Zápisnica zo Slávnostného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce
Skalité konaného dňa 14. 12. 2016 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 zasadnutia OZ, Kontrola uznesení OZ (predkladá
starostka)
4. VZN č. 5/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Skalité (predkladá prednosta OcÚ)
5. Plán zasadnutí OZ Skalité na rok 2017 (predkladá prednosta OcÚ)
6. Plán kultúrnych, športových a spoločenských podujatí na rok 2017 (predkladá p. J.
Časnochová)
7. Správy o činnosti Komisií pri OZ za rok 2016 ( predkladajú predsedovia komisií pri OZ)
8. Správa o činnosti spoločenských organizácií za rok 2016 (predkladajú predsedovia spol.
organizácií)
9. Nakladanie s majetkom obce
10. Rôzne
11. Interpelácie poslancov
12. 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 predložila
program rokovania. Navrhla, aby ako bod 7 bol zaradený Nakladanie s majetkom obce, bod 8 –
Rôzne a následne bude program pokračovať tak ako bol predložený.
Dala hlasovať
o predložených zmenách programu – boli schválené. Program aj so zmenami bol jednohlasne
schválený počtom hlasov 13 všetkých prítomných poslancov.
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2. Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
p. starostka – zápisom poverila p. Miroslavu Serafinovú, do návrhovej komisie navrhla Mgr.
Zdenku Révayovú, p. Milana Vojčiniaka, za overovateľov zápisnice Mgr., JUDr. Jozef Gončšák,
Mgr. Milan Kubalík. Predložený návrh bol jednohlasne schválený.
3. Správa o činnosti a kontrola plnenia uznesení OZ
p. starostka – predložila Kontrolu plnenia uznesení z rokovania 22. 11. 2016 – sú v plnení,
vzhľadom na krátky čas.
Správa o činnosti od posledného OZ :
- uskutočnili sa Ustanovujúce zasadnutia Rady školy pri MŠ Skalité Ústredie, CVČ Skalité
(predsedovia – M. Serafinová, Mgr. A. Časnochová)
- v spolupráci s Farským úradom a cirkevnou školou sa uskutočnila návšteva starých, chorých
ľudí - spojené s Mikulášom.
- zasadala Kultúrna komisia, Komisia obchodu a podnikania, Stavebná komisia, Sociálna
komisia, Obecná rada – vypracované podklady na zasadnutie OZ.
- Valné zhromaždenie organizácie cestovného ruchu Kysuce – KLASTER- schválený rozpočet,
členské pre našu obec – vo výške dane z ubytovania – 85% bude vrátených obci na svoje aktivity,
zvyšných 15% - výroba spoločných propagačných materiálov.
- Vianočné trhy 3. 12. 2016 – poďakovala za prípravu a realizáciu akcie
- k 30. 9. 2016 – predložená informácia o hospodárení v podnikateľskej činnosti – všetky
strediská vykazujú kladný výsledok – pomer 80% Hlavná činnosť, 20% Vedľajšia činnosť.
Podrobnejšie na OZ vo februári, nie je potrebné prijímať opatrenia.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č.85/2016 – berie na vedomie zapisovateľa,
voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a Správu o činnosti a Kontrolu plnenia
Uznesení, ktoré bolo jednohlasne prijaté (13 hlasov prítomných poslancov).
4. VZN č. 5/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Skalité (predkladá prednosta OcÚ)
p. starostka – ospravedlnila p. prednostu z pracovných dôvodov – elektronizácia samosprávy.
Materiál poslanci obdržali spolu s pozvánkou, zverejnený na Úradnej tabuli a Web stránke
obce. Dôvodom sú legislatívne zmeny, nové informácie zo školení a činnosť organizácií, ktoré
potrebné finančné prostriedky ako je obdobie na pridelenie dotácie. Zmeny sa týkajú – Čl. 4, Čl.
5 – zmena termínu podania žiadosti a to do 31. 1. príslušného roka, v mimoriadnych
a opodstatnených dôvodoch môže byť žiadosť schválená aj v inom termíne, v našom prípade TJ
Slovan Skalité – financie na energie a prevádzku. Ďalšia zmena – Výpis z registra trestov, IČO.
Po schválení budú informované organizácie pôsobiace v obci, aby stihli včas podať svoju žiadosť
o dotáciu. Návrh bol prerokovaný na rokovaní Obecnej rady („ďalej OR“), návrh, aby bol
poskytnutá dotácia TJ Slovan Skalité s rozdelením dotácie tak ako v minulom roku.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 86/2016 – schvaľuje VZN č. 5/2016 a poskyt.
dotácie TJ Slovan Skalité, ktoré bolo jednohlasne prijaté ( 13 hlasov prítomných poslancov).
5. Plán zasadnutí OZ Skalité na rok 2017 (predkladá prednosta OcÚ)
p. starostka – predložila Plán zasadnutí OZ, materiál poslanci obdržali vzhľadom na zmeny
legislatívy sa bude plán dopĺňať a aktualizovať.
2

Diskusia nebola, nakoľko sa nikto neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 87/ 2016 – súhlasí s Plánom OZ, ktoré bolo
jednohlasne prijaté ( 13 hlasov prítomných poslancov).
6. Plán kultúrnych, športových a spoločenských podujatí na rok 2017 (predkladá p. J.
Časnochová)
p. starostka – materiál poslanci obdržali spolu s pozvánkou, odovzdala slovo p. J. Časnochovej.
p. Janka Časnochová (referát kultúry a knižnice) – predložila Plán kultúrnych, športových
a spoločenských podujatí, ktorý bol prerokovaný na zasadnutí komisie kultúrnej a komisie
cestovného ruchu 29. 11. 2016, neboli žiadne pripomienky a doplnenia. Dala do pozornosti
doplniť II. ročník fotografickej súťaže v mesiaci október, veľký ohlas od verejnosti. Predložila
vyúčtovanie väčších podujatí organizovaných obcou – Zumba fittness party, 25. ročník založenia
ĽH Capkovci, Letné kino, Koncert Kandráčovci, Koncert Lucie Bilá – pri týchto akciách ide
o propagáciu obce. Koncert L. Bilej sa neplánoval, obec bola oslovená manažérom, nechodí len
tak účinkovať hocikde, mala na Slovensku 3 koncerty, jeden z nich bol na Skalitom, išlo hlavne
o prestíž a propagáciu obce. Koncert Lucie Bilej nemá hocikto.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nakoľko sa nikto neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 88/2016 - schvaľuje Plán kultúrnych,
športových a spoločenských podujatí, ktoré bolo jednohlasne prijaté ( 13 hlasov prítomných
poslancov).
7. Nakladanie s majetkom obce


pridelenie bytu

p. starostka – zasadala sociálna komisia, ktorá sa zaoberala pridelením uvoľneného bytu,
požiadala p. Zdenku Révayovú, aby informovala poslancov.
Mgr. Zdenka Révayová – informovala, o uvoľnenom byte v ZS – po p. Lenke Časnochovej, bolo
42 žiadostí, potrebné doklady doložili 11 žiadatelia, z toho 4 splňajú kritéria na pridelenie bytu.
Žiadatelia boli prizvaní na rokovanie OZ, p. Katarína Heglasová, p. Jana Krčmáriková, p. Marek
Lucák, p. Žofia Hlušková – požiadala komisiu, aby ju zastúpil niektorý člen komisie pri losovaní,
nakoľko sa nemôže dostaviť. Komisia doporučila, aby bol byt pridelený losovaním.
p. starostka – dala do pozornosti, že nájomná zmluva s doterajšou nájomníčkou môže byť
ukončená dohodou, nakoľko je veľké množstvo žiadateľov, a je potrebné schváliť spôsob
pridelenia bytu, dala o tomto hlasovať.
- ukončenie NZ dohodou a spôsob pridelenia bytu, tento návrh bol jednohlasne schválený.
p. Ivana Chromiaková (referát daní, poplatkov a bytov) - pristúpilo sa k losovaniu bytu, byt si
vylosovala p. Katarína Heglasová.
p. starostka – dala hlasovať o pridelení bytu p. Kataríne Heglasovej, návrh bol jednohlasne
prijatý.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 89/2016 (schvaľuje ukončenie NZ dohodou,
pridelenie bytu losovaním, pridelenie bytu p. K. Heglasovej, ktoré bolo jednohlasne prijaté (13
hlasov prítomných poslancov).
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pozemky NDS

p. starostka – predložila žiadosť NDS – bol zverejnený zámer odpredaja a prenájmu pozemkov
pre NDS – vybudovanie Mýtnej jednotky u Jargaši. Neboli vznesené žiadne pripomienky, je
potrebné schváliť prevod majetku, pozemky sú pre obec prebytočné, nevyužíva ich, OR
doporučuje schváliť prevod a prenájom pozemkov.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nakoľko sa nikto neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 90/2016 – schvaľuje prevod pozemkov NDS,
ktoré bolo jednohlasne prijaté ( 13 hlasov prítomných poslancov).


preplatenie nákladov na majetko-právne vysporiadanie – pozemok pod rozhľadňu

p. starostka – dala do pozornosti, že na základe prijatého Uznesenia bola podpísaná Kúpnopredajná zmluva s p. Kultánom a p. Kreanovou. V rozpočte sú uvedené aj náklady na
majetkoprávne vysporiadanie, na základe žiadosti, ktorú predložili p. Kultán a p. Kreanová
vznikli im poplatky u notárky a za overovanie podpisov vo výške 210,23 EUR, OR doporučuje,
aby im boli preplatené.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nakoľko sa nikto neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 91/2016 – schvaľuje preplatenie nákladov,
ktoré bolo jednohlasne prijaté (13 hlasom prítomných poslancov).
Rôzne


DDP zamestnanci

p. starostka – dala do pozornosti, že vzhľadom na legislatívu výška príspevku DDP pre
zamestnancov musí byť schválená v percentách, ide o 2%, nemení sa nič ani v rozpočte, len suma
15,- EUR musí byť nahradená 2%. FK aj OR – doporučujú schváliť.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nakoľko sa nikto neprihlásil
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 92/2016 – DDP zamestnancov vo výške 2%,
ktoré bolo jednohlasne prijaté (13 hlasom prítomných poslancov).


