Zápisnica z Riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Skalité konaného
dňa 22. 5. 2017 v Skalitom
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny, občania Obce Skalité
Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Správa o činnosti od posledného OZ, Kontrola Uznesení OZ (predkladá starostka)
4. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Obec Skalité – Prevadzkáreň
(predkladá Ž. Majchráková)
5. Stanovisko HKO k Záverečnému účtu, Záverečný účet a Hodnotiaca správa audítora
za rok 2016, Hodnotiaca a monitorovacia správa Programového rozpočtu 2016
(predkladá M. Stašová, A. Rucková)
6. Rozpočtové opatrenie starostky č. 2/2017 a 1. zmