,
alebo lehoty. Kvôli tomu, že právny vzťah, ktorý starosta vykonáva by nemal presiahnuť stav,
ktorý poslanci OZ schválili. Aby bol schválený záväzok NDS investovať - do čoho, v akom
rozsahu.

Mgr. Edita Špilová - všetci dobre vedia, že v minulosti bol problém s pitnou vodou v obci.
Mať náhradný zdroj zadarmo, je dobré pre obec, súhlasí s tým, aby obec náhradný zdroj vody
mala. Problém pitnej vody bude čoraz väčší, a keď to NDS, a. s. chce urobiť zadarmo a bude
to majetkom obce, bude to pre obec výhodné.
p. Vladislav Ondrašina - zadarmo tá voda určite nebude, keď to bude mať v prenájme
SEVAK. Keby radšej NDS investovala do zničených studní v súkromnom vlastníctve.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité - Prevádzkáreň) – NDS, a.s. urobila 50m vrt, projekt
zásobovanie pitnou vodou, ktorý sa realizoval, ide o dva nezávisle projekty. V danom
okamihu je na poslancoch, aby sa rozhodli, či bude daný súhlas na to, čo je naprojektované,
aby bolo technicky zhodnotené. Zariadenie bolo postavené koncom 80. tých rokov, v roku
1994 bolo už vtedy staré 10 rokov. Sevak neprejavil záujem prevádzkovať vodojem - úpravňu
vody, objekt bol nedostatočný, nedokázal kvalitne vyčistiť vodu a zásobovanie vody nebolo
v takom štandarde, v akom požadovali. Keďže sú v tejto dobe na to určené financie z Bruselu,
je možnosť tento objekt zrekonštruovať a prevádzkovať. Ak poslanci vyjadria nesúhlas,
peniaze na tento objekt sa vrátia a všetko zostane tak. Povedal praktickú vec, celá obec Skalité
je zásobovaná výtlačným potrubím z Bystríc, ktoré v prípade poruchy, nebude schopné
zabezpečiť dodávku pitnej vody pre celé Skalité, okrem samostatných vodných zdrojov, ktoré
majú ľudia v súkromnom vlastníctve. Tento vodovod dokáže gravitačne vykryť 2/3 obce,
z praktického dôvodu by bol sám za to, aby sa tento objekt zrekonštruoval, už dvakrát bol
tento zdroj vody využitý, čo ľudia vôbec nepocítili, ak by nebol, ľudia by boli zásobovaní
cisternami, obec to k ničomu nezaväzuje. Kým sa toto technické zhodnotenie zrealizuje, budú
už iné vyjednávania, ktoré by sa týkali prenájmu. Ide o objekty, ktoré boli 15 - 45 ročné, teraz
ide len o symbolický nájom, tak ako vo väčšine obcí. Bude iná pozícia obce voči spoločnosti
SEVAK – u.
Mgr. Milan Kubalík - nevie, prečo sa ide riešiť situácia so SEVAK – om a nerieši sa problém
občanov v súvislosti s výstavbou diaľnice. Opýtal sa, čo ak ľudia povedia, že prišli o vodu
a budú si chcieť napojiť vodu.
p. starostka – znova zdôraznila, že dnes nehovoríme o tom, komu vodovod prenajmeme.
Dnes je potrebné naše vyjadrenie, či chceme, aby to NDS, a.s. celé urobila, zafinancovala a
bezplatne nám to odovzdala.
p. Ján Bury - dal do pozornosti, že na dnešnom rokovaní sa má rozhodnúť, či sa vodojem
zhodnotí, alebo nie, čo bude s vodojemom do budúcna, o tom sa bude rozhodovať inokedy,
nerozumie, čo všetci riešia.
JUDR. Jozef Pikuliak - pozerá na túto vec ako občan Skalitého, v prvom rade platí, aby NDS
investovala do obecného majetku a aký má byť výsledok investovania. Má byť výsledok to,
čo chce Sevak, alebo tu bude spôsob investovania, ktorý bude viac vyhovovať obci. V tomto
štádiu treba povedať, že na to treba odborníkov vodohospodárov. Ak bude schválený súhlas,
aby NDS investovala, čo bude znamenať, že investícia bude účelovo určená, alebo môže obec
porozmýšľať, že nejaký odborník vodohospodár povie, aby tam bolo dané niečo, čo by
vyhovovalo tomu, keby chcela obec sama prevádzkovať vodovod. Či by takáto možnosť
výberu do budúcna bola. Ako mať dlhodobý nájomný vzťah so Sevakom, je iná samostatná
kapitola, ktorý bude partnersky vyrovnaný.

Mgr. Edita Špilová - je možnosť výberu, či opravia vodojem, alebo opravia studne ľuďom ?
p. starostka - takáto možnosť nie je.
Mgr. Edita Špilová - tak potom nie je o čom uvažovať.
JUDr. Milan Krčmárik - myslí si, že treba odsúhlasiť toto zhodnotenie, ale podľa pracovného
materiálu mu to pripadá, ako dopredu pripravená vec medzi NDS - Sevak a medzi tým je
obec, preto to spochybnil. Sevak si dá také požiadavky, ako im vyhovujú na prevádzku, majú
svoju správnu technológiu, je toho názoru, aby vodojem opravili, technologická časť, aby sa
nerobilo čiste iba podľa podmienok Sevaku, skúsiť to ešte preveriť s inými prevádzkovateľmi
vodovodov, aby boli vybrané tie najkvalitnejšie technológie. Nemusí to skončiť práve
u Sevaku, nie je to zrovna partner, ktorý vychádza v ústrety. Súhlasí, aby bol schválený
súhlas, aby to bolo opravené.