Odmeny poslancov

p. starostka – predložila na návrh OR v súlade so Zásadami odmeňovania poslancov obce Skalité
OZ, možnosť prerozdelenia disponibilných finančných prostriedkov rozpočtu za celoročnú
aktívnu prácu počas roka 2016, takisto vyplatenie odmeny vo výške 25% ročnej časovej mzdy
HKO.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nakoľko sa nikto neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 93/2016 – schvaľuje odmeny poslancov a
HKO, ktoré bolo jednohlasne prijaté (13 hlasov prítomných poslancov).


CVČ ABC Martin

p. starostka – predložila žiadosť o dofinancovanie, na prvý polrok bola schválená dotácia na
činnosť, navštevujú ho deti, ktoré majú trvalý pobyt v našej obci. Požiadali na dofinancovanie za
4. mesiace – vo výške 96,- EUR.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nakoľko sa nikto neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 94/2016 – schvaľuje dofinancovanie ABC
Martin, ktoré bolo jednohlasne prijaté (13 hlasov prítomných poslancov).
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Doplnenie Harmonogramu zimnej údržby

p. starostka – predložila návrh na doplnenie Harmonogramu zimnej údržby na miestnych
komunikáciách, ktoré sú ako najvyťaženejšie v obci, budú udržiavané NONSTOP, zodpovedný
za to je riaditeľ Prevádzkárne p. Alojz Petrák. Ide o MK Kavaly s prepojením do Oščadnice (od
križovatky Triciatok po križovatku Švancari), Súbežná cesta so železnicou (od Pajty po výjazd na
štátnu cestu I/12 u Šimurdy), do Potoka (od križovatky pri požiarnej zbrojnici, IBV Cupeľ po
križovatku kasárne), tzv. Stará cesta (od štátnej cesty I/12 pri Družbe po križovatku do Tatarkov,
smer ku Skaľanke až po Kožákov most). OR – doporučuje schváliť doplnenie harmonogramu.
Diskusia k tomuto bodu:
p. Vladislav Ondrašina – povedal, dúfam, že týmto nebudú ukrátené ostatné časti obce.
p. starostka – nebudú krátené, na internete je výzva, že obec potrebuje ďalších šoférov na zimnú
údržbu, bolo to zverejnené, boli doručené 4 žiadosti, 3 z nich majú aj svoju techniku.
Mgr. Zdenka Révayová – poďakovala za toto riešenie, sú to skutočne najviac vyťažené miesta.
p. starostka – keď ľudia bývajú v kopcoch musia si byť vedomí, že keď je zlé počasie – husté
sneženie, vietor, nedostanú sa odtiaľ, parkujú autá pod kopcom. Ide o o to, aby sme zabezpečili
našim občanom, aby sa dostali do práce.
JUDr. Milan Krčmárik – bude tam iný časový harmonogram?
p. starostka – nebude iný, riaditeľ Prevádzky to zabezpečí tak, že budú tieto cesty zjazdné vždy,
aby sa občania mohli dostať do práce z prístupného miesta.
JUDr. Milan Krčmárik – opýtal sa, ako sa to finančne dotkne obce a rozpočtu na zimnú údržbu.
p. starostka – nedá sa to povedať už teraz, uvidíme, ako sa bude vyvíjať počasie ďalej, ale budú
sa musieť nájsť na toto peniaze, ľudia sa potrebujú dostať do práce, musíme im zabezpečiť, aby
boli cesty zjazdné.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 95/2016 – schvaľuje doplnenie
Harmonogramu zimnej údržby, ktoré bo jednohlasne prijaté (13 hlasov prítomných poslancov)
9. Správy o činnosti Komisií pri OZ za rok 2016 ( predkladajú predsedovia komisií pri
OZ)
Mgr. Zdenka Révayová – predsedníčka sociálnej komisie – komisia sa schádza podľa potreby
a možnosti 4 -5 krát do roka, 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 – byt v BD Cupeľ. Boli prejednané
žiadosti o poskytnutie jednározovej nenávratnej sociálnej výpomoci, boli poskytované na nákup
paliva, 5 občanom vo výške 1300,- EUR. 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, budú poskytnuté balíčky pre sociálne slabšie
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rodiny, alebo zo sociálne znevýhodnených podmienok (30 rodín). Návšteva dôchodcov, ktorí sú
umiestnení v domovoch dôchodcov, veľmi sa z toho tešia, keď k nim príde pani starostka na
návštevu. Riešila 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.
JUDr. Milan Krčmárik – predseda Finančnej komisie – komisia zasadala 4x, 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 s vykonaním finančných operácií v súvislosti
