Zápisnica z Riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Skalité
konaného dňa 22. 11. 2016 v Skalitom
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny,
občania Obce Skalité
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Správa o činnosti od posledného zasadnutia OZ, Kontrola uznesení OZ (predkladá starostka)
Informatívna správa o oprave miestnych komunikácií v obci Skalité v roku 2016
(predkladá p. A. Petrák, riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň)
Informatívna správa o nákladoch na TKO a Separovaný zber v roku 2016 v obci Skalité (predkladá
Mgr. A. Časnochová)
Informatívna správa o Rozpočtovom opatrení starostky obce č. 3/2016 a Návrh na
4. zmenu rozpočtu obce Skalité na rok 2016 (predkladá A.Rucková)
VZN č. 4/2016 obce Skalité o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
a dieťa materských škôl a školských zariadení so sídlom na území Obce Skalité (predkladá
prednosta OcÚ).
Zásady odmeňovania poslancov v obci Skalité (predkladá M. Špiláková)
Návrh Rozpočtu obce Skalité a ROPO v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Skalité
na roky 2017 – 2019, Stanovisko HKO k predloženým rozpočtom (predkladá Alojzia Rucková, p.
M. Stašová)
Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2015/2016 (ZŠ s MŠ Skalité Kuklov, MŠ Skalité Ústredie, CVČ Skalité)(predkladajú riaditelia).
Zápis do kroniky za rok 2015 (predkladá Mgr. Iveta Petráková)
Konsolidovaná výročná správa obce Skalité za rok 2015 (predkladá A. Rucková)
Harmonogram zimnej údržby miestnych komunikácií Obce Skalité na obdobie
2016/2017 (predkladá p. Alojz Petrák, riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň)
Nakladanie s majetkom obce
Rôzne
Interpelácie poslancov
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. Dala hlasovať o predloženom programe, 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, Mgr. Milana Kubalika, za overovateľov zápisnice p. Milan Vojčiniak, p. Ján
Bury. Predložený návrh bol jednohlasne schválený.
3. Správa o činnosti a kontrola plnenia uznesení OZ
p. starostka – predložila Kontrolu plnenia uznesení z rokovania 25. 8. 2016 - všetky prijaté
uznesenia sú splnené.
Správa o činnosti od posledného OZ :
- rokovania D3– podnety občanov a pokračovanie D3 Čadca Bukov-Svrčinovec – v spolupráci so
starostami listy predstaviteľom štátu, následne prac. stretnutie s ministrom dopravy Ersekov
v Čadci
- podanie projektu v rámci cezhraničnej spolupráce SR/ČR – prestavba býv.pekárne na
polyfunkčný objekt - Inf. kancelária, múzeum, klubovne, kongresová sála, partnerom je obec
Dolní Lomná
- schválený projekt na vybudovanie cesty do Jaworzynky (PL) s obcou Čierne
- pokračujú práce na zateplení cirkevnej školy
- vykonali sme opravy ciest (bližšie v bode A. Petrák)
- v rámci prípravy výstavby šport. haly bola poslanecká návšteva v okrese Martin
- vybudované work aut ihriská a detské ihriská
- predrokovanie zámeru CHKO Kysuce na zaradenie lokality Tarabovské lúky do chránených
území európskeho významu, obec nesúhlasí, ani dotknutí občania
- oslavy 30. výr. ZŠ Kudlov
- kultúrne, spoločenské a športové podujatia –koncert Lucie Bílej, jubilanti, hubertovská omša,
súťaž holubárov, výstava ovocia a zeleniny, hokejbalový turnaj, has. súťaž– poďakovanie
všetkým za pomoc a spoluorganizovania
- Bibliotéka Bratislava –predstavenie našej monografie
- zasadnutie Obecnej rady (ďalej „OR“), Finančnej komisie (ďalej „FK“), Sociálnej a bytovej
komisie (ďalej „SocK“), ktoré pripravili rokovanie OZ,v materiáloch s pozvánkou poslanci
dostali zápisnice z komisií, prehľad nákladov na TKO, prehľad úverových ponúk
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č.63/2016 – 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. Informatívna správa o oprave miestnych komunikácií v obci Skalité v roku 2016
(predkladá p. A. Petrák, riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň)
p. starostka - dala do pozornosti 4. zmenu rozpočtu, ktorej súčasťou je aj žiadosť Prevadzkáreň
o navýšenie rozpočtu na miestne komunikácie cca 50 tis. EUR, ide o pomerne vysokú finančnú čiastku,
preto odovzdala slovo p. Alojzovi Petrákovi (riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň).
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň) - všetky opravy miestnych komunikácií boli
zrealizované, tak ako bolo prijaté Uznesenie, aj práce s tým súvisiace. Boli vykonané aj práce najviac,
ktoré boli urobené na základe toho, že si to situácia vyžadovala tak, aby cesta nielen bola opravená, ale aj
slúžila občanom. MK u Vempľa - 126 m2, 173 m2 - zrealizovaných plôch, na obidvoch MK sa robila
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úprava pláne pod pokládku asfaltových vrstiev, celkovo to stálo 7841,- EUR. MK u Kocúrkov vyštrkovanie časti MK a odvodnenie, ktoré si občania zrealizovali svojpomocne, bol poskytnutý len
materiál - celkové náklady cca 300,- EUR. MK na Poľunke - betónová úprava, oprava odvodňovacieho
potrubia - náklady cca 5239,- EUR. MK do Koričárov- bol urobený odkop časti MK, úprava podložia,
odvodnenie - náklady cca 5876,-EUR. MK Bory - v minulom roku bola urobená časť betónom, v tomto
roku položený asfalt, boli vyzbíjané poklopy, vykonané prípravné práce, firma Váhostav vykonala
pokládku asfaltového povrchu - náklady 14 346,- EUR. MK po Gonšč - úprava betónom, odvodnenie, vo
vrchnej časti sa urobila horská vpúsť- odraz vody do lesa, v spodnej časti - odvodnenie, šachta, prekop,
kanalizačný odvod dažďovej vody, bude potrebné v jarných mesiacoch dokončiť ožľabovanie cesty náklady doteraz 10 457,- EUR. MK do Gerčáka - celková výmera 487, 22 m2 - celkové náklady 11 105,EUR. MK Chajsovka - na Priloh- v minulosti bola urobená výspravka cesty výfrezom , pri dažďoch bol
odplavovaný. V tomto roku sa zrealizoval asfaltový povrch cesty, do vrchnej časti a do spodnej cca 30m,
dorobilo sa zatrúbenie v dĺžke asi 30 m, čo bolo schválené v minulom roku, všetky práce sú zrealizované.
Celkové náklady - 6724,- EUR. MK do Kavaly - výhybne - práce sa začali ešte v letných mesiacoch.
Úprava v dĺžke 2200 m, celkovo zrealizovaných výhybni je cca 3200 až 3400 m2, tam kde to
majetkoprávny stav pozemkov dovoľoval bola urobená úprava aj s cestným podložím, ak sa nájdu
v budúcnosti finančné prostriedky potrebné na položenie asfaltovej povrchovej úpravy celej
komunikácie, bolo použité doposiaľ 580 tón kameňa, klinovací materiál, aby vydržal zaťaženosť cesty.
U Kavaly - bolo urobené dopravné značenie a osadenie retardéra. Parkoviská a plochy pri zdravotnom
stredisku, celkové náklady 11076,- EUR. MK Fuckov potok - urobené odvodnenie budovy a pozemku
Fuckov potok, 50% hradil majiteľ budovy, 50% obec. MK u Tomice - odvodnenie 40m - pri každej búrke
občanov vytápalo, v minulosti bolo urobené zatrúbenie, bolo poškodené pri výstavbe plynu, kanalizácie
a vody. Zrealizoval p. Kamil Špilák za minimálne náklady, v budúcom roku dokončiť asfalt, novú mrežu
na šachtu, celkové náklady doposiaľ 2000,- EUR. Havarijný stav MK pri Skaľanke - 27. 7. 2016 - došlo
k zatopeniu a poškodeniu v časti mosta pri Skaľanke. Bola urobená brehová regulácia a osadenie nového
rúrového priepustu, bude potrebné dorobiť čelá priepustu, obec zakúpila len materiál, práce vykonala
firma Váhostav, poskytnutím pracovného stroja. Priepust u Tomasa - Váhostav robil výmenu priepustu
popod štátnu cestu, obec urobila výkop toku do hlavného toku Skaliťanky cez pozemky p. Laša, zatiaľ je
tam otvorený rigol, bude urobená regulácia toku vody z povodia. Plochy pri TJ Slovan Skalité - upravené
výtlky - 180 m, celkové náklady 5291,- EUR. Výtlky v obci, firma ktorá realizovala úpravu malým
finisherom, 103, 78 m2- bolo to za polovičnú cenu, ako obvykle robia firmy špecializované na úpravu
výtlkov, celkové náklady 5611,- EUR. MK u Cecha - betónová úprava, bude potrebné dorobiť mrežu na
šachtu. Sú to len hrubé údaje, nie sú uvedené menšie práce, ktoré boli vykonané v rámci údržby pri týchto
cestách. Z Uznesenia nie je zrealizovaný most na cintorín Rieky, prebiehajú ešte naďalej práce na
výstavbe diaľnice, vzniká možnosť na parkovanie pod pilierom, mala by byť urobená úprava tak, aby
prístup na parkovanie by bol cez most, vybudovaná MK a parkovacie plochy. Odvodnenie MK
u Francoka - problém s trasovaním potrubia na odvodenie dažďovej vody, pri RD p. Kocúrovej Vlasty,
musí tam byť zrealizovaná horská vpusť, ak by toto bolo možné musela by sa rozkopať celá MK, je
dohodnutá alternatíva, prekopať to cez súkromné pozemky, majitelia sa zatiaľ nevyjadrili. Ak to bude
možné, bude to zrealizované. Náklady, ktoré boli skutočne vynaložené boli oveľa vyššie, ako boli
rámcovo navrhnuté. Aby mohli byť zrealizované práce zaplatené je potrebné upraviť rozpočet na úpravu
MK navýšiť o 50 tis. EUR.