JUDr. Pikuliak - opýtal, koľko má obec času, aby mohlo byť posúdené technické
zhodnotenie, ako má byť investícia technologicky vykonaná. Keby chcela obec sama
prevádzkovať vodovody, zákon prikazuje, že to musí byť odborne spôsobilá osoba, musí
spĺňať kvalifikačné predpoklady, technologické postupy, nestačí len jedno technologické
zariadenie, ale množstvo iných záležitosti, ide o zložitú záležitosť.
JUDr. Milan Krčmárik - obec v minulosti prevádzkovala vodovody.
p. Alojz Petrák - (riaditeľ Obec Skalité - Prevádzkeraň) - iný prevádzkovateľ v systéme v obci
Skalité nemôže ani prísť, 100 m pod vodojemom je potrubie už prenajaté. Nájomná zmluva je
schválená, schvaľovali ju poslanci OZ. Ak nebude schválené technické zhodnotenie, tak
vodojem zostane v takom stave, ako je, alebo sa v budúcnosti budú časti vodojemu predávať
za symbolické ceny rôznym záujemcom. Technológie sú odsúhlasené jedným
prevádzkovateľom, v súčasnej dobe je to Sevak, ktorý má prenajaté potrubia. Keď sa to
neodsúhlasí, peniaze budú presunuté niekde inde a opravy nebudú zrealizované. Technické
zhodnotenie majetku obce znamená, že bude mať obec lepšiu východiskovú vyjednávaciu
pozíciu pri prenájme.
JUDr. Jozef Pikuliak (právny zástupca obce) - ide o technickú vec, keď niekto investuje do
cudzieho majetku, právne investíciu neodovzdáva, iba niečo zhodnotil. Účtovníci potrebujú
technické zhodnotenie zaradiť do majetku obce, aby bolo jasné ako to zaúčtovať.
JUDr. Milan Krčmárik - opýtal sa, či sa bude stavba realizovať na základe stavebného
povolenia.
Ing. Vladimír Bury - (referát stavebného úradu, pozemkov a životného prostredia) - pôjde len
o udržiavacie práce, bude tam len ohlásenie.
JUDr. Milan Krčmárik - ako sa tento majetok objaví v účtovníctve, že bol zhodnotený ?
p. Alojzia Rucková - (referát rozpočtu a účtovníctva) - všetko bude uvedené v zmluve, na
základe, ktorej obec prevezme technické zhodnotenie od NDS.

JUDr. Jozef Pikuliak (právny zástupca obce) – obec dá súhlas na technické zhodnotenie
stavby, resp. ohlásenie. Bude upravené zmluvou s NDS, že to môže byť urobené. Obec by si
mala zmluvne ošetriť, ako to odovzdajú účtovne, aby sa oprávky mohli zaúčtovať.
p. Alojzia Rucková (referát rozpočtu a účtovníctva) - pôjde o Zmluvu o technickom
zhodnotení majetku obce Skalité.
p. starostka - tieto zmluvy budú podliehať schváleniu OZ, tak ako aj iné zmluvy. V zmluve
bude presne uvedené o aké technické zhodnotenie ide, v akej výške a na základe takejto
zmluvy bude zhodnotený majetok zaradený do majetku obce.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 11/2015 – schvaľuje technické
zhodnotenie vodojemu Rieky, ktoré bolo jednohlasne prijaté (12 prítomných poslancov).
p. starostka - informovala poslancov, o ponuke na odkúpenie akcií v Prima banka Slovensko,
a.s. , ktorá je platná do 20. 3. 2015. Ide o 11 ks akcií, ktorých nominálna hodnota je 4389,EUR. Prima banka Slovensko, a.s. ponúka za akcie celkovú sumu 6600,- EUR. Požiadala
o vyjadrenie kontrolórku obce..
p. Mária Stašová (HKO) - zisťovala možnosti v ďalších bankách, banky majú medzi sebou
dohodu, že svoje akcie medzi sebou neodkupujú. Vo VÚB ju informovali, že ponuka, ktorú
dala Prima banka Slovensko je dobrá. Ak spoločnosť vykúpi väčšiu časť týchto akcií, môže
hodnota zostávajúcich akcií rapídne klesnúť. Posledný predaj akcií bol 22. 10. 2014, v tom
čase mali akcie hodnotu 628, 17 EUR odvtedy sa s akciami neobchoduje. V Prima banke
zisťovala, prečo chcú akcie odpredať, keď sa v minulosti volali DEXIA bankou, zaoberali sa
aj obchodovaním s akciami. Dnes už túto činnosť nerobia, preto chcú tieto akcie v čo
najväčšej miere skúpiť, z toho dôvodu ponúkajú sumu 600,- EUR/ks, aj keď skutočná hodnota
je 390,- EUR. Táto cena je konečná. Podľa daných informácia by mala obec akcie odpredať.
p. starostka - aj iné obce dostali takúto ponuku, opýtala sa ako môžu byť použité financie
z predaja akcií.
p. Mária Stašová - (HKO) - musia byť použité na Kapitálové výdavky.
p. starostka - požiadala, aby p. Stašová a Rucková informovali poslancov, akým spôsobom
obec získala tieto akcie.
p. Alojzia Rucková (referát rozpočtu a účtovníctva) - v roku 1993 – si obec zobrala úver na
stavbu vodovodu Rieky, v podmienkach bola povinnosť kúpiť tieto akcie. Zakúpili sme 10 ks
akcií v hodnote 100 tis. korún. Prvé roky sme dostávali aj dividendy – cca od 11 tis. - 12 tis.