s vykonaním zmien v rozpočte obce. FK – prerokovala návrh rozpočtu na rok 2017, ako aj
výhľadové rozpočty na roky 2018-2019. FK – prerokovala aj priebeh Inventarizácie obce, takisto
aj Záverečný účet obce za rok 2016. Poďakoval všetkým členom za prístup a pracovné nasadenie
počas týchto jednotlivých zasadnutí. Osobitne poďakoval za prácu p. Alojzii Ruckovej,
tajomníčke komisie.
p. Vladislav Ondrašina – predseda Komisie na riešenie verejného záujmu – komisia zasadala 1x
– bolo prerokované majetkove priznanie starostky obce, nakoľko je volený orgán, zápisnica bola
predložená OZ.
p. Ján Bury – predseda Komisie obchod, podnikania a cestovného ruchu – komisia zasadala 5x,
pripravila návrh nového VZN obce Skalité o podmienkach predaja výrobkov na trhových
miestach obce Skalité, aktívne sa 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 zasadala 4x na
Obecnom úrade a viackrát v roku na rôznych kultúrnych akciách, pracovalo sa spolu
s Prevádzkou, ktorá nám výrazným spôsobom pomohla pripraviť väčšie kultúrne podujatia,
poďakoval im za to, takisto aj členom komisie kultúrnej, ako aj členom komisie obchodu
a podnikania, ktorí pomáhali. Poprial všetkým veľa zdravia do budúceho roka, aby sa všetkým
dobre spolupracovalo, aspoň tak ako doteraz.
p. starostka – poďakovala všetkým za prácu počas roka, privítala p. Máriu Papíkovú – Klub
dôchodcov, p. Jozefa Šmatlavu – Slovenský zväz záhradkárov, p. Milan Zoňa – Zväz
protifašistických bojovníkov, p. Vieru Zoňovú – Slovenský červený kríž, p. Jozefu Gonšákovú –
Dobrovoľný hasičšký zbor obce Skalité, p. Farára a p. kaplána za Farský úrad, p. riaditeľky škôl.
Odovzdala slovo predsedom spoločenských organizácií.
10. Správa o činnosti spoločenských organizácií za rok 2016 (predkladajú predsedovia spol.
organizácií)
p. Mária Papíková – Vážená pani starostka, Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. Dňa
12. 8. 2016 sme na poslednej ceste odprevadili našu predsedníčku p. Hanku Mikulovú. Jej slová
boli: „Maja rob tak, aby sa Jednota nerozpadla. A tak som dnes tu, za našu Jednotu dôchodcov,
aby som Vás oboznámila o našej aktivite a činnosti za rok 2016. Toho času nás je 84 členov.
Schádzame sa 1x mesačne. Hodnotíme našu činnosť a plánujeme ďalšie aktivity. Nezabúdame
ani na našich oslávencov činnosť máme rôznorodú. Športová činnosť – náš člen p. Gerát Milan
na okresných športových hrách v Čadci získal titul najlepšieho športovca v mužskej kategórií.
Obhajil zlatý certifikát športovca, získali 2 zlaté a l striebornú medailu. Postúpil do krajského
kola v Martine, kde získal 3 zlaté medaily a tak sa stal šampiónom na celoslovenských
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športových hrách v Šamoríne. Získal l zlatú, l striebornú a l bronzovú medailu. Ohodnotili ho
regionálne noviny: „Kysuce“, televízia – relácia Generácia a Obecný Spravodaj. Ženy
reprezentovala p. Pavla Ramšáková, ktorá získala zlatý certifikát športovca. Ocenila ich aj naša p.
starostka „Ďakovným listom“. Kultúrna činnosť – Spevácka skupina „Seniorka“ svojimi
vystúpeniami sa podieľajú na všetkých akciách v našej obci. Či už je to Pochovávanie basy,
Mariánska pieseň. Zúčastnili sa aj okresnej prehliadky speváckych skupín v Makove. Na
heligónku ich doprevádzala Vlastička Mudríková a jej mamička spevom. Úspešné sú aj naše
recitátorky. Na okresnej súťaži v Čadci získala p. Papíková Mária druhé miesto a Časnochová
Margita – tretie miesto. Zúčastnili sa aj súťaže – Vansová Zornička – získali 3 miesto. P. Mária
Papíková postúpila do krajskej súťaže „Kalinčiakovo záturčie v Martine, ako reprezentantka
okresu Čadca o prednese prózy. Rekondičná oblasť a výlety – členovia sa zúčastnili
rekondičných pobytov v kúpeľných miestach, záujem je veľký. Organizovali sme zájazdy Živčáková, Vadovice, Istebné, Jablunka, Oravice. Sú to zájazdy nákupné, duchovné, poznávacie
a kondičné. Ďalšie aktivity – súťaž vo varení guláša s posedením. Skončili sme na 4. mieste. Pri