Diskusia k tomuto bodu:
p. Ľubica Lašová - niektorí občania boli uspokojení so svojim požiadavkami, opýtala sa či boli
zrealizované výtlky na ceste do Kavalov, je to tam hrozné.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň) - výtlky do Kavaly sa v tomto roku nerobili, časovo
to nebolo možné, výtlky, ktoré treba zrealizovať odhadujem na 8 tis. EUR. , je to dĺžka 2800m, na ktorej
treba urobiť opravu výtlkov a niektoré časti uvedenej komunikácie nemá podložie, z toho dôvodu
dochádza čoraz viac k vytváraniu výtlkov. V minulosti bola cesta urobená tak ako bola, priestor na
komplexnú výspravku výtlkov - v budúcom roku, je to finančne veľmi náročné.
p. Ján Bury - požiadal o vysvetlenie, čo sa rozumie pod pojmom bežná údržba, či je táto suma už
vyčerpaná, alebo sa predpokladá, že sa vyčerpá. Ide o dosť veľkú sumu.
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p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň) - nakúpil sa posypový materiál, je potrebné dokončiť
opravu horských vpusti, robí sa rozúčtovanie réžie podľa objemu výkonu na jednotlivé strediská, bude sa
robiť zimná údržba.
JUDr. Milan Krčmárik - nie je zrejmé čo je vyčerpané a čo nie.
Mgr. Anna Časnochová (Obec Skalité Prevadzkáreň) - vysvetlila, položky rozpočtu. Sú to predpokladané
náklady v stredisku Bežná údržba do konca roka. Zimná údržba od januára do apríla 2016 bola vyčerpaná
11562,- EUR, oprava Miestnych komunikácií 107 038, 10 EUR , predpoklad, ktoré finančné prostriedky
budú ešte potrebné je 28500,- EUR, celkové náklady na stredisku Miestne komunikácie 2016 by mali byť
147 100,- EUR. Schválený rozpočet na uvedené stredisko na rok 2016 je 93500,- EUR doteraz, rozdiel je
52 tis. EUR.
p. Ján Bury - koľko vychádza cena m3 asfaltu u firmy, ktorá to realizovala, vychádza mi 27,- EUR.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň) - konkrétne areál TJ Slovan, vyrovnávacia vrstva
87,60 za tonu plus DPH. Ihrisko - bola dojednaná cena 3,10 EUR/1 m rezu, bolo potrebné urobiť výrez,
vyrámovať kraje, vykopať bagrom, komplet asfaltovanie 14,- EUR + DPH pri hrúbke 5 cm. Na ihrisko
išlo 7,2 tony asfaltu vyrovnávacej vrstvy. Zbytok dotovala firma zo svojich prebytkov, v skutočnosti to
bolo 17,2 tony. To bola suma za malý finisher, cena zo 5 cm hrúbku asfaltobetónu od firmy Váhostav,
veľký finisher bola 9,31Eura bez DPH, a podkladaných vrstiev.
JUDr. Milan Krčmárik - zrealizovali sa niektoré veci, ktoré sa v stavebnej komisii neodporučili, niektoré
sa realizujú nad rozsah toho, čo bolo dohodnuté, samozrejme, že potom je nedostatok finančných
prostriedkov. Kto rozhoduje o tom v akom rozsahu sa to bude realizovať, ak nerozhodujú poslanci, tak
potom na mieste rozhoduje Prevádzka, mala by to realizovať len v rozsahu, ako je odsúhlasené a potom
žiadať o súhlas OZ, aby mohli zrealizovať zákazku. Opýtal sa či je to tak zvykom realizovať zákazku,
ktorá mala stáť 11 tis. EUR a zrazu stojí 20 tis. EUR. Zvykom je žiadať o súhlas svojho nadriadeného, aby
sme vedeli, či vôbec na to máme. Je to takto správne, že sa realizuje niečo nad rámec, bez toho, aby to
niekto schválil. Niektoré cesty , ktoré sa spomínalo, že sa odsunú, sú už zrealizované. Cesta na Poľunku,
mali sme sa k tomu vrátiť, už je zrobená, cesta do Cecha, cesta na Priloh, na dolnej časti mala byť dodaná
len rúra, je aj zaasfaltovaná. Netvrdím, že to netreba, ale nebolo to odsúhlasené, potom je jasné, že
chýbajú peniaze, zrealizovalo sa niečo, čo nebolo v sume, ktorá bola určená v rozpočte.
p. starostka - zrealizovali sa cesty, ktoré boli schválené Uznesením OZ. To, že sa do zoznamu nedostali
všetky, ktoré odporučila stavebná komisia je v poriadku. Komisia je poradný orgán zastupiteľstva, ona
len odporúča. Zastupiteľstvo to nemusí akceptovať. MK u Vempľa – schválené bolo, že sa urobí 2x
v dĺžke 50 m, pri realizácií sa ukázalo, že dĺžka je iná, že treba urobiť aj odkopy. Ani komisia to nemerala,
keď tam bola. A tak by som mohla pokračovať aj s ostatnými. Uznesením 18/2016 boli schválené MK na
opravu. Prevádzka nerobila veci svojvoľne, keď sa pri samotnej práci ukázalo, že cesta je dlhšia, alebo aj
širšia, riaditeľ Prevádzky má vždy žiadal o súhlas, či to má urobiť celé, alebo nechať nedorobené a či budú
na to finančné prostriedky. Spolu s účtovníčkou sme urobili analýzu v rozpočte a vzhľadom k príjmom
sme vedeli, že na to máme. Myslíme, že je správne urobiť veci na poriadok, cestu dokonca a nebudeme sa
musieť k tomu vracať. Nerobili to svojvoľne, p. Petrák ma vždy informoval a až na základe môjho
súhlasu pokračoval v prácach. Z operatívneho hľadiska sme kvôli tomu nezvolávali OZ. Aj pri TJ Slovan
bolo plánované zaasfaltovanie len pred vstupom do budovy, no na požiadanie predsedu p. Jána Buryho
sme tam urobili všetko, čo bolo treba zaasfaltovať. Považujem to za správne rozhodnutie v prospech ľudí
a nebude sa tam nikto musieť vracať. Do budúcna bude potrebné fyzicky prejsť každú cestu a napočítať to
čo najpresnejšie.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň) - do budúcna bude potrebné urobiť ku každej akcii
podrobný rozpočet. Jediná vec, ktorá sa urobila - riešenie havarijného stavu u Tomice. Odkladalo sa to
dlhú dobu, v spolupráci s p. Kamilom Špilákom sa to zrealizovalo. Prevádzka zakúpila materiál a on
zrealizoval práce. Bola to investícia, ale môžeme povedať, že je poriešená opäť jedna časť obce. Bolo to
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prekonzultované s pani starostkou, finančná situácia obce to dovoľovala, urobilo sa to k spokojnosti
občanov.
p. Milada Kurtová - upozornila na veľkú kopu asfaltu pri TJ Slovan.
p. Ján Bury - už to tam nie je, zlikvidovali to.
p. Jozef Vojčiniak - urobila sa cesta do Gerčáka, koľko to stálo, opýtal sa príjazdovú cestu pri štátnej
hranici, takisto k p. Zemaníkovi, je cesta asi 30- 40 m po kanalizácií. Bolo povedané, že sa to urobí, je to
tam rozbité. Takisko cesta na Chajsovku, nebolo tam nič zrobené, iba sa zase sľubovalo. Kvôli tomu, že
sa bude kopať kábel ku diaľnici, zase to zostane tak. Navrhol, aby sa to vysypalo aspoň dočasne nejakým
kameňom, aby ľudia nechodili po blate. Čo sa týka kábla na diaľnicu, budú kopať po ceste do Jargaši, je
tam nová nakomplet urobená cesta, keď to rozkopajú, nech urobia nakomplet novú cestu, treba využiť
možnosť, a aby urobili cestu až ku podchodu.
p. starostka – hovoríme o cestách, ktoré sa opravovali, spojovacia komunikácia na Kudlove - je to
samostatná investícia, s týmto finančne vôbec nesúvisí, je platená z kapitálových výdavkov.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň) - cesta k p. Zemaníkovi - veľkým finisherom
technicky možná realizácia. Malý finisher - o 50% vyššie náklady. Čo sa týka prístupových ciest ku
diaľnici, na konci stavby budú odovzdávať obci. Na Serafinove sú tri cesty, ktoré by dokázal zrealizovať
veľký finisher, pri takomto množstve sa dá zjednať výhodnejšia cena za m2. Je to len otázka financií.
Cesta ku p. Zemaníkovi, vidím priestor v budúcom roku.
p. Milada Kurtová - oponovala p. Jozefovi Vojčiniakovi, cesta do Gerčáka neslúži len pre ľudí, ktorí tam
bývajú, využívajú ju aj občania, ktorí tadiaľ chodia na cintorín do Riek. Sľubovala sa tiež dlhé roky.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Predzkáreň) - cesta sa musela vyasfaltovať v pôvodnom profile
z dôvodu riešenia dažďovej vody. V niektorých miestach je hrúbka asfaltu 18 cm, boli tam takéto
nerovnosti. Je to cesta, ktorá je do budúcna hotová.
p. Vladislav Ondrašina - súhlasí s tým, aby bol rozpočet na cestu zodpovedne pripravený.
Ing. Vladimír Bury (referát stavebného úradu, pozemkov a životného prostredia) - nikdy sa rozpočet nedá
urobiť presne, ku všetkému by musela byť vyhotovená projektová dokumentácia, zameranie, vtedy by
nám to rozpočtár narozpočtoval a vtedy by bol skoro presný rozpočet. Vždy sa nájdu práce naviac, pri
každej akcii. Príprava rozpočtu je dosť zložitý proces a takisto stojí určité financie, čím by sa znova
navýšili financie na realizáciu cesty. Práce v teréne sú niečo iné, ako keď sa robí rozpočet na budovu.
p. Vladislav Ondrašina - cesta do Vempľa, hovorilo sa o 50 metroch a urobilo sa 100, navrhol, aby sa to
v stavebnej komisii podrobnejšie riešilo.