Sk ročne, potom už dividendy neboli ale pripísali nám jednu akciu.
Diskusia k tomuto bodu:
JUDr. Milan Krčmárik - ak sa nikde neobchoduje s akciami, cena je daná, jednoznačne
súhlasí s predajom.

JUDr., Mgr. Jozef Gonščák - ak má hodnota akcií klesnúť a už sa s nimi neobchoduje, súhlasí
s predajom.
p. Milan Vojčiniak - hodnota klesá, treba ich predať.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 12/2015 – schvaľuje odkúpenie akcií
Prima banka Slovensko, ktoré bolo jednohlasne prijaté (12 prítomných poslancov).
11. Rôzne, interpelácie poslancov.
Rôzne :
p. starostka - predložila žiadosť o sociálnu výpomoc Žofie Koričárovej, na uhradenie
nákladov na preplatenie hospitalizácie na platenom oddelení DOS v Kysuckej nemocnici
v Čadci, vo výške 360,- EUR. Podľa platného VZN č. 8/2008 žiadateľ nesmie mať žiadne
záväzky voči obci, aby mohla byť sociálna výpomoc poskytnutá. U tejto žiadateľky
podĺžnosti voči obci sú za roky 2010 - 2014 za TKO a Daň z nehnuteľnosti, v celkovej sume
291,24EUR. Ak by poslanci schválili poskytnutie výpomoci na preplatenie nákladov v
nemocnici, bolo by potrebné schváliť aj odpustenie nedoplatkov. V skutočnosti hospitalizáciu
zaplatila za ňu dcéra, ktorá sa o ňu stará, sama je v hmotnej núdzi. Je to Michaela Koričárová,
ktorej bol dnes pridelený byt na Kudlove.
Diskusia k tomuto bodu :
Mgr. Zdenka Révayová - navrhla, aby bol odpustený nedoplatok, aby sa pomohlo tejto pani,
resp. jej dcére, ktorá to za ňu zaplatila. Ak sa jej to neodpustí, tak sa to bude dlh navyšovať, je
v zlej životnej situácii, ona nie je schopná túto sumu vyplatiť. Ide o sociálny prípad, je
v krajnej životnej situácii.
JUDR. Jozef Pikuliak (právny zástupca obce) - pozná túto rodinu, ešte z čias, keď sa dostali
na dno, treba im pomôcť.
Mgr. Edita Špilová - dlh, ktorý vznikol, nie je dlhom Michaely Koričárovej, je to dlh jej
matky Žofie, ktorá je v zlom zdravotnom stave, celé roky žili veľmi ťažko. Pokiaľ sa dcéra
správa zodpovedne a má záujem sa postarať o svoju mamu, ktorá je v ťažkej situácii, mali by
sa podporiť, aby to mala ako motiváciu.
p. Mária Špiláková (referát sociálnych vecí a PaM) - nejde o motivačné, ona tie peniaze
zaplatila za svoju mamu v nemocnici, nechce ich už nikto prichýliť, keby sa dcéra o ňu
nepostarala, tak zostane len tak.
p. Ľubica Lašová - pozná túto Michaelu, jej dcéra navštevuje škôlku, mama sa o ňu vzorne
stará, dieťa chodí čisté, je oň dobre postarané. Ide o skutočne zle situovanú rodinu. V tejto
rodine sa už dlhšie riešili rôzne problémy, súhlasí, aby bola tá rodina podporená.
p. Vladislav Ondrašina - opýtal sa, či je možné odpustiť daň ?

p. Dana Padyšáková (referát daní a poplatkov) - podľa Daňového poriadku Zákon č. 563/2009
§ 70- daň na žiadosť daňovníka môže byť znížená, alebo sčasti odpustená, rovnako aj
poplatok za TKO, ak je ohrozená výživa tejto osoby. To sa musí preukázať, že ide o takú
záležitosť.
JUDr. Jozef Pikuliak (právny zástupca obce) - navrhol riešiť situáciu, dať jej podporu, z ktorej
zaplatí daň.
p. Bc. Eva Klušáková (referát daní a poplatkov) - jej výška dôchodku je taká malá, že nebude
schopná, aby to niekedy zaplatila, daný § 70 spomínaného zákona povoľuje odpustiť daň
a poplatky v plnej výške aj za daný rok.
JUDr., Mgr. Jozef Gonščák - opýtal sa, či sa ide odpúšťať nedoplatok Michaele, alebo mame.
p. Mária Špiláková (referát sociálnych vecí a PaM) - ide o nedoplatky p. Žofie Koričárovej,
dcéra Michaela si všetko riadne platí za seba aj za dcéru.
p. starostka - žiadosť je od p. Žofie Koričárovej, ale všetko za ňu vybavuje jej dcéra, aj
nemocnicu za ňu zaplatila, ona sama má minimálne príjmy.