príležitosti „Deň Zeme“ sme usporiadali brigádu pri pomníku padlých z l. svetovej vojny, kde
sme očistili pomník a jeho okolie. Zúčastňujeme sa krojových sprievodov – spoločne so Zväzom
záhradkárov. 3 členky napiekli koláče, ktoré sme ponúkali účastníkom výstavy ovocia a zeleniny.
Boli sme navštíviť p. farára Robka Stenchláka, kde sme znova reprezentovali kroje. Zúčastnili
sme sa na „Pietnom akte“ , ktorý bol venovaný všetkým padlým veteránom. Dňa 11. 11. o 11
hod. v miestnom rozhlase nám prečítali príspevok a p. farár s p. kostolníkom zabezpečili
rozozvučanie zvonov. Ďakujeme. S členmi Zväzu protifašistických bojovníkov sme spoločne
zapálili sviečky pri oboch pomníkoch. Zúčastnili sme sa prednášky o liečivých rastlinách a ich
používaní. Dňa 3. 12. na Vianočných trhoch sme predávali buchty, ktoré napiekli naše členky.
Koniec kalendárneho roka chceme ukončiť slávnostnou schôdzou v hoteli Koloniál. Ďakujeme p.
Matysovi a jeho kolektívu za kladné jednanie. Veľmi dobrá spolupráca s Obecným úradom –
vďaka patrí pani starostke s predsedníčkou Slovenského červeného kríža, predsedovi zväzu
protifašistických bojovníkov, zväzu záhradkárov. Poďakovanie patrí za peňažnú pomoc a dotáciu
obecnému úradu a Urbariátu Skalité. Ďakujeme aj za poskytnuté priestory, ktoré využívame. Sme
teda jedna rodina, zaujímame sa o zdravie našich členov a taktiež sa zúčastňujeme na posledných
rozlúčkach.
p. Jozef Šmatlava – predseda – Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov – Vážená
pani starostka, pani poslankyne, páni poslanci a zástupcovia spoločenských organizácií. V úvode
mojej správy, by som chcel poďakovať obecnému zastupiteľstvu na čele s pani starostkou za
doterajšiu spoluprácu a zároveň vás oboznámiť o našej činnosti. Vďaka obecnému úradu za
finančnú podporu pri rekonštrukcii umyvárky, kde demolačné práce sme vykonali svojpomocne.
Zúčastnili sme sa na akciách organizovaných obecným úradom ako Deň zeme. Od obecného
úradu máme prenajatú vývesnú skrinku pri starom cintoríne, kde uverejňujeme aktuálne
informácie o našej práci, rady, zaujímavosti a ponuky našich akciách. V rámci obecného úradu
máme na internete aj svoju stránku a taktiež prispievame svojimi článkami do obecného
spravodaja. Každý rok pripravujeme výstavu ovocia, zeleniny a liečivých rastlín a okrasných
súborov. Pravidelne sa zúčastňujeme okresných výstav a zahraničných výstav v Jablunkove,
Ostrave a pod. Máme v patronáte farskú záhradu, kde každoročne vykonávame ošetrovanie
ovocných stromčekov. Vo februári sme mali výročnú členskú schôdzu, na ktorú sme pozvali Ing.
Ivana Kurica, ktorý nás oboznámil o nových trendoch pestovania zeleniny. Táto prednáška je
prístupná aj na webovej stránke našej obce. Pre členov a iných záujemcov sme uskutočnili zájazd
na výstavu Flóra Olomouc. Aktívne sme sa zúčastnili na Skalitskej vareške, kde sme obsadili
piate miesto. Každoročne zabezpečujeme muštovanie ovocia. Dvakrát ročne, podľa záujmu,
nakupujeme ovocné stromčeky, kríky, kristalické, granulované hnojivá, postreky, ktoré potom za
veľmi výhodnú cenu predávame. Tohto roku bola v nasej oblasti slabšia úroda jadrovín, takže
počet exponátov bol nižší. Ďakujem vedeniu cirkevnej školy, že nám poskytla priestory na
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výstavu. Vďaka patrí aj p. starostke, duchovnému správcovi, klubu dôchodcov a ľudovej hudbe
Ondreja Rovňana, že tohtoročná výstava sa uskutočnila v takej slávnostnej atmosfére.
Vážená pani starostka, pani poslankyne a páni poslanci. Oboznámil som Vás o činnosti našej
organizácie. Za túto prácu patrí veľká vďaka výboru ZO a niektorým členom, ktorí obetovali
svoj voľný čas a podieľali sa na plnení úloh, ktoré sme si naplánovali. Úprimna vďaka patrí
vedeniu našej obce na čele s pani starostkou za spoluprácu a dúfam, že aj naďalej našu
organizáciu v rámci možností budete podporovať v našom úsilí a zveľaďovaní našej obce.
p. Milan Zoň (v zastúpení manželkou) – predseda, Zväz protifašistických bojovníkov – Vážení