Mgr. JUDr. Jozef Gonščák - neboli dané informácie, čo všetko treba na ktorej ceste urobiť. Bolo povedané
len, že sa ide robiť 50m cesty, nič viac. Tak nech sa nikto nečuduje, že požadujeme viac informácií.
Ing. Vladimír Bury (referát stavebného úradu, pozemkov a životného prostredia)- tak sa to vždy robí, čo
poslanci požadujú.
Mgr. Milan Kubalík - dal do pozornosti, že rozdiely sú dosť veľké, treba urobiť priemerné ceny, aby sme
sa aspoň približne priblížili k cene.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň) - hovoril som, že ináč sa zjednáva cena
z dodávateľom prác podľa rozsahu prác. Musí sa urobiť kvalifikovaný odhad, čo najpresnejší. U Vempľa
sa nepočítalo s tým, že sa budú robiť zemné úpravy. V Uznesení bolo schválené - AB 100m, mal som dať
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ten asfalt na trávu??? Musia sa práce urobiť, aby sa ľuďom nerobila škoda a bola cesta urobená na úrovni.
Od toho sa cena odvíja.
Mgr. Milan Kubalík - nespochybňujem vykonanú prácu a cenu, ale navrhujem, aby sme do budúcna mali
predstavu a priblížilo k reálu financie, ktoré sa schvaľujú na finančnej komisii. 50 tis. EUR - nie sú malé
peniaze.
Mgr. JUDr. Jozef Gonščák - dal do pozornosti, aby komisie už v teréne dôkladne riešili, čo všetko je
potrebné, je to transparentnejšie a nevzniknú tak zbytočné otázniky a pochybnosti.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 64/2016 – berie na vedomie informatívnu správu
o oprave MK, ktoré bolo jednohlasne prijaté ( počtom 13 hlasov).
5. Informatívna správa o nákladoch na TKO a Triedený odpad v roku 2016 v obci Skalité
predkladá Mgr. A. Časnochová).
p. starostka - materiál poslanci obdŕžali spolu s pozvánkou. Finančné prostriedky schválené v rozpočte na
rok 2016 pre Obec Skalité Prevadzkáreň, sú nepostačujúce, žiadajú o navýšenie rozpočtu o 10 tis. EUR,
Mgr. Anna Časnochová (Obec Skalité Prevádzkáreň)- informovala poslancov o nákladoch na vývoz
a uloženie komunálneho odpadu za rok 2016 k 30. 9. 2016. V prehľade sú náklady rozdelené na náklady
na zmesový odpad a náklady na triedený odpad, tak ako to ukladá legislatíva. Sú tam uvedené údaje
koľko popolníc sa zviezlo, koľko ton odpadu sa odviezlo a uložilo na skládku, koľko a akých vytriedených
zložiek odpadu sa odovzdalo na zhodnotenie. Množstvo odpadu celkovo, prepočet na jedného obyvateľa,
percentuálny podiel zmesového a triedeného odpadu. Firma JOKO a syn Čadca realizuje odvoz
zmesového komunálneho odpadu a T+T Žilina odvoz vytriedených zložiek odpadu (plasty, sklo, tetrapaky
a obaly z kovu).Náklady sú prehľadne rozpísané. V tabuľke sú uvedené náklady na odvoz, uloženie
zmesového komunálneho odpadu, odvoz triedeného odpadu, odvoz opotrebovaných pneumatík, náklady
na prepravné služby – približovanie a triedeného odpadu na dve stanovišťa. Mzdové a zákonné sociálne
náklady, náklady na opravu a údržbu nádob na odpad, náklady na zabezpečovanie nádob na odpad.
V materiáloch - sú nové náklady na triedený zber - na vrecia ktoré sa občanom vydávajú na zbernom
dvore. Je tam aj prenos neuhradených záväzkov za rok 2015, faktúry za mesiac december prídu až
v mesiaci január. Od nákladov je odpočítaný príjem od organizácie zodpovednosti výrobcov – ENVIPACK za vyhradený výrobok – obaly z plastov, skla, viacvrstvových obalov – tetrapakov a obalov z kovu
vo výške 8 101,80 Eura. Náklady k 30. 9.2016 za stredisko odpady sú 168 470,42 Eura. Predpokladané
náklady do konca roka budú 40 000,- EUR, spolu je to teda 208 470,42 Eura, schválený rozpočet na rok
2016 je 178 000,- EUR. Finančné prostriedky nebudú postačovať. Náklady sú veľmi vysoké. Sú tam
uvedené prijaté opatrenia ako tieto náklady znížiť.
Bol vykonaný prieskum možnosti u zvozových spoločnosti so zameraním na cenu odvozu, uloženia
odpadu a kvalitu poskytovaných služieb. Prieskum trhu bol vykonaný, aj v ostatných obciach. Po
vyhodnotení prieskumu bolo dospené k záveru, že organizácie ktoré pre našu obec realizujú odvoz
odpadu sú pre nás najvýhodnejšie z hľadiska porovnania ceny za tonu odpadu a porovnania možnosti
počtu vývozov veľkoobjemových kontajnerov za deň.
Ďalšie prijaté opatrenia ako zefektívniť a znížiť náklady na zvoz odpadu, zlepšiť informačno- propagačnú
kampaň zameranú na predchádzanie vzniku odpadu, na zlepšenie triedeného zberu, na kompostovanie
biologicky rozložiteľného odpadu. Pristúpiť ku kontrole obsahu nádob na odpad v deň vývozu. Bolo by
vhodné vykonať kontrolu podnikateľských subjektov či majú správne priznané množstvo odpadu. Radi
privítame podnety na zlepšenie činnosti od poslancov OZ, oddelenia životného prostredia, stavebného
odboru obce a od samotných občanov obce.
Bol predložený spracovaný vývoj produkovania odpadu za obdobie rokov 2009 až 2016. Množstvo
odpadu narastá. Buď občania prestali vytvárať nelegálne skládky a dávajú odpad do kontajnera, alebo
tam dávajú aj to čo do kontajnera nepatrí. Ide hlavne o biologicky rozložiteľný odpad. Nevie akou formou
vplývať na občanov, aby nedávali do kontajnera to, čo tam nepatrí. Požiadala poslancov o nové
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pripomienky a návrhy, ako riešiť túto situáciu a bude to viesť k níženiu odpadu a teda aj nákladov na
odpad.
p. starostka - dala do pozornosti výšku nákladov na jedného občana 29,58 EUR, občania hradia 16,24
EUR/osoba, obec dopláca 14, 34 EUR. Požiadala, aby sa množstvo nákladov a odpadu porovnalo
s predošlými rokmi.
Mgr. Anna Časnochová (Obec Skalité Prevádzkáreň)- napríklad sa vyviezlo o 27 kontajnerov viac ako
v minulom roku, z toho je zrejmé, že ide o nejaký variabilný odpad, alebo komodity, ktoré tam nepatria.
Vyviezli sme o 416 popolníc menej, ale množstvo odpadu je tam o 10 ton viac. Odpad je premenlivý.
Financie, ktoré chýbajú sú vlastne náklady na zakúpenie vriec na odpad, 2 týždne - sa roznášali po
rodinných domoch. Takisto sú náklady na zvoz odpadu . Aj zvoz popolníc, kde sa nedostane zvozové
vozidlo, dáva sa odpad do kontajnerov, možno aj z toho dôvodu sa zvýšilo množstvo vývozu kontajnerov
a kontajnery sa odvážajú.
JUDr. Milan Krčmárik - tieto dva roky sú špecifické aj tým, že je tu množstvo robotníkov a tí takisto
dávajú odpad do kontajnerov, niektoré veci, ktoré sú tam nahádzané, nie sú z domácnosti. Musíme to brať
do úvahy.
Mgr. Anna Časnochová (Obec Skalité Prevádzkáreň) - kontrolovať podnikateľské subjekty, či správne
uvádzajú množstvá odpadu. Podnikatelia majú iné lístky na popolnice, niektorí však používajú svoje lístky
z domácnosti. V takom prípade mu popolnicu neodvezú.
p. starostka - je jasné z akého dôvodu nám množstvo a tým aj náklady na odpad narastajú a z toho dôvodu
nepostačujú finančné prostriedky schválené v rozpočte.
Diskusia k tomuto bodu:
Mgr. JUDr. Jozef Gonščák - ľudia dávajú čoraz viac odpadu do kontajnerov, nevznikajú čierne skládky.
Čo sa týka firiem na diaľnici, majú rôzne materiály, zabalené do fólií, zaujímalo by ho, či vôbec niečo
odovzdali, treba sa na týmto zamyslieť. Odpad konči v kontajneroch, opýtal sa, či je pre nás výhodnejšie,
či ľudia budú viac separovať. Aké je množstvo komunálneho odpadu a aké separovaného odpadu. Čo sa
týka odpadu, je taká doba, že odpadu bude čoraz viac. Jednoduchšie by bolo, aby ľudia čoraz viac
separovali. Aby sme nezistili, že tona komunálneho odpadu stojí obec menej ako tona separovaného
odpadu.
Mgr. Anna Časnochová (Obec Skalité Prevádzkáreň) - v kontajneroch je hlavne biologicky rozložiteľný
odpad, ktorý do kontajnerov nepatrí. Triediť odpad je povinnosť daná zákonom. Každý občan podpisuje
pri uhrádzaní poplatku, čestné prehlásenie, že kompostuje. Tento odpad nám robí najväčšie problémy.
Podnikateľské subjekty sú podchytené, podávajú si priznanie odpadu.
p. Jozef Vojčiniak - opýtal sa, koľko máme podnikateľov v obci Skalité a koľko je to priemerne na
jedného podnikateľa.