JUDr. Jozef Pikuliak (právny zástupca obce) – nie je dobré odpúšťať z hľadiska rovnosti
a pravidla do budúcnosti, preto by sa prikláňal k tomu, aby bola poskytnutá sociálna výpomoc
na zaplatenie dane a poplatku TKO.
JUDr. Milan Krčmárik - tiež by sa prikláňal k tomuto riešeniu, takýchto rodín je v obci viac.
p. starostka - opýtala sa, či poslanci navrhujú, aby bola sociálna výpomoc navýšená o sumu
nedoplatkov, resp. poskytnutá aj na zaplatenie nedoplatkov.
JUDr., Mgr. Jozef Gonščák - ako to bude vnímať verejnosť ?
p. Ján Bury - opýtal sa, či by nebolo lepšie dať penaize dcére, nie matke.
p. starostka - doklad o zaplatení bol v nemocnici vystavený na matku - Žofiu Koričárovú,
zaplatila to v skutočnosti Michaela, ktorá si od niekoho požičala.
p. Stašová Mária (HKO) - sú možné obidva spôsoby, ide skôr o to, aby sa vyhlo ďalšiemu
odpúšťaniu.
p. Mária Špiláková (referát sociálnych vecí a PaM) - vo VZN č. 8/2008 je uvedené, že
sociálna výpomoc môže byť poskytnutá najviac do výšky trojnásobku životného minima,
t.j.594,-EUR, výška nedoplatkov a poplatku za nemocnicu je vyššia.
p. starostka - v tomto prípade by teda išlo o dve finančné výpomoci, jedna na uhradenie
nedoplatku za daň a TKO vo výške 291, 24 EUR, a druhá sociálna výpomoc maximálne vo
výške 300,- EUR na zaplatenie poplatku za nemocnicu.
Koniec diskusie.

Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenia č. 13, 14/2015 - schvaľuje sociálnu
výpomoc - p. Žofia Koričárová, ktoré bolo jednohlasne prijaté (12 prítomných poslancov).
Interpelácie poslancov :
p. Vladislav Ondrašina - informoval poslancov, že u p. Gašpara Laša spadli zo stromu veľké
haluze rovno na chodník k zástavke na Poľanu, opýtal sa, či sa táto situácia riešila, bolo to
nebezpečné. Pri tvorbe analýzy verejného osvetlenia - pripomenul, že v časti u Mikulov, je
nedostatočné osvetlenie od hlavnej cesty k prvým rodinným domom, je tam úplná tma. Vrátil
sa k zimnej údržbe, bolo povedané, že občania budú formou SMS a rozhlasu informovaní,
kedy a kde sa bude vykonávať zimná údržba, údržba sa nevykonávala v termíne, ako bolo
schválené, niektoré osady neboli sprístupnené.
p. starostka- požiadala zamestnancov OcÚ, aby odpovedali na interpelácie :
Bc. Eva Klušáková - čo sa týka SMS správ, práve v tom období práve vtedy, keď napadol
sneh, bol technicky problém s odosielaním správ, bola porucha na systéme. Spoločnosť
MKHlas, ktorá je zodpovedná za údržbu celého systému nás informovala, že v tom čase
operátor prechádzal na nový systém. Požiadal nás o trpezlivoísť, problém riešia..
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité – Prevádzkareň) – v spomínaných dňoch zimnej údržby
došlo k dvojdňovému sklzu, najväčším problémom je stále chodník pri štátnej ceste. Technika
nedokázal odtlačiť mokrý ťažký sneh, boli iné priority, ulice v obci sa dali pluhovať jedine
šípovým pluhom, bol na lakatoši a na multikáre, ktorá výhradne bola využitá na chodník
a niektoré miestne komunikácie. Traktor PROXIME mal technickú poruchu, nemohol byť
použitý šípový pluh. Časové plnenie bolo z toho dôvodu posunuté, vyskytli sa iné problémy,
ako v štyroch miestach spadnutý sneh na miestnu komunikáciu, čo sa spôsobilo neprejazdnosť
postihnutých oblastí, musel sa sneh odvážať traktorom. Chodníky sa dokončili až na tretí deň,
museli byť nasadené traktory, ktoré odstraňovali prebytočný sneh. Na údržbe chodníka by sa
mala obec spolupodieľať so SSC, NDS má na údržbu špeciálny automobil, nakoľko je
potrebná objednávka od správcu komunikácie, ktorým je SSC, dostali sme vyjadrenie, že sú
iné priority, ako údržba chodníka Svrčinovec - Skalité, chodník okolo štátnej cesty sa musel
robiť vlastnými prostriedkami. Snežiť prestalo 1,30 hod. v noci, s pluhovaním sa začalo
o 1,00 hod., nastúpil lakotoš, ostatná technika nastúpila na zimnú údržbu ráno o 4,00 hod.
p. Martin Gonščák (referát stavebného úradu, pozemkov a životného prostredia) - v prípade,
keď strom spôsobuje nebezpečenstvo, vyzve sa vlastník pozemku. V tejto časti ide
o nevysporiadaný pozemok. Bude sa to riešiť až v jarných mesiacoch, nakoľko napadol sneh
a je sťažený prístup, čo sa týka techniky. Musí to urobiť obec na vlastné náklady z toho
dôvodu, že je to nevysporiadaný pozemok.
p. Vladislav Ondrašina - myslí si, že keď ide o takú nebezpečnú vec, má sa urobiť hneď
takéto opatrenie.
p. Martin Gonščák (referát stavebného úradu, pozemkov a životného prostredia) – v čase, keď
sme dostali túto informáciu napadol sneh, pracovníci Prevádzky robili zimnú údržbu, keby
bola zabezpečená iná firma na orezanie stromu, ide o náklady vo výške 700,-EUR, vo vlastnej
réžií je to pre obec lacnejšie.