prítomní – milí hostia vítam Vás na dnešnej schôdzi na začiatku Vás poprosím o minútu ticha za
našu členku Hanku Mikulovú, ktorá nás opustila 12. 8. 2016. Schádzame sa dnes, aby sme
zhodnotili našu prácu za rok 2015. Naša organizácia ma ku dnešnému dňu 19 členov.
Preto, že najviac bolesti a trápenia prináša nevinným ľuďom vojna a mi už len spomíname
a ďakujeme za mier. 28. 4. 2016 si aj naši obyvatelia pripomenuli pred pomníkom oslobodenia –
symbole 71 ročného mieru 25. 8. 2016 sme sa zúčastnili osláv SNP na Makove. Z našej obce sme
išli autobusom po ceste sme pribrali členov z Čadce Rakovej a z Staškova. Naši členovia si uctili
pamiatku padlých kyticou kvetov. Po oslave sme uskutočnili posedenie spolu zo ZO Staškov
a Čadca v reštaurácií Staškov. Na spomienkovej oslave v Liptovskom Mikuláši sa zúčastnili
dvaja členovia rovnako ako v Banskej Bystrici. Naďalej spolupracujeme s občianskymi
združeniami: Jednotou dôchodcov, Slovenským zväzom záhradkárov.
Pri organizovaní výletov Jednoty dôchodcov sa zúčastňujú aj naši členovia. V súbore Seniorka
účinkujú aj traja naši členovia. Že nezabúdame aj na deti bývalých členov, keď títo sú chorí
svedčí návšteva Michala Čaneckého u Šimurdy, spolu s ČK sme im odovzdali balíček potravín.
Nezabúdame na tých, ktorí odišli z našich radov, účasťou na pohrebe a kyticou kvetov si uctime
ich pamiatku. Nepodarilo sa nám uskutočniť posedenie s p. Dvorskou pre jej zhoršený zdravotný
stav. Besedu na školách a CVČ sme neuskutočnili. Je len na členoch, aby sa zapojili do týchto
akcií. Dňa 19. 11. 2016 Ing. Ľubomír Mikula prevzal medailu in memoriam za matku Annu
Mikulovú.
p. Viera Zoňová – predsedníčka MO Slovenského červeného kríža v Skalitom – výbor našej
skupiny sa schádza podľa potreby. Venujeme pozornosť sociálnej činnosti, predávaním narcisov
na podporu onkologických pacientov. V máji sa naše členky výboru zúčastnili ako porotkyne na
okresnej súťaži zdravotných hliadok v Čadci. Radosť nám urobili žiaci cirkevnej školy pod
záštitou Centra voľného času po vedením Mgr. Janky Krčmárikovej a Gabiky Ivanovej.
V októbri sme sa zapojili do akcie ČK – zberu potravín pre sociálne slabé rodiny. Za našu
organizáciu sa zúčastnili – p. Marta Papíková, Viera Zoňová, Lucia Vaculčiaková. Veľa záleží na
tom, ako sa ľudia zapoja do tejto práce, nám sa to podarilo a zbierka dopadla dobre, ale sa
ukázalo, že ľudia ktorí majú málo prispievajú s väčšou ochotou. Na potravinovej pomoci
poriadanej Ministerstvom práca sa podieľal aj ČK a to distribúciou balíčkov z obsahom potravín
a hygienických potrieb pre ľudí v hmotnej nudzi – 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. 11. 11. 2016 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. Rozhodli sme sa usporiadať
posedenie pre DDK, ktorí sa ešte len zapojili do tejto humánnej činnosti. Posedenie bude v hoteli
Koloniál 17. 12. 2016 na pozvánku. Viacnásobných DK pozýva pani starostka na Obecný úrad,
jej sa to vždy podarí.
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p. Jozefa Goščáková – tajomníčka DHZO - Vážená pani starostka, pani poslanci, vážení prítomní,
uplynulo 90 rokov kedy dobrovilný hasičský zbor chráni zdravie a majetok občanov v Skalitom.
Od začiatku vzniku pracovali a pracujú inciatívni členovia, ktorí dávajú veľa zo svojho času.
Vzorne sa starajú o techniku, výzbroj a výstroj, tak že pripravená k okamžitému zásahu. Na
úseku preventívnej a represívnej činnosti sú vykonávané preventívne prehliadky v rodinných
domoch, obytných budovách a drobných prevádzkach v obci. Najviac zásahov je
k veľkoobjemovým kontajnerom, trávnatým porastom, pri povodni, pri veternej smršti, zatápaní
rodinných domov, ale aj pri pátracích akciách nielen v obci. Na úseku odbornej prípravy sme
vycvičili mužstvo mužov a žien dorasteniek. Zúčastnili sa súťaží v okrese i mimo neho, ale aj
v Českej republike. Súťaž o putovný pohár starostky obce Skalité sa konala 28. 8. 2016, za účasti
30 hasičských družstiev. Dňa 1. 10. 2016 sa konal vycvikový deň pre členov zásahovej jednotky.