Mgr. Anna Časnochová (Obec Skalité Prevádzkáreň) - podnikatelia platia množstvový zber, za liter
takého odpadu 0,0531 EUR/l. Podnikatelia nám zaplatili 18 190,65 EUR , podnikatelia teda
vyprodukovali 342 573,5 litra odpadu. Bolo to odkontrolované spolu s pracovníčkou, ktorá má túto
agendu, či sa zhoduje množstvo vyprodukovaného odpadu s množstvom prihláseného odpadu. Na
podnikateľa musíme pozerať ako aj na občana obce, ktorý má vývozy aj zo svojej domácnosti.
p. Jozef Vojčiniak - v minulosti sa robilo, že podľa čísel domu a zisťovalo, kto koľko popolníc vyviezol.
Mgr. Anna Časnochová (Obec Skalité Prevádzkáreň) - nemalo to žiadny význam, nakoľko niektoré lístky
boli rozmočené, zničené, nedalo sa odčítať číslo domu. Poplatok je daný na občana, nie na počet vývozov
nádob na odpad.
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p. Ľubica Lašová - v niektorých obciach vznikajú miesta, kde môžu ukladať biologický odpad.
Mgr. Anna Časnochová (Obec Skalité Prevádzkáreň) - v obci máme zberný dvor, ak si občan nevie
poradiť s takýmto odpadom, má možnosť ho doviezť na Zberný dvor. Občania dávajú čestné prehlásenie,
že biologický rozložiteľný odpad majú kde umiestniť. Vždy sa vieme dohodnúť a vychádzame občanom
v ústrety.
p. Ľubica Lašová - treba si uvedomiť, že v týchto rokoch prebiehala výstavba, zamerať sa v budúcnosti na
tieto náklady a treba to porovnať, či nám množstvo kleslo, alebo stúplo.
Mgr. Anna Časnochová (Obec Skalité Prevádzkáreň) - takisto apelovala na firmy, ktoré vykonávajú
stavebnú činnosť v našej obci, stavebný úrad, aby informoval občanov, že je potrebné si zabezpečiť aj
likvidáciu stavebného odpadu.
p. Vladislav Ondrašina - navrhol, aby k obchodom a bytovkám boli dané nádoby na separovaný zber.
Mgr. Anna Časnochová (Obec Skalité Prevádzkáreň) – nádoby pri BD sú zabezpečené, podnikatelia si
toto musia zabezpečiť na vlastné náklady.
p. Vladislav Ondrašina - nie pre podnikateľov, ale pre občanov, ktorí chodia do obchodu.
p. Miloš Petrák - nádoby boli dovezené, na druhý deň bola daná požiadavka, že tam tieto nádoby nechcú,
nech sa odvezú preč.
Mgr. Anna Časnochová (Obec Skalité Prevádzkáreň) - jeden podnikateľský subjekt požiadal o súhlasné
stanovisko, že nepredajné ovocie a zeleninu môže dávať na skŕmenie, zamietli sme to.
p. Vladislav Ondrašina - neporiadok okolo kontajnerov je hrozný, navrhol stojiská na kontajneri vykúpiť,
ohradiť, skultúrniť. Niektorí občania, to nedajú do kontajnera, ale to vysypú do rieky pod most. Sú
umiestnené fotopasce, treba to riešiť na základu záznamov.
Mgr. Anna Časnochová (Obec Skalité Prevádzkáreň) - záleží od charakteru človeka. Pravidelne sa čistí
okolie autobusových zastávok. Nebránime sa tomu, ale kto sa prizná na základe jednej fotografie, že také
niečo urobil.
p. Vladislav Ondrašina - už sa začínajú tvoriť čierne skládky.
Mgr. Anna Časnochová (Obec Skalité Prevádzkáreň) - vo VZN je uvedené, že každý občan má mať
smetnú nádobu. Ten kto produkuje odpad, má si za neho aj zodpovedať.
Mgr. Zdenka Révayová - je to celosvetový problém. Robia sa rôzne opatrenia, aby obec alebo mesto bolo
čo najčistejšie. S touto problematikou sa budeme boriť naďalej. Navrhla, aby jedno zasadnutie OZ bolo
venované len tejto problematike. Nie je možné, aby sa nedošlo k nejakému účinnému záveru. Pracovníci
zvážajú nádoby a popolnice a sypú odpad do kontajnerov, či by nebolo lacnejšie, keby tam bol rovno
kontajner umiestnený. Takisto aj pracovníci musia ísť aj kvôli dvom popolniciam idú cez celú obec,
takisto ich treba zaplatiť, a takisto sú náklady na PHM. Opýtala sa na VOK, ktoré zobrali, či tam budú
opätovne umiestnené na zimné obdobie. Kontajner pri Skaľanke, opäť ho občania požiadali o umiestnenie.
Je to vážna vec, ale niektorí občania to naozaj nemajú kde umiestniť, dalo by sa o tom polemizovať.
p. starostka - čo sa týka biologického odpadu, počítame s podaním projektu, aby každá domácnosť bola
vybavená biokompostérom, zatiaľ nebola vyhlásená výzva. Toto by bol jeden zo spôsobov.
Mgr. Edita Špilová - opýtala sa, či má obec právo kontroly a sankcie občana. Súhlasí s tým, aby sa odpad
triedil. Kto produkuje odpad musí si ho aj zaplatiť, takisto je to aj s energiami a so všetkým. Je to veľká
položka, koľko obec platí za odpad.
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p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň) - bola v minulosti prijatá koncepcia, že sa ide znížiť
množstvo kontajnerov, aby si občania dávali odpad do KUKA nádob, lokality sú však také, že sa tam
zvozové auto nedostane. Z predaja prebytočného majetku treba zakúpiť prídavné zariadenie, ktorým sa
bude tento odpad zvážať. V obci je 12 takýchto osád, je to drahšie, ako keď si to občania nosili do VOK.
Poslanci rozhodli, aby to tak bolo. Treba sa zamyslieť nad touto koncepciou, obec má 38 kontajnerov cez
zimu, v lete okolo 35 kontajnerov. Veľmi by pomohlo, keby domácnosti dostali biokompostéry, určite by
množstvo odpadu v kontajneri ubudlo. Firma Váhostav - si zakupuje lístky a vývoz odpadu platí, ostatné
firmy sa nedajú ustriehnuť.
JUDr. Jozef Pikuliak - reagoval na otázku podnikateľských subjektov , stotožňuje sa s tým, aby sa týmto
zaoberalo samostatné zasadnutie OZ .Systém aký si obec nastaví, sa vytvoria pravidlá. Musí sa nastaviť
a pokračovať v kampani, ako znížiť náklady na odpad v obci a takisto, ako chrániť životné prostredie.
Koniec diskusie.
p. starostka - k tejto problematike sa určite ešte vrátime.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 65/2016 – berie na vedomie informatívnu správu
o nákladoch na TKO, Triedený odpad, ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 13 hlasov).
6. Informatívna správa o Rozpočtovom opatrení starostky obce č. 3/2016 a Návrh na
4 . zmenu rozpočtu obce Skalité na rok 2016 (predkladá A.Rucková)

p. starostka - predložila informatívnu správu o rozpočtovom opatrení starostky č. 3/2016 a 4.
zmenu rozpočtu obce Skalité, materiál poslanci obdržali spolu s pozvánkou, bol prerokovaný na
zasadnutí Finančnej komisie (ďalej „FK“) a na zasadnutí Obecnej rady (ďalej „OR“). Podrobne
informovala poslancov o každej položke rozpočtu. Materiál tvorí prílohu zápisnice.
Informovala poslancov, že financie, ktoré boli vyčlenené na Spojovaciu komunikáciu Kudlov
budú presunuté na rok 2017, z toho dôvodu, že tam ešte budú prebiehať stavebné práce zo strany
NDS. Požiadala Ing. Buryho, aby informoval poslancov.
Ing. Vladimír Bury (referát stavebného úradu, životného prostredia a pozemkov) - informovala
poslancov, došlo k zmene umiestnenia diaľničného obchodného miesta. Presunuli to pre hranicu
s Poľskou republikou. Káblové prípojky, ktoré sa budú napájať z Kioskovej trafostanice od ZŠ
Kudlov, nevedia, však kedy. Prípojka bude slúžiť na dopravný informačný systém, na dopravné
značenie, predpokladaný termín realizácie v polovici budúceho roka. Predpokladaný termín
dokončenia diaľnice D3 presunutý na 10/2017. Termín na spustenie, chceli by diaľnicu uviesť
do predčasnej prevádzky 5/2017. Do konca roka plánujú odovzdať cesty, dokončiť svahové
úpravy .
p. starostka - v súvislosti s tým, že sa blíži zima, zo strany Prevádzky sa zrealizuje opravu
zábradlia, aby slúžilo svojmu účelu, dosypanie nerovnosti, ktoré na tejto ceste sú.
Diskusia k tomuto bodu:
p. Jozef Vojčiniak - opýtal sa, či dostal Obecný úrad nejaké vyjadrenie v akom rozsahu sa to
bude realizovať, či to urobia a dajú do pôvodného stavu, v akom rozsahu sa to bude robiť.
Ing. Vladimír Bury (referát stavebného úradu, životného prostredia a pozemkov) - nevedia aké
technológie budú používať, je to v rozsahu na stavebné povolenie. Nateraz prebieha
majetkoprávne vysporiadanie pozemkov v trase, kadiaľ by to chceli realizovať. Obec sa bude
k tomu vyjadrovať, ešte nevedia akým spôsobom to budú realizovať. Je to v takom štádiu, že
vieme, že tadiaľ povedie kábel. Bližšie info zatiaľ nie sú.
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p. Jozef Vojčiniak - prečo to neťahajú rovno hore, ale majú tam taký zlom.
Ing. Vladimír Bury (referát stavebného úradu, životného prostredia a pozemkov) - vždy to tak robia,
vyhýbajú sa súkromnému vlastníctvu, je to najjednoduchší spôsob, je jednoduchšie, keď sa dá sieť do
cesty, ako do súkromného pozemku.