p. Ján Bury - dal do pozornosti, že pokiaľ ide o takúto situáciu týkajúcu sa ohrozenia života,
riešia to hasiči, stačí zavolať na hasičský útvar.
p. Ľubica Lašová - opýtala sa či už prebehol rozvoz stravy, bola oslovená kuchárkami zo
školskej jedálne, aby prezentovala ich požiadavky, lebo boli postavené pred hotovú vec
a nemohli si ich stanoviť a ich sa to najviac týka. Začal sa rozvoz stravy, ale nebolo v kuchyni
prejednané to, že majú malé kotly a kapacita stravníkov nenasvedčuje tomu, aby mohli dané
množstvo uvariť. Na obedáre, ktoré budú mať stravníci musia mať regály na určitom mieste,
ďalšou požiadavkou je, ako sa bude riešiť neprítomnosť stravníkov, dali návrh, aby ten kto
bude rozvážať obedy zapisoval, keď bude niekto chcieť obed odhlásiť. Ďalší problém je
s výdajom obedov, ktoré musia byť vydané do 11,15 hod., ako to budú časovo schopné
stihnúť. Dôchodcovia - stravníci boli rozdelení do jedálni Kudlov a Ústredie, a okrem tých
nových stravníkov, majú aj stravníkov, ktorí si chodia sami s obedármi pre obedy. Riešenie
s obedármi, aby sa zakúpili pre všetkých rovnaké obedáre, uľahčila by sa im práca pri
nakladaní obedov. Nemusia ich zbytočne značiť.
p. starostka - rozvoj stravy začal od dnešného dňa. Prvotná myšlienka, resp. požiadavka na
rozvoz stravy vyšla od samotných dôchodcov, ktorí toto od nás požadovali. Prvé jednanie
prebehlo s vedúcimi školských jedálni (ŠJ) v MŠ Ústredie a na Kudlove ešte v októbri 2014.
Vedúca totiž zodpovedá za celý chod kuchyne, je to najkompetentnejšia osoba, preto som
o uvedenej veci rokovala s nimi. Oznámili sme im našu predstavu - variť obedy pre
dôchodcov a rozvážať ich domov. Obidve vedúce ŠJ súhlasili. Informovali ma, že počet
stravníkov im klesá a toto by im mohlo pomôcť, aby neboli ohrozené pracovné miesta
niektorých kuchárok. Následne pracovníčka OcÚ začala robiť monitoring medzi občanmi
a zisťovať predbežný záujem a počet. Posledné stretnutie s vedúcimi ŠJ bolo minulý utorok kuchyne, bolo v utorok 24. februára ma obecnom úrade, prítomné boli obidve vedúce
a sociálna pracovníčka p.Špiláková. Oznámili sme im, aký je záujem o obedy v ústredí a aký
záujem je v jedálni na Kudlove. V Ústredí je to 14 obedov, ktoré sa budú rozvážať domov,
ale z toho 7 sú takí stravníci, ktorí si aj doteraz tú stravu odoberali, čiže navyše len 7 ľudí !
Na Kudlove je obedov 16. Ešte počas zisťovania záujmu o rozvoz obedov a na základe
požiadaviek vedúcich a hygieny sme občanov informovali, že si musia zakúpiť dva
antikorové obedáre, označiť ich menom a číslom domu. Zo strany vedúcich jedálni nebola
daná žiadna požiadavka, aby boli obedáre jednotné, aby ich zakúpila obec. Keby to žiadali,
obec by to zabezpečila a dôchodcovia by si obedáre zaplatili. Súhlas hygieny na rozvoz stravy
máme. Začína sa v tomto mesiaci, uvidíme čo to prinesie a ako sa to dá zvládnuť. Vedúca ŠJ
v Ústredí povedala, že kapacitne počet týchto obedov zvládnu uvariť v kotloch, ktoré majú,
ide len o 7 obedov navyše. Podľa požiadavky hygieny aj vedúcich budú obedy vydané mimo
času, keď sa stravujú žiaci a deti a vo vyhradenom priestore. Vedúce sa vyjadrili, že na teraz
situáciu poriešia stolom a v priebehu mesiaca si zabezpečia kovové regály na kolieskach, na
ktorých obedáre budú uložené. V jedálni v ústredí budú obedy vyzdvihnuté od 10,50 do
11,10 hod., teda kým tam nie sú žiaci. A v školskej jedálni na Kudlove budú obedy
nachystané pred výdajom obedov, keď bude urobený rozvoz v dolnej časti obce, pôjdu sa
rozvážať obedy zo školskej jedálne na Kudlove, aby bolo všetko dodržané. S vedúcimi
jedálne sme riešili záležitosť s odhlasovaním stravy, obdive vedúce súhlasili s tým, že
ohlasovanie stravy si budú robiť samotní občania v školskej jedálni, tak ako všetci ostatní
stravníci. Predpokladám, že vedúce školských jedálni sú kompetentné riadiace pracovníčky,
ktoré vedia, či to jedáleň zvládne kapacitne a organizačne. Ani jedna vedúca nebola proti
rozvozu stravy. Ak sa ukáže, že množstvo obedov bude narastať, v spolupráci Úrad práce
budeme riešiť ďalšieho človeka do kuchyne, ktorý bude túto stravu nakladať do obedárov.