Na úseku organizačnej práce naši členovia pracujú bezplatne na údržbe a oprave techniky,
upratovanie okolia požiarnej zbrojnice, na zásahoch požiaroch, zazimovaní techniky, údržbe
akumulátorov, vysielačiek, dýchacích prístrojov a ďalších prácach spojených s činnosťou
hasičov. V rámci celoplošného rozdelenia síl a prostriedkov sme zaradení do skupiny „A“
a z toho vyplývajú náročné úlohy. Dňa 17. 7. 2016 sme oslávili 90. výročie existencie
dobrovoľného hasičského zboru v Skalitom. Pri tejto príležitosti bola vydaná brožúrka 90.
výročie Dobrovoľného hasičského zboru Skalité, Pamätný list pre hostí a členov, Ďakovný list
pre sponzorov, obrázok s patrónom hasičov. Slávnosť bola dôstojná, začala sa slávnostnou svätou
omšou v kostole sv. Jána Krstiteľa. V úvode zaznela hymna hasičov, v podaní kresťanského
speváckeho zboru za doprovodu organistu Miroslava Mačulu, ktorý zároveň sprevádzal celou sv.
omšou. Po skončení následovalo požehnanie techniky na námestí a oficiálna slávnosť
s príhovorom starostky obce, hostí, zástupcov obcí, dobrovoľných hasičských zborov, okresného
výboru Dobrovoľnej hasičskej obrany SR v Čadci. Následovala ukážka hasičského a záchranného
zboru o záchrane osoby z havarovaného vozidla na nádvorí Materskej školy v Ústredí. Po
skončení bolo pripravené občerstvenie pre všetkých zúčastnených občanov. Poďakovanie patrí
všetkým, ktorí nám pomáhali pri organizovaní našej činnosti, hlavne pri 90. Výročí založenia
Dobrovoľného hasičského zboru. Patrí poďakovanie pani starostke a aj všetkým zamestnancom
Obecného úradu za ich pomoc a priebeh dôstojnej oslavy nášho výročia.
p. Pavol Mikula - predseda komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia Vážená pani starostka, vážené Obecné zastupiteľstvo, predkladám správu o činnosti za rok 2016.
Komisia pracovala v tomto roku v zložení - predseda Pavol Mikula, tajomník Ing. Vladimír Bury,
p. Milan Vojčiniak, JUDr. Milan Krčmárik, Mgr. Milan Kubalík, p. Miloš Petrák, p. Ondrej
Rovňan, p. Jozef Vojčiniak. Komisia v tomto roku zasadala 4 krát, na každom zasadnutí sa
zúčastňovala pani starostka, ktorá nás informovala na aktuálnom dianí v obci o zámeroch
a potrebách obce pre nadchádzajúce obdobia. 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. Nakoľko je rozpočet
limitovaný výškou príjmov. Posudzovali sme jednotlivé žiadosti zodpovedne. Vyhodnocovali
sme ich akútnosť, stanovovali ich prioritu a do Obecného zastupiteľstva sme odporúčali tie
najvýhodnejšie riešenia ako pre ľudí, tak aj pre obec. Čo a koľko žiadosti od občanov bolo
splnených viete najlepšie vy sami v konečnom dôsledku sa o nich rozhodovalo v Obecnom
zastupiteľstve a mali ste možnosť aj spätnej kontroly, čo sa urobilo a čo nie. Posudzovali sa aj
investičné zámery obce pre budúce obdobie, išlo o výstavbu telocvične v Ústredí obce,
o rekonštrukciu budoby starej pekárne, výstavbe rozhľadne, zateplenie Základnej školy sv.
Andreja Svorada a Benedikta, zateplenie je skoro hotové, to čo nie je dokončené sa nepodarilo
z dôvodu zimného počasia, dokončia hneď ako to bude možné. Prijímalo sa stanovisko
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k súdnemu sporu medzi obcou Skalité a p. Jozefom Kocúrom vo veci priepustu v časti
Chajsovka. Z uvedenej správy vyplýva, že práce v obci je stále dosť, požiadavky a potreby
občanov prevyšujú možnosti obce, preto je potrebný citlivý a zodpovedný prístup pri
rozhodovaní na všetkých úrovniach vedenia obce. Ďakujem Vám za pozornosť a želám Vám
úspešné zavŕšenie roku 2016, a v roku 2017 hlavne prajem veľa zdravia, štastia, Božieho
požehnania, pokoja a pohody v rodinách, veľa osobných úspechov a pri Vašej práci veľa dobrých
rozhodnutí, ktoré bude obec potrebovat pre budúcnosť pre ďalší rozvoj.
Vdp. Jozef Možiešik - využívam tento čas na poďakovanie sa Obecnému úradu, pani starostke za
veľkú ochotu, otvorenosť. Mnohé veci, ktoré robí sú koordinované spoločne, hlavne ďakujem za