p. starostka - požiadala o stanovisko HKO k navrhovanej zmene rozpočtu.
p. Mária Stašová (HKO) - navrhovaná zmena bola prerokovaná na zasadnutí FK , OR,
doporučujem ju schváliť.
p. Ján Bury - bol informovaný, že môžnosť predložiť grant vo výške 40 tis. EUR na úpravu
športových areálov, mohli by byť z toho zakúpené aj sedačky na tribúnu.
p. starostka - je to predmetom rozpočtu na rok 2017.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 66/2016 – berie na vedomie Infor. správu
o Rozpočtov. opatrení, schvaľuje 4. zmena rozpočtu, ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 13
hlasov).
p. starostka - navrhla, aby bolo rokovanie prerušené prestávkou od 11,26 hod. do 11,45 hod.
OZ sa na prerušení rokovanie jednohlasne uznieslo.
Pokračovanie rokovania o 11,45 hod.

7. VZN č. 4/2016 obce Skalité o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
a dieťa materských škôl a školských zariadení so sídlom na území Obce Skalité
(predkladá prednosta OcÚ).
p. starostka - informovala poslancov, Návrh je zverejnený na úradnej tabuli, Web stránke obce,
bol prerokovaný na zasadnutí FK, OR, zakomponovaný do návrhu rozpočtu na rok 2017 a do
rozočtov škôl. Materiál poslanci obdržali spolu s povánkou, tvorí prílohu zápisnice.
Ing. Vladimír Krčmárik (prednosta OcÚ) - predložil Návrh VZN č. 4/2016, informoval
o zmenách, ktoré vznikli oproti minulému roku, jedným z dôvodov zmeny VZN je navýšenie
miezd pedagogických pracovníkov v zmysle platnej legislatívy.
p. starostka - MŠ Kudlov - dotácia na žiaka je v takej výške, ako dotácia na žiaka v MŠ Ústredie,
nakoľko sú tam staršie učiteľky, ktoré majú vyššie kredity.
Diskusia k tomuto bodu:
p. Jozef Vojčiniak - opýtal sa či sa tieto dotácie vzťahujú aj na charitu, vznikla v Skalitom.
p. starostka - toto VZN sa vzťahuje iba na deti v materských školách, školských jedálňach,
školských kluboch a CVČ. Ide o originálne kompetencie obce.
p. Jozef Vojčiniak - opýtal sa, či si môžu požiadať.
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p. starostka - toto VZN sa toho netýka, VZN o poskytovaní dotácií pre spoločenského
organizácie je platné, nová legislatíva je oveľa prísnejšia, organizácie musia mať vlastné IČO.
p. Jozef Vojčiniak - môžu sa združovať, aby mohli požiadať o dotáciu.
p. starostka - na najbližšom OZ bude VZN predmetom rokovania, nakoľko vznikajú nové veci,
ktoré plynú z legislatívy.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 67/2016 – schvaľuje VZN č. 4/2016 dotácia
na žiaka, ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 13 hlasov).
8. Zásady odmeňovania poslancov v obci Skalité (predkladá M. Špiláková)
p. starostka - materiál poslanci obržali, tvorí prílohu zápisnice. Návrh na zmenu vzišiel
z rokovania FK, podporený OR. Výška odmeny poslanca za zasadnutie OZ, OR, Komisie pri OZ
je stále v takej výške, ako bolo v roku 2007, 10 rokov bez akejkoľvek zmeny. FK a OR navrhujú,
aby odmena poslanca za zasadnutie OR bola 50,- EUR v čistom. Keďže výška odmeny sa uvádza
v hrubom, z toho dôvodu je tam 70,- EUR (50,42 EUR netto). Za zasadnutie komisie je návrh
25,- EUR v čistom, teda 35,- EUR v hrubom. Celkový nárast je o 40%. Pracovníčka prerátala
sumu, je zakomponovaná do návrhu rozpočtu 2017. Ďalší návrh je, aby sa odmeny poslancov
pravidelne valorizovali tak, ako aj platy zamestnancov vo verejnej správe. Takisto aj členovia
komisií, ktorí nie sú poslancami budú mať odmenu vo výške 35,- EUR, toto bude riešené
v odmeňovacom poriadku obce Skalité. Dala do pozornosti ČL. III, ods. 4 – odmena zástupcu
starostu je v pôvodnej výške 100,- EUR, požiadala o návrhy, či aj táto suma bude zmenená.
Celková suma do rozpočtu +5200,- EUR.
Diskusia k tomuto bodu:
Mgr. Zdenka Révayová - prikláňa sa k tomu a navrhuje, aby sa zmenil aj ČL. III, ods. 4 - odmena
poslancovi , ktorý je zástupcom starostu, navýšenie tiež o 40 %.
Mgr. JUDr. Jozef Gonščák – doplnil, že v ČL. II, ods. 2 – je tam uvedené množné číslo, nakoľko
máme len jedného poslanca, ktorý môže byť zástupcom starostu, má tam byť jednotné číslo,
navrhuje to zmeniť.
JUDr. Milan Krčmárik - opýtal sa, prečo odmena za zasadnutie komisie je vo výške 35,-EUR a za
zasadnutie OR je 70,- EUR, majú rovnaký význam.
p. starostka - v minulosti sa vychádzalo z toho, že neboli komisie tak vyťažené ako teraz.
JUDr. Milan Krčmárik - navrhol znížiť odmenu za OR, mali by byť na jednej úrovni ako poradné
orgány. OZ má rozhodovaciu povinnosť, navrhol zjednotiť odmenu za OR a Komisiu.
Mgr. Zdenka Révayová - súhlasí s tým, lebo komisie vykonajú oveľa viac práce ako členovia
OR, nechcem sa tým nikoho dotknúť, navrhla, aby to bolo zjednotené na výšku 70,- EUR, tak
ako je za OZ, OR a zasadnutie komisie.
Mgr. JUDr. Jozef Gonščák - nie sú tam zahrnutí občania, ktorí nie sú poslancami a sú členovia
komisie.
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p. starostka – tí sú odmeňovaní podľa odmeňovacieho poriadku obce.
Mgr. Edita Špilová - navrhla 60,- EUR, aby sa rozpočet na odmeny poslancov príliš nenavýšil.
p. Ján Bury - navrhol, aby sa to vyrovnalo na 50,- EUR za komisiu aj za radu.
p. Jozef Vojčiniak - súhlasil s návrhom, komisie robia veľa práce, hlavne pri kultúrnych akciách.
Mgr. Edita Špilová - stiahla svoj návrh.
Mgr. Zdenka Révayová - stiahla svoj druhý návrh o komisiách a rade.
p. Milada Kurtová - vyššia odmena bude viac motivovať členov komisie, strávi sa veľa času pri
prípravných prácach, stále chodia len tí istí.
Koniec diskusie.
p. starostka - dala hlasovať o doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhoch v poradí, ako boli
predložené :
l. návrh – zmena v ČL. III, ods. 4 - navýšiť odmenu o 40% aj zástupcovi starostu.
Hlasovanie prebehlo následovne:
Za hlasovali: Mgr. Z. Révayová, Mgr. M. Kubalík, p. M. Kurtová, Mgr. E. Špilová, Mgr. JUDr.
J. Gonščák, p. J. Bury, JUDr. M. Krčmárik, p. Ľ. Lašová, p. V. Ondrašina, p. J.
Vojčiniak, p. O. Rovňan, p. M. Petrák.
Proti: 0
Zdržal sa : p. M. Vojčiniak
- návrh bol prijatý.
2. návrh – zmena ČL. II, ods. 2 - slovné spojenie „poslancov, ktorí sú dlhodobo uvoľnení“ sa
nahrádza slovami „poslanca, ktorý je dlhodobo uvoľnený“.
- návrh bol jednohlasne prijatý.
3. návrh – jednotná výška odmeny za zasadnutie OR a Komisie .
- návrh bol jednohlasne prijatý.
4. návrh - výška odmeny za zasadnutie OR a Komisie bude výške 50,- EUR.
- návrh bol jednohlasný prijatý.
Mária Špiláková (referát sociálnych vecí a PaM) - upozornila na navýšenie rozpočtu, nakoľko
komisie zasadajú viackrát ako OR.
JUDr. Milan Krčmárik - dal do pozornosti valorizáciu platov, navrhol, aby Zásady boli
s účinnosťou od 1. 2. 2016, vtedy sa odmeny nenavýšia o valorizáciu.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 68/2016 – schvaľuje Zásady odmeňovania
poslancov obce Skalité, ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 13 hlasov).
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9. Návrh Rozpočtu obce Skalité a ROPO v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Skalité
na roky 2017 – 2019, Stanovisko HKO k predloženým rozpočtom (predkladá Alojzia
Rucková, p. . Stašová).
p. starostka - Rozpočet 2017 - 2019 poslanci obdržali spolu s pozvánkou, je zverejnený na
Úradnej tabuli, Web stránke obce. Bol predložený na FK a doplnený na OR. Je vyrovnaný
a zodpovedný. Prioritou je maximálne využitie mimorozpočt. zdrojov, investície do majetku
a obnova majetku. Ďalej školstvo a infraštruktúra, cestovný ruch. Bežný rozpočet je prebytkový,
prebytok je použitý na výdavky v v kapitálovom rozpočte. Je to veľmi dôležité, pretože práve
podľa bežného rozpočtu sa posudzuje reiting a platobná schopnosť. Kapitálový rozpočet je
schodkový. Súčasťou sú rozpočty rozpočtových a príspevkových organizácií obce.
Príjmy - v bežných podielové dane na nový rok nie sú ešte zverejnené, podľa informácie ZMOS
+ min. 4% oproti 2016.
Návrh príjmovej časti rozpočtu je vypočítaný podľa stavu, ktorý teraz vieme a príjmové položky
navrhujeme vo výške , ktorú predpokladáme, že sa môže naplniť.
Dotácie na prenesený výkon uvádzame zatiaľ vo výške ako v roku 2016, príjmy škôl sú podľa ich
návrhu.
Vo finančných operáciách počítame s prijatím invest. úveru na výstavbu športovej haly 600 tis.
Kapitálové príjmy zatiaľ nepočítame žiadne. Celkom príjmy rozpočtu vo výške 3 069 254 €.