Celý rozvoz zabezpečujeme v spolupráci s Úradom práce v Čadci tak, že máme na

dobrovoľníckej službe dve ženy, ktoré platí Úrad práce, jedna z nich má aj vodičský
a referentský preukaz, takže nepotrebujú šoféra. Na konci marca to vyhodnotíme, vzniknuté
problémy budeme riešiť. Z ľudského hľadiska chápe, že 7 obedov je určitá práca navyše pre
zamestnancov, ale nie je to také množstvo, kvôli ktoré by sa táto služba nemohla poskytovať,
navyše, ak riadiaci pracovník nemá s tým problém.
p. Ľubica Lašová - pripomienkovali, že nemali dostatočný čas, aby sa mohli vyjadriť, všetko
už bolo pripravené a boli postavené pred hotovú vec.
p. starostka - nie je možné, aby sa takéto záležitosti riešili s rádovými zamestnancami
jednotlivo. Na to je tam vedúca jedálne, s ktorou sme komunikovali. Veci na pracovisku si
potom ďalej rieši sama. Nepredpokladám, že by kuchárky nebola informovala.
JUDr. Milan Krčmárik - má zopár pripomienok súvisiacich aj s tým, že je nový poslanec.
Zaujímalo by ho, keď sa robí verejné obstarávanie, verejné súťaže, robí ho osoba, ktorá je
platená z rozpočtu obce, ako je platená táto osoba, poslanci by mali vedieť, kto to je, ako bol
vybratý, koľko sa mu platí, dal do pléna, aby boli poslanci informovaní o takýchto
záležitostiach. Osobne ho to zaujíma, niektorí poslanci z minulosti hovorili, že o ničom takom
ani nevedeli. Opýtal sa na TKO, Separovaný zber -požiadal o vysvetlenie, prečo sa prešlo
k Separovanému zberu takýmto spôsobom, z akého dôvodu sa naň prešlo, čo to obci
prinieslo, je to nešťastné riešenie, ľudia si zhromažďujú odpad doma, potom nám vznikajú
haldy odpadu pri cestách, hovorí aj z poznatkov od ľudí. Čo sa týka osvetlenia - opýtal sa,
prečo sa v obci nesvieti, vznikajú potom krádeže. Sami si urobíme také opatrenie, že tým
zlodejom nahrávame. Ďalšiu pripomienku mal, čo sa týka finančnej komisie, požiadal, či by
mu mohli byť sprístupnené správy o činnosti, alebo zápisnice z komisií, aby sa dostal do
obrazu, stačí mu to poslať mailom.
p. starostka - Správy o činnosti komisií sa predkladajú na rokovaní OZ, sú teda uvedené
v zápisniciach OZ. Zápisnice zo zasadnutí sú prístupné bez problémov. Pokiaľ ide o verejné
obstarávanie – keď ide o sumy, resp. limity, kde sa vykonáva prieskum trhu, toto robí
prednosta. Obstarávania, ktoré som spomínala v úvodnej správe o činnosti na zateplenie
cirkevnej školy 5.-9. ročník a zateplenie MŠ Skalité Ústredie, - sú to pod limitné zákazky,
robí sa to cez obchodný vestník. Ide o pomerne zložitú vec, tieto pre nás robí Ing. Vladimír
Kasaj, odborník na verejné obstarávanie, ktorý sa roky touto prácou živí. Cena za jedno
verejné obstarávanie je 200,-EUR. Požiadala p. Alojza Petráka, aby podal informácie k TKO,
Separovanému zberu a Verejnému osvetleniu.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité - Prevádzkáreň) - Separovaný zber začal v roku 2004
išlo o projekt s Mestom Čadca, zakúpili sa nádoby, kontajnery, Mesto Čadca dostalo nejakú
techniku, prevádzalo zber v lokalitách obce podľa dohody za určitú odplatu. V priebehu
obdobia došlo k zmene situácie, komodity sa nedali predávať, cena za Separovaný zber
v priebehu rokov. TKO - 70, - EUR/tona , a Separovaný zber - 210,- EUR. Separovaný zber
sa postupne obmedzil, lebo mala obec trikrát vyššie náklady, ako keď sa to odviezlo ako
TKO. V roku 2009-2010 došlo na trhu k oživeniu, skončil projekt s Mestom Čadca, bol
zazmluvnený nový partner, ktorý nám je ochotný vyzbierať a odviezť vyseparované zložky
z určitých zhromaždísk, kapacitne odmietol zbierať jednotlivé ulice, na tomto systéme sa
pracuje posledných 6 rokov, časový cyklus je približne každé dva mesiace, okrem zimných
mesiacov, posledný zvoz je v mesiaci november, a prvý v mesiaci marec. Najväčší problém je
Zákon, ktorý my nedokážeme zmeniť. V zime robiť zvoz Separovaného odpadu je obtiažný,
vrecia s odpadom zasneží, nevidieť ich pod snehom, alebo ich poškodia pluhom, pri odhŕňaní

snehu. Vidí priestor na riešenie na zasadnutí komisie životného prostredia. Ak majú poslanci
podmienky a podnety na zlepšenie, sú vítané. Vypínací cyklus bol schválený Uznesením OZ,
to že sa vypína osvetlenie tvorí 20 -25% platby za elektrinu. Ak poslanci povedia, aby boli
dané presné náklady, je uzatvorená zmluva s novým dodávateľom energii, bude sa presne
vedieť o akú sumu ide, dokáže to do budúceho OZ pripraviť, ak poslanci rozhodnú, že sa
zruší vypínací cyklus, uvidíme, koľko budú obec stáť platby za verejné osvetlenie. Čo sa týka
TKO - je uzatvorená zmluva s firmou JOKO, ktorá vyváža obci popolnice, kontajneri.