priateľského ducha, čo veľmi citlivo vnímam a veľmi si to vážim, všetkým organizáciam, naše
činnosti sa často prelínajú. Veľká vďaka za to, že tu ste a pracujete pre obec a pre našich ľudí, za
to, že môžeme niečo rozvíjať spolu. Je veľa veci, v ktorých môžeme spolupracovať, pevne verím,
že budeme naďalej takto fungovať dobre ako doteraz, ešte raz veľká vďaka a prajem Vám všetko
dobré.
Mgr. Edita Špilová - poďakovala pani starostke a poslancom Obecného zastupiteľstva za to, čo
obec vykonala v tomto roku pre školu, spolupráca bola veľmi dobrá - zateplenie školy, výstavby
telocvične, čo je obrovská priorita technického vybavenia. Poďakovala, že po vyše 50 rokoch
konečne v centre obce bude športová hala, ktorú bude škola používať ako telocvičňu. Zároveň
chcem povedať, že aj keď táto škola je obecná, aj my sme v tomto roku ivestovali vyše 30 tis.
EUR, opravy schodísť, chodieb, cez prázdniny sa chystáme zrekonštruovať dolnú chodbu. Sme
radi, že sa nám to podarilo a že máme nejaké peniaze. Na záver chcem všetkým tým, ktorú sa
pričinili tomu, aby naša škola fungovala a smerovala celému Obecnému zastupiteľstvu, pani
starostke, ktorá sa do toho veľmi aktívne zapojila, aby sme túto športovú halu mali.
Mgr. Ľubica Serafinová - poďakovala za to, že počas pôsobenia v škole, ako riaditeľka, môže
smelo povedať, že školstvo je v našej obci priorita.
p. Ján Bury - predseda TJ Slovan Skalité - poďakoval za pomoc, ktorú obec poskytla pri 90.
výročí založenia nášho športového klubu, nielen futbalu, ale aj za ostatné oddiely - biatlon,
hokejbal, futtsal, tenis, golf. Hlavne ďakujem za finančné príspevky, ktoré nám pomohli
zrekoštruovať budovu, ktorá je takisto obecná, nie naša. Výsledky - muži skončili v jeseni na 5.
mieste, takisto dorastenci sú na 5. mieste takisto s malou bodovou stratou. Obrovský problém je
so žiakmi, nemajú záujem športovať. Budova sa dokončí v budúcom roku na komplet a bude
celý areál poriešený.
JUDr. Milan Krčmárik - predseda PZ Skaľanka - poďakoval za spoluprácu s obcou, co týka
spoluorganizácie sv. omše ku cti sv. Huberta, v spolupráci s farským úradom. Snažíme sa pre
naších ľudí, ktorí sú vlastníkmi poľovných pozemkov, podarilo sa ukončiť nájomnú zmluvu
uzatvoriť. Nepresadili sa žiadne komerčné zámery, ale ľudové poľovníctvo. Nemáme tú bohaté
lesy na zver, ale na činnosť poľovníckeho združenia, záľubu členov je to postačujúce. Z malej
čiastky z toho, čo tu je, ide l kus vysokej zvery - jeleň na agapé - obetný dar pre občanov za
prístup k uzatvoreniu zmluvy. Dosť vysoké poplatky platíme za pozemky, ktoré nie sú
vysporiadané a sú vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu a Štátne lesy SR. Snažíme sa
zúčastniť aj na Vianočných trhoch - varili sme guláš, zapojili sme sa do dňa zeme, čistili sme
studničky a chodníky v lese. Každý dobre vie, ako vyzerajú - plastov a iného odpadu je tam dosť,
poľovníci sa snažia dať to do poriadku.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 96/2016 – berie na vedomie správy o činnosti
komisii OZ, správy o činnosti spol. organizácií, ktoré bolo jednohlasne prijaté (13 hlasov
prítomných poslancov)
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11. Interpelácie poslancov
- nikto sa neprihlásil.
12. Záver.
p. starostka - po vyčerpaní všetkých bodov rokovania poďakovala všetkým za prácu počas
celého roka 2016, každý z Vás robil čo mohol, aby prispel k tomu, že pracujeme pre obec,
a robíme to preto, aby sa nám tu bolo všetkým lepšie, aby sa nám tu krajšie žilo, krajšie bývalo.
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. Symbolicky
sme v polovičke volebného obdobia, kedy môžeme bilancovať, čo sa podarilo a čo nás čaká.
Všetkým chcem zaželať do roka 2017, 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. 85/2016 po č. 96/2016.
Ing. Vladimír Krčmárik
prednosta OcÚ

PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce

overovateľ: Mgr.JUDr. Jozef Gonščák

overovateľ: Mgr. Milan Kubalík

Zapisovateľka: M. Serafinová
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