Výdavky – v bežných je zahrnuté zvýšenie platov zamestnancov verejnej správy o 4 %, pedag.
zamestnancom o 6 %, zvýšenie odmien poslancom o 40%.
Ďalej dokončenie opráv v areáli TJ Slovan – výmena sedačiek a terénne úpravy vzadu, opravy
ciest, výmena ďalších dverí v garážach nad pekárňou - 1 ks obec financuje obec, 2 ks Prevádzka
z vl. zdrojov.
Pokiaľ ide rozvoz stravy - na úrade práce nie sú finančné prostriedky na dobrovoľnícku službu,
preto to riešime z našich zdrojov, časť nákladov pokryje príspevok od občanov a dofinancovanie
cca 50 % je našou povinnosťou voči starým a chorým ľuďom v zmysle sociálneho zákona.
Celkom bežné výdavky sú nižšie ako 2016, oproti tomu na školstvo dávame viac ako 2016.
Kapitálové výdavky zahrnujú projekty - zateplenie MŠ a našu 5% spoluúčasť a rozhľadňu.
Ďalej prestavbu budovy bývalej pekárne - podaný projekt pod názvom „Vitajte v Goralskom
regióne, hlavné čerpanie predpokladáme až na prelome rokov 2017 - 2018 - dlhý schvaľovací
proces a verejné obstarávanie.
Dofinancovanie 30 % zateplenia cirkevnej školy.
Spojovacia MK Kudlov - definitívne dokončenie .
Školské jedálne – vybavenie (kotol a konvektomat).
Najvyššia položka je stavba športovej haly v ústredí z úveru + vlastné zdroje 200 tis. €.
Rozpočet 800 tis. – je predpokladaný - orientačný, pretože na zatiaľ nie je vyhotovená štúdia
a ani projektová dokumentácia. Až na základe dnes prijatého uznesenia o schválení dáme
vyhotoviť štúdiu s minimálne 2 variantami a rozpočet. Keď budú návrhy hotové, potom zasadne
stavebná komisia, ktorá to posúdi.
Celkom kap. výdavky sú vyššie ako 2016, nakoľko sa bude realizovať výstavba športovej haly,
Realizácia a čerpanie úveru bude závisieť od priebehu verejneho obstarávania.
Celkom výdavky rozpočtu vo výške 3 069 254 €. Rozpočet je vyrovnaný.
Rozpočet je živá vec, mení sa podľa potrieb a skutočnosti, pri 1. zmene v 2017, resp. ďalších
zmenách budeme mať na pamäti ešte projekt na biokompostéry pre domácnosti, dotlač
monografie, opravu sociálneho zariadenia v Hasičskej zbrojnici, terénne úpravy pri CVČ Skalité,
pri škole v Ústredí roč. 5.-9. (finančné prostriedky za výrub drevín), zateplenie budovy CVČ.
Čo sa týka úveru – ju to momentálne jediný spôsob financovania výstavby športovej haly pre
školu i ľudí. V materiáloch ste dostali prehľad ponúk od jednotlivých bánk. OTP Banka dáva
najvýhodnejšiu úrokovú sadzbu 0,74% . Konzultovali sme to s audítorom, doporučuje využiť túto
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výhodnú ponuku a zrealizovať investíciu. Zároveň by sme uskutočnili refinancovanie starého
úveru a znížili úrokovú sadzbu z 1,70 % na 0,74 %. Takže splátka úrokov zostane rovnaká.
Splatnosť úveru navrhujeme 10 rokov. Sú dve možnosti – alebo budeme 10 rokov šetriť a potom
začneme stavať, alebo postavíme už teraz a za 10 rokov to splatíme. Takže zadlžíme sa na
investíciu, alebo budeme mať iný – modernizačný dlh? S plnou zodpovednosťou hovorím, že
môžeme si to dovoliť. Ročná splátka doterajšieho úveru je 50 tis. Len za rok 2015 sme okrem
splácania dokázali ušetriť viac ako 113 tis. €, ktoré prešli do rezervného fondu.
Po prijatí úveru predpokladáme úverové zaťaženie 42 %, ale v skutočnosti to bude menej, lebo sa
bude počítať z príjmov 2016 čo v rozpočte dnes presne nevieme určiť.
p. starostka - odovzdala slovo p. Alojzii Ruckovej ( referát rozpočtu a účtovníctva)
P. Alojzia Rucková (referát rozpočtu a účtovníctva) - podrobne informovala o všetkých
položkách návrh rozpočtu 2017- 2019.
p. starostka požiadala o vyjadrenie HKO k rozpočtu i k prijatiu úveru.
p. Mária Stašová (HKO) - predložila stanovisko HKO k predloženému návrhu Rozpočtu 2017,
rozpočet obsahuje všetko v súlade s legislatívou, bola dodržaná informačná povinnosť zo strany
obce. Doporučuje ho schváliť. Informovala poslancov o úverovom zaťažení obce. Hospodárenie
obce je dobré, zdravé.
Čo sa týka úveru – ak chceme športovú halu postaviť, musíme si zobrať úver, nakoľko
z vlastných zdrojov športovú halu nepostavíme. Najvýhodnejšiu ponuku, podala banka, z ktorej
sme čerpali aj predošlý úver.
Diskusia k tomuto bodu:
Mgr. Edita Špilová - požiadala poslancov o podporu výstavby športovej haly. Už vyše 50 rokov
sa hovorí o výstavbe, je to pre mládež, deti, vytvorme im podmienky na to, aby mohli športovať
a nielen sedieť pri počítačoch.
p. Ľubica Lašová - súhlasí s tým, aby sa prijal úver a vystavila sa športová hala, aby mohli naše
deti športovať a nemuseli cestovať do susedných obcí.
p. Jozef Vojčiniak - súhlasí s výstavbou, aby sa urobili parkoviská, prepojenie so školou, aby sa
urobil rozpočet a zostal stály, aby sa neustále nenavyšoval rozpočet na výstavbu.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 69/2016 – schvaľuje výstavbu šport. haly,
prijatie investičného úveru, refin. pôvodného úveru, poveruje starostku obce vykon. úkonov,
ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 13 hlasov)
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 70/2016 – schvaľuje Rozpočet na roky
2017 -2019, ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 13 hlasov).
OZ sa jednohlasne uznieslo na prerušení rokovania prestávkou od 13,30 hod do 14,00hod.
Pokračovanie rokovania o 14,00 hod. .
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10. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2015/2016 (ZŠ s MŠ Skalité Kudlov, MŠ Skalité Ústredie, CVČ Skalité)(predkladajú
riaditelia).

p. starostka – privítala riaditeľky škôl a p. riaditeľku CVČ, materiál poslanci obdržali spolu
s pozvánkou, tvorí prílohu zápisnice.
Mgr. Ľubica Serafínová ( riaditeľka ZŠ s MŠ Skalité Kudlov) - informovala poslancov o počte
tried a počte žiakov. Informovala o výsledkoch testovania žiakov 5. a žiakov 9. ročníka –
nadpriemerne dobré výsledky na úrovni celého Slovenska. V MŠ – fungujú 3 triedy. Učiteľky sa
zúčastnili inovatívneho štúdia – získali interaktívnu tabuľu pre deti. Podrobnejšie aktivity –
uvedené v predloženom materiály. Do budúcna – investície a to zakúpenie dverí do učební,
rekonštrukcia elektrického vedenia. Poďakovala pani starostke, poslancom Obecného
zastupiteľstva za podporu rozvoja školy – rozšírenie ŠKD, finančná podpora osláv 30. výročie
založenia školy, 50. výročie založenia MŠ.
p. Marta Koričárová (riaditeľka MŠ Skalité Ústredie) – vyzdvihla spoluprácu s rodinou, rodičia
sú veľmi nápomocní a poďakovala za to. Zapájame sa do súťaží – DOMESTOS – zabezpečená
škôlka čist. prostriedkami na l rok. Vynikajúce výsledky vo výtvarných súťažiach. MŠ sa zapojila
do europrojektu EUROZPRÁVKY – budeme reprezentovať obec Skalité v Bruseli. Poďakovala
za dobrú spoluprácu a finančnú podporu pani starostke a poslancom OZ.
RNDr. Edita Brisudová – (riaditeľka CVČ) –informovala o činnosti CVČ, o krúžkoch
a aktivitách, ktoré prebiehajú počas celého roka, organizujú sa táborové pobyty. Veľký záujem zo
strany detí. Veľmi dobrá spolupráca so školami v obci, s materskou školou, s Obecnou
knižnicou, Obecným úradom. Poďakovala pani starostke aj poslancom OZ, riaditeľkám škôl,
materských škôl za ústretovosť, a dúfa, že sa nájdu ďalšie finančné prostriedky ďalšie fungovanie
CVČ.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nakoľko sa nikto neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 71/2016 – Správy o výchovnovzdelávacej
činnosti ZŠ s MŠ Skalité Ústredie, MŠ Skalité Ústredie, CVČ, ktoré bolo jednohlasne prijaté
(počtom 13 hlasov).
11. Zápis do kroniky za rok 2015 (predkladá Mgr. Iveta Petráková)
p. starostka – požiadala Mgr. Ivetu Petráková, aby predložila Návrh zápisu do kroniky za rok 2015.
Mgr. Iveta Petráková – predložila návrh na Zápis do kroniky za rok 2015, bude zverejnený na WEB
stránke obce Skalité.
Mgr. Zdenka Révayová - opýtala sa odkiaľ p. kronikárka čerpá také presné údaje o počasí a zrážkach.
Mgr. Iveta Petráková – z meracej stanice SHMÚ, merač je umiestnený v blízkosti môjho RD, presné údaje
zapisuje a nahlasuje moja príbuzná.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 72/2016 – schvaľuje Zápis do kroniky za rok 2015,
ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 13 hlasov).
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12. Konsolidovaná výročná správa obce Skalité za rok 2015 (predkladá A. Rucková)
p. starostka - predložila Konsolidovanú výročnú správu obce Skalité – rozsiahly materiál, poslanci
materiál obdržali spolu s pozvánkou. Bola overená audítorom, bude odoslaná do RISSAMU, tvorí
prílohu zápisnice.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nakoľko sa nikto neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 73/2016 – berie na vedomie Konsolidovanú výročnú
správu obce Skalité za rok 2015, ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 13 hlasov).