Popolnice sa vyvážajú v dvojtýždňovom cykle, ak sú nejaké sviatky je tam posun 1- 2 dni,
hlavne oblasť Serafínova je náročná na zvoz.
JUDr. Milan Krčmárik - aký je výsledný efekt pre obec, čo tým obec získala, akurát to, že
ľudia strácajú záujem o Separovaný zber, hlavne v zimnom období, keď sa neodvážajú
nádoby na Separovaný odpad, sám raz telefonoval, aby boli vyvezené, nevie, prečo by ho, ako
občana malo zaujímať, čo je drahé, keď platí poplatok. Vtedy práve dochádza k naplneniu
týchto kontajnerov rôznym odpadom. Chýba mu ekonomická stránku toho, z akého dôvodu
sa na tento spôsob prešlo. Prečo nie je problém v iných obciach, ale práve u nás.
Mgr. Anna Časnochová (pracovníčka Prevádzky) - tá istá firma robí zvoz v celej doline aj
ostatné dve obce riešia zvoz odpadu tak, ako naša obec.
JUDr. Milan Krčmárik - nikde to toľko netrvá ako v našej obci. Celkovo si myslí, že to nie je
poriešené tak zodpovedne, ako by to malo byť v prospech občanov. Nevidí v tom žiadny
efekt, a aký ekonomický efekt to malo pre obec?
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité – Prevádzkareň) - ekonomický efekt to nemalo preto,
lebo štát upravil zákon. Je to veľký závažný problém, celá dolina Svrčinovec, Čierne, Skalité všetky tri obce fungujú úplne rovnako. Žiadne zhromaždisko nefunguje dva až tri týždne,
funguje sa dva dni urobí sa zvoz a následne sa robí odvoz. Vždy je oznámené, že odvoz od
domácnosti sa robí v dňoch pondelok, utorok, aby si mohli občania pripraviť odpad. Prvé
začiatky boli také, že boli neidentické vrecia, neskutočný neporiadok, pracovníci každé vrece
s odpadom otvorili, skontrolovali, firma nám odmietala Separovaný odpad zobrať. Mesto
Čadca - celú dávku vyseparovaných komodít dali do TKO, obec zaplatila za odvoz po obci, za
triedenie na zbernom dvore v Čadci a firme JOKO za TKO. Následne sa začali vrecia značiť
štítkami, kvalita vyseparovaných komodít sa zlepšila, niektorí ľudia nemali problém
umiestniť do Separáku použité plienky, zdochnuté kury, alebo iný podobný odpad. Ak sa
nájde odberateľ, ktorý zaplatí obci za vyseparované komodity slušnú sumu, bude rád, víta,
každú možnosť zlepšenia, momentálne je obec v takej pozícií, že jej musí postačovať 250,EUR za jedno auto. Neustále sa hľadá variant lepšej možnosti.
Mgr. Anna Časnochová (pracovníčka Obec Skalité – Prevádzkareň) - dala do pozornosti
materiály, ktoré poslanci obdŕžali spolu s pozvánkou, týkajúce sa práve nákladov za TKO
a triedený zber - od roku 2009 až 2014. Pre porovnanie dala do pozornosti poplatky za zber
plastov a skla v roku 2011, postupne sa sumy znižujú, na konci roku 2014 je zazmluvnená
firma JOKO, ktorá obci odoberá sklo bezodplatne, to znamená, že pracovníci ho pozbierajú,
nedávajú ho do kontajnera firmy TT, ktorá nám berie 250,- Eur za jeden odvoz, ale firma
JOKO ho odváža bezplatne. Nový projekt pre obce, v ktorom pneumatiky tiež berú obci
zadarmo. Obec hľadá kroky, aby sa čím menej platilo, aby sa do kontajnerov nedostávali
odpady, ktoré tam nepatria. V minulom roku sa znížila tonáž odpadu, z toho dôvodu, že sa
zmenila štruktúra odpadu, občania dávajú do kontajnerov trávu, haluze a iný odpad, ktorý do
kontajnerov nepatrí. Už sa podchytávajú aj občania, ktorý prerábajú rodinné domy, občan na

požiadanie dostane kontajner a zaplatí 70% nákladov pri odvoze, ak ide o firmu, zaplatí si
náklady v plnej výšky. Bol zaznamenaný nárast vývozov, ale množstva odpadu bolo menej.
Likvidujú sa divoké skládky, likvidovali ich občania, ktorí si odrábajú dávky v hmotnej núdzi,
najlepšia je komunikácia, ľudia sa navzájom upozorňujú. Keď je kontajner plný, treba
zavolať na Prevádzku, firma JOKO robí odvoz proti počte najmenej 5 kontajnerov. Všetko je
to o nás ľuďoch, ako sa správame k odpadu, ktorý produkujeme. Je to problematika, ktorá sa
rieši stále, hľadajú sa riešenia, aby sa vyhovelo občanom. Zháňa sa odbyt na papier, ide
o výmenný obchod papiere, kde za 3 kg papiera dostanú toaletný papier, alebo vreckovky,
ďalej zber obnoseného šatstva - robí to nezisková organizácia, aj v tomto prípade, sú ľudia
takí, že do týchto kontajnerov dávajú biologický odpad, je smutné pre Skalité, keď príde firma
pre šatstvo je v kontajneri takýto neporiadok, je to problém celého Slovenska.
JUDr. Jozef Pikuliak (právny zástupca obce) - ako občan obce sa stotožňuje s názorom p.
Krčmárika, takisto, aj pracovníci Prevádzky majú svoju pravdu. Je to výzva pre obec, pre
poslancov. Je otázka, čo by sa malo zmeniť. Prejsť od pasívneho prijímania služby zberu
odpadu obyvateľmi, k aktívnemu, že ľudia chcú mať poriadok a čistotu, a stotožnia sa s tým,
keď budú mať pocit, z toho ako sa veci majú. Je potrebné tieto dve veci zosúladiť. Zosúladiť
pripomienky Prevádzky a pripomienky občanov. Aké urobiť technické opatrenia, aby sa
náklady na zber odpadov znížili a aby to bolo funkčné, aby to bolo pre ľudí čo
najjednoduchšie. A ako to podať ľuďom, aby to brali ako osobnú vec. Ako zosúladiť tieto
pripomienky.
p. starostka - z diskusie vyplýva to, že problematika TKO a Separovaného zberu by mala byť
riešená ako samostatný bod rokovania na niektorom z ďalších OZ.
p. Milada Kurtová - vzniesla pripomienku, týkajúcu sa znečistených ciest, hlavne cesta do
Riek, žiada, aby to urobili sami od seba a čistili cesty.
p. starostka – čistenie ciest riešime denno-denne. Dvakrát sme dokonca zastavili vývoz
depónie my. Každý, kto potrebuje fóliu na plot ju dostal, v prípade potreby dostanú ďalší.
Rieši to Váhostav.
p. Miloš Petrák - tlmočil odkaz od občanov, ktorí chodia na autobusovú zastávku u Šimurdy,
nie je tam prechod pre chodcov, treba niečo zrealizovať pre bezpečnosť chodcov, alebo
umiestniť svetelný radar.
p. starostka - v rámci Pasportu dopravného značenia budú navrhnuté aj prechody, ale polícia
to musí všetko odsúhlasiť.
p. Miloš Petrák - obyvatelia časti u Filipa, sú bez vody, problém je od Vianoc. Ako sa to bude
riešiť ? Situácia je už na hrane.
p. starostka – pred Vianocami bolo jednanie s občanmi z tej časti za prítomnosti zhotoviteľa
diaľnice Váhostavu. Dočasne by mali byť napojení, zároveň projektant Váhostavu by mal
urobiť projekt a v spolupráci s Váhostavom budú občania napojení na vodu zo Sevaku.
p. Miloš Petrák - bol informovaný, že sa nič nerobí, stále sa len sľubuje.

p. starostka - opýtala sa p. Alojza Petráka, aká je tam situácia. Odkedy nemajú vodu ?
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité - Prevádzkareň) - od dnešného dňa. Váhostav to
neurobil.
p. starostka – nevedela o tom. Situácia bude samozrejme promptne riešená. Mala zato, že bolo
urobené dočasné opatrenie a ľudia dodnes vodu mali. Trvalé riešenie však bude možné až pri
vhodnom počasí na zemné práce. Váhostav zabezpečí ľuďom vodu.
JUDr. Milan Krčmárik - stavba je len v úplnom začiatku, situáciu treba riešiť, bude to ešte
horšie, keď začnú práce vo väčšom rozsahu.
JUDr. Jozef Pikuliak - čo sa týka osvetlenia prechodov, riešila sa táto situácia s políciou. Je to
otvorená vec. SSC právne zodpovedá za osvetlenie prechodov, sú na ceste, ktorú spravujú.
Obec by mala požadovať osvetlenie prechodov, ale SSC - nemá záujem. Ak sa budú žiadať
nové prechody z hľadiska právnych predpisov vznikne požiadavka polície, aby boli osvetlené.
Ďalšia otázka je, či sa obec rozhodne osvetliť priechody z vlastných zdrojov. Pokiaľ ide
o čistotu ciest, ak obec urobí opatrenia, aby sa auto dostalo na cestu čisté, budú musieť auto
očistiť, obec má na to kompetenciu.
p. Vladislav Ondrašina - opýtal sa, ako sa pokročilo s novou WEB stránkou obce, osobne mu
chýba diskusné fórum.
p. starostka – čakáme ešte na ponuku firmy BOOTIS, ktorá v súčasnosti prevádzkuje našu
WEB stránku.
12. Záver
p. starostka – po vyčerpaní všetkých bodov programu poďakovala prítomným za účasť
a ukončila rokovanie OZ.
Na rokovaní boli prijaté uznesenia od č. 1/2015 po č.14/2015.
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