13. Harmonogram zimnej údržby miestnych komunikácií Obce Skalité na obdobie
2016/2017 (predkladá p. Alojz Petrák, riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň)
p. starostka – odovzdala slovo p. Alojzovi Petrákovi (riaditeľovi Obec Skalité Prevadzkáreň) – materiál
poslanci obdržali spolu s pozvánkou je totožný ako v minulom roku. Bol prerokovaný OR.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité – Prevadzkáreň) - informoval poslancov, že sa nebude robiť
zimný posyp MK, iba vo výnimočných situáciách. Bude rozvezený posypový materiál a ľudia si budú
sami posypávať podľa potreby. Ak by sa robil zimný posyp, muselo by byť vyčlenené vozidlo

a pracovná sila. Zimná údržba sa bude robiť len pluhovaním, jedenkrát denne. V prípade
kalamity nonstop.
Diskusia k tomuto bodu:
Mgr. Milan Kubalík – predložil požiadavku občanov z Briežka, dať posypový materiál aj hore na
kopec.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité – Prevadzkáreň)– bude dovezený ale až vtedy, keď ho
naozaj treba, ak tam je skôr, ľudia to rozkradnú.
p. Jozef Vojčiniak – požiadal, aby sa aspoň raz v roku pohrabalo lístie na chodníkoch ku vlaku
na Kudlove, pod Poľanou, pri mrazoch sú neschodné.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité – Prevadzkáreň)– chodníky ku železnici nie sú v našej
správe, sú to súkromné pozemky. Chodník okolo štátnej cesty je v správe obce, z toho dôvodu sa
zametal a robila sa údržba.
p. Ján Bury – prístupová cesta ku vlakovej zástavke je okolo kaplnky, je vo vlastníctve obce.
p. Milan Vojčiniak – svoje pozemky si musí udržiavať každý sám.
JUDr. Milan Krčmárik – upozornil na výhybne na ceste ku Skaľanke, zasypú sa snehom z cesty
a autá sa nemajú kde uhnúť. Zasahuje sa do súkromného vlastníctva, ale sú to jediné miesta, kde
sa môžu autá obísť.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité – Prevadzkáreň) – kde ľudia nebránia, sneh sa dáva
z týchto plôch preč.
JUDr. Milan Krčmárik – viem, že je to zložité ide o súkromné pozemky.
p. Ján Bury – upozornil na cestu okolo MUDr. Piščeka, treba ju upraviť, zrovnať, v takom stave
ako je, nedá sa tam urobiť zimná údržba.
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p. starostka – v najbližších dňoch treba vyrovnať a urobiť dosyp všetkých dier, upraviť zábradlie.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 74/2016 – schvaľuje Harmonogram zimnej
údržby, ktoré bolo jednohlasne prijaté.
14. Nakladanie s majetkom obce
Predĺženie nájomných zmlúv byty, Pridelenie uvoľneného bytu
p. starostka – dala do pozornosti zápisnicu z komisie, ktorú poslanci obdržali spolu s pozvánkou,
odovzdala slovo Mgr. Zdenke Révayovej, predsedníčke Komisie sociálnej, bytovej.
Mgr. Zdenka Révyová - informovala poslancov o žiadateľoch a predĺžení nájomných zmlúv.
Ďalej informovala, že bolo uvoľnený jeden 3- izbový byt, po p. Monike Kubicovej, komisia
posúdila 24 žiadateľov, z ktorých len 13 doložili potrebné doklady v zmysle VZN, podmienky
spĺňala len jedna žiadateľka p. Petra Pallo s manželom a dieťaťom. Termín pridelenia bytu od 1.
12. 2016. Ukončená NZ po p. Monike Kubicovej, na základe Generálnej plnej moci p. E.
Vojčiniakovej a to formou dohody k 25. 11. 2016. Informovala, že sa uvoľní ďalší byt
v Zdravotnom stredisku – 2 izbový byt, môže byť pridelený na ďalšom zasadnutí OZ, nakoľko
nájomníčka neuviedla dátum, kedy chce byt uvoľniť, zatiaľ jej plynie výpovedná lehota,
prípadne sa môže NZ ukončiť dohodou.
p. starostka – dala do pozornosti, že v NZ na byty je uvedená výpovedná lehota, nakoľko
evidujeme veľké množstvo žiadosti, je možnosť ukončiť NZ dohodou, je to v prospech toho, čo
chce ukončiť nájom a aj v prospech nového nájomcu.
Diskusia k tomuto bodu, nakoľko sa nikto neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 75/2016, predĺženie NZ byty, pridelenie
uvoľneného bytu, ktoré bolo jednohlasne prijaté ( počtom 13 hlasov).
Pozemky NDS – zverejnenie zámeru odpredaja, prenájmu
p. starostka – informovala poslancov, že v súvislosti s výstavbou D3, NDS požiadala o odkúpenie
a prenájom pozemkov, potrebných na vybudovanie Mýtnej jednotky , v prvej etape je potrebné
schváliť zámer odpredaja a zámer prenájmu pozemkov, ktorý bude zverejnený na úradnej tabuli
a WEB stránke obce. Cena je stanovená znaleckým posudkom.
Diskusia k tomuto bodu, nakoľko sa nikto neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 76/2016 -schválenie zámeru odpredaja, a
zámeru prenájmu pozemkov pre NDS, ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 13 hlasov).
Odňatie správy majetku ZŠ Kudlov
p. starostka - informovala poslancov, že časť pozemku 1840, parc. č. 1840/7 - o výmere 23m2,
ktorý bol v roku 2008 odpredaný p. Pavlovi Čarneckému, Skalité č. 734 zostala neodčlenená
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z pozemku, ktorý má v správe ZŠ Kudlov, preto je potrebné odňať zo správy, bolo to zistené pri
inventarizácií.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nakoľko sa nikto neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 77/2016 – schvaľuje odňatie správy ZŠ
Kudlov, ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 13 hlasov).
Žiadosť p. A. Škripkovej, pozemok pri súbežnej ceste pri železnici
p. starostka - zámere odpredaja bol schválený v roku 2014, boli zrealizované prevody pozemkov
v cene 6,-EUR/m2. Je tam dostatočne veľký priestor na údržbu. Ide o pozemok parc. č. KNC
6087/5 o výmere 69m2.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nakoľko sa nikto neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 78/2016 – schvaľuje odpredaj pozemku p. A.
Škripkovej, ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 13 hlasov).
Odpredaj podielov p. Ivety Protusovej, Turany
p.starostka - informovala poslancov, obec obdržala list od p. I. Protusovej, ktorá ponúka na
opdredaj podiely zdedených pozemkov na Chrobákovej a Fedorovej štvrtke, ktoré sú
nevysporiadané. Bolo to preverené, podiely sú pre obec nepotrebné.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nakoľko sa nikto neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 79/2016 – neschvaľuje odkúpenie podielov,
ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 13 hlasov).
Zmena uznesenia č. 39/2016 zo dňa 30. 5. 2016
p. starostka - dala do pozornosti Zmenu Uznesenie č. 39/2016 zo dňa 30. 5. 2016, ktorým bolo
schválené odkúpenie pozemkov na výstavbu rozhľadne s p. A. Kreanovou a p. M. Kultánom.
Bola vyhotovená notárska zápisnica, kde notárka prepočítala podiel pozemku, aby mohli byť
uzatvorené kúpne zmluvy.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nakoľko sa nikto neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 80/2016 – schvaľuje zmenu uznesenia č.
39/2016, ktoré bolo prijaté (počtom 12 hlasov), JUDr. Milan Krčmárik - nehlasoval.
15. Rôzne
Poskytnutie sociálnej výpomoci
p. starostka - predložila žiadosť p. Miroslava Časnochu, ktorý si požiadal o poskytnutie sociálnej
výpomoci na nákup paliva. Uvedená žiadosť bola prerokovaná na zasadnutí Sociálnej bytovej
komisie, zápisnicu poslanci obdržali spolu s pozvánkou.
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Mgr. Zdenka Révayová - iformovala, že jeho príjem je veľmi nízky, spĺňa podmienky, komisia
doporučuje o poskytnutie sociálnej výpomoci vo výške 200,- EUR na nákup paliva.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 81/2016 - poskyt. soc. výpomoci, ktoré bolo
jednohlasne prijaté (počtom 13 hlasov).
Delegovanie členov do Rady školy MŠ Skalité Ústredie
p. starostka - informovala poslancov, že skončí funkčné obdobie Rady školy pri MŠ Skalité
Ústredie, bola vyhlásená Výzva na delegovanie nových členov Rady školy, budú prebiehať voľby
pedagog. a nepedagog. členov. Počet členov bol určený na 9. Požiadala o návrhy, dala do
pozornosti, tých, ktorí ešte nepracovali v Rade školy - JUDr. Krčmárik Milan, Mgr. Edita
Špilová.
Diskusia k tomuto bodu:
JUDr. Milan Krčmárik - nesúhlasil, vekovo sa do Rady školy pri MŠ nehodím.
Mgr. Edita Špilová - som veľmi pracovne vyťažená.
p. Jozef Vojčiniak - nech tam ostanú tí, čo tam boli, poznajú problematiku.
p. Milan Vojčiniak – ja som starý, nech tam ostane p. Ondrej Rovňan, p. Miloš Petrák.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 82/2016 – schvaľuje deleg. členov do Rady
školy MŠ Skalité Ústredie, ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 13 hlasov).
Zrušenie vypínacieho cyklu Verejného osvetlenia
p. starostka - dala do pozornosti, že boli prerátané náklady na verejné osvetlenie, je navýšenie
v rozpočte, aby bol zrušený vypínací cyklus a od Vianočných trhov budeme svietiť celú noc.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nakoľko sa nikto neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 82/2016 – schvaľuje zrušenie vyp. cyklu VO,
ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 13 hlasov).
Podanie projetku na rekonštrukciu budovy bývalej Pekárne
p. starostka - informovala poslancov, že v rámci výzvy bol podaný projekt na rekonštrukciu
budovy bývalej Pekárne, možnosť vzniku informačného centra, veľkej sály. P. Koričár a p.
Zvardoň boli informovaní, že priestory pre Urbariát v budove zostanú. Podarilo by sa tak
zrekonštruovať budovu v centre obce z eurofondov.
Diskusia k tomuto bodu:
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p. Miloš Petrák - kde bude mať priestory Prevádzka.
p. starostka - vidím možnosti využitia aj priestory v budove Zdravotného strediska. Bola možnosť
podať projekt, využiť získanie finančných prostriedkov z eurofondov. Nazatiaľ nie je potrebné
toto riešiť, projekt bol iba podaný, nasleduje dlhý schvaľovací proces. Našim partnerom je obec
Dolní Lomná, na konci roka 2017 budú vyhlásené nové výzvy, ak by obec nebola úspešná v tejto
výzve.
Koniec diskusie.
Kontrola tvorby sociálneho fondu
p. starostka - odovzdala slovo p. Márií Stašovej.
p. Mária Stašová (HKO) - informovala poslancov, čo sa týka používania a tvorby Sociálneho
fondu Obec nemá odbory, podľa kolektívnej zmluvy tvorba fondu bola 1% - 0,25%, Kolektívna
zmluva sa zmenila - ďalší 0,05%, bola vypracovaná smernica - tvorba vo výške 0,25%. Bol daný
dotaz, z ministerstva prišla odpoveď, smernicou si to môžu riešiť iba tí, ktorí nemôžu mať odbory
- vojaci, policajti. Dospelo sa k záveru, že pre rok 2016 musíme tvoriť najnižšiu sumu 1,05%
a predtým bolo 1,25%, pracovníčka p. Mária Špiláková, urobila prepočet a zbytok sa previedol na
účet, aby to bolo iba 1,05%. Musí sa sledovať vyššia Kolektívna zmluva v roku 2017.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 84/2016 – berie na vedomie spávu z kontroly
tvorby soc. fondu, ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 13 hlasov).
16. Interpelácie poslancov
p. Ľubica Lašová - predložila požiadavku občanov od Labasa o verejné osvetlenie. Tí istí občania
- cesta do Pagorka bola vybudovaná cesta, bez toho, aby o tom majitelia pozemkov vedeli,
ďakujú za pomoc pri ostránení starého stromu. Predložila požiadavku p. Sekerešovej vybudovanie prístupovej cesty k RD. Bola som oslovená Zväzom protifašistických bojovníkov,
ktorí požiadali, aby Oslavy oslobodenia našej obce boli spropagované v školách, aby sa na
oslavách zúčastňovali aj deti, aby si vážili mier, aby sa zúčastnilo na oslavách viac ľudí.
Požiadali o finančnú výpomoc na činnosť, je im poskytnuté občerstvenie. Veľmi by ocenili, keby
im na chod organizácie boli poskytnuté finančné prostriedky. Zúčastňujú sa rôznych iných osláv,
pomohlo by im to. P. Zoňová - pomáha občanom, chcela v čase choroby obedy. Bolo jej to
odmietnuté.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň) - v minulosti sa robilo verejné osvetlenie
poza dielňu p. Horeličana. Zváži sa to, doposiaľ nebola požiadavka od týchto občanov. Súbežná
cesta so železnicou je osvetlená.
p. starostka - pozemky, ktoré zabrali pod stavbu diaľnice preveríme. V budúcom roku sa opäť
budú schvaľovať opravy ciest. Čo sa týka veľkolepých osláv - čím je ďalej od vojny, občania
majú čoraz menší záujem o toto.
p. Ľubica Lašová - v minulosti sa chodilo k pamätníku.
Mgr. Edita Špilová - dala do pozornosti, že zo strany správcu farnosti bolo v minulosti povedané,
že škola vzdáva hold komunizmu.

20

p. starostka - dala do pozornosti, že sa opäť mení zákon, ktorým sa sprísňujú podmienky
poskytovania finančných prostriedkov na činnosť organizácií. Čo sa týka obedov, je poradovník
občanov, jedálne sú kapacitne vyťažené, takisto aj autá na rozvoz, nie je možné niekoho
uprednostniť, všetci, ktorí majú záujem o dovezenie stravy, majú svoju požiadavku odôvodnenú.
Viac informácií dá p. M. Špiláková na budúcom OZ.
p. Ľubica Lašová - teraz už to nepotrebuje, to len v tom čase, keď bola chorá.
Mgr. Zdenka Révayová - opätovne dala do pozornosti požiadavku občanov, aby pani doktorka
informovala, keď nebude ordinovať. Opýtala sa na cestu u p. Gavlákovej, či je to už opravené.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň) - viackrát tam boli zamestnanci, boli odtiaľ
vyhnaní p. Gavlákovou.
Mgr. Zdenka Révayová - opýtala sa kto má čistiť priekopy okolo ciest???
p. starostka - už bola daná informácia, z akého dôvodu pani doktorka nesúhlasí
s informovanosťou občanov o jej dovolenke. Čo sa týka čistenia, okolie obecných ciest bude
vyčistené.
JUDr. Milan Krčmárik - súhlasí s p. Révayovou, aby to bolo vyčistené. Predložil pripomienku
k rozhľadni - stále som nepochopil zámer rozhľadne, čo je súčasťou projektu, kadiaľ pôjde
prístupová cesta, aký je účel. Ide mi o ochranu prírody, kým nebude jasný zámer, zdržím sa
akejkoľvek diskusie. Tento priestor je už aj v súčasnosti veľmi znečistený zo strany návštevníkov
lesa.
p. starostka - podrobne boli informovaní poslanci na zasadnutí OZ 30. 5. 2016.
p. Jozef Vojčiniak – opýtal sa na to, ako sa pokračuje s budovou v kolónii, je tam nápis „na
predaj“. Opýtal sa, koľko obec stál koncert Lucie Bílej. Navrhol, aby bola poskytnutá sociálna
výpomoc p. Gavlákovej, žije v hrozných podmienkach, treba jej nejako pomôcť.
Mgr. Zdenka Révayová - p. Gavláková má príjem, bude mať narodeniny, pri návšteve sa preveria
jej životné podmienky.
p. starostka - čo sa týka budovy v kolónií, bude to preverené u majiteľa budovy. Koncert Lucie
Bílej obec nestál nič, iba voľný čas zamestnancov, ktorí tam boli. Zmluva je zverejnená na WEB
stránke obce, manažér si nás vybral na základe odporúčania iných manažérov, ktorí boli v našej
obci. Určili si cenu vstupného. Obec nemala žiadne náklady, na ďalšie OZ bude predložené
vyúčtovanie kultúrnych podujatí.
Mgr. Edita Špilová - nezaplatili ani za prenájom anfiteátra???
p. starostka - nie, pri takýchto koncertoch ide najmä o propagáciu obce a sprístupnenie koncertu
našim občanov, malo to obrovský ohlas.
p. Miloš Petrák - opýtal sa v akom štádiu je projekt Modernizácia VO - súbežná cesta??
Upozornil na PD Skalité - vyteká tam močovina na cestu - je to najväčší problém celej cesty.
p. starostka - projekt sa ešte spracováva, vyjadrenia dotknutých inštitúcií sú doložené.
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p. Ján Bury – dal do pozornosti, že na zasadnutí FK sa hovorilo o pozemkoch na Chajsovke, aby
sa dala zamerať aj druhá strana cesty. Navrhol, aby sa dali vedľa cesty rúry, zasypalo sa to a tým
by sa cesta rozšírila.
p. starostka – zameranie sa urobí, po vyhotovení GP bude jasné, ako to tam vlastne je.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň) – je tam celkový posun pozemkov, ľudia
majú zahradené v našom, a cesta je asi v pozemkoch ľudí, ktorí majú pozemky na druhej strane
cesty, uvidíme po zameraní.
p. Vladislav Ondrašina - v Čiernom bola prístupová turistická cesta na cestu do Jaworzynky,
obnoví sa???
p. Martin Goščák – družstvo s tým nesúhlasí nechcú tam tu cestu mať.
p. Vladislav Ondrašina – opýtal sa, kto bude robiť zimnú údržbu cesty na Poľanu – do Bukov.
p. Mária Stašová – je to tam celé zlé, je to príliš veľké stúpanie.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň) – nateraz dodávateľ stavby, a po odovzdaní
Národná diaľničná spoločnosť.
Mgr. Milan Kubalík – dal do pozornosti myšlienku vybudovania chodníkov na takých miestnych
komunikáciách ako je cesta do Kavaly, ide o bezpečnosť chodcov.
Mgr. Edita Špilová - upozornila, že na Poľane nesvietilo verejné osvetlenie. .
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň) – spínače sú veľmi citlivé, pri vetroch
dochádza ku skratom.
p. Milada Kurtová – dala do pozornosti, aby sa jednalo vo veci posunu autobusu, po zmene
grafikonu sa nebudú mať ľudia ako dostať zo zamestnania domov, ide o autobus 19,40 hod.
p. Jozef Vojčiniak – navrhol požiadať o posun vlaku 17,59 hod. zo Žiliny, chodí nim veľa ľudí
z práce.
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17. Záver.
p. starostka - po vyčerpaní všetkých bodov rokovania informovala poslancov, že ďalšie
zasadnutie OZ bude 14. decembra 2016, požiadala predsedov komisií OZ, aby si pripravili
správy o činnosti komisií za celý rok, budú pozvaní aj predsedovia spoločenských organizácií
pôsobiacich v obci. Pozvala všetkých na Vianočné trhy 3. decembra 2016.
Na rokovaní boli prijaté uznesenia od č. 63/2016 po č. 84/2016.

Ing. Vladimír Krčmárik
prednosta OcÚ

PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce

overovateľ: p. Milan Vojčiniak
overovateľ: p. Ján Bury

Zapisovateľka: M. Serafinová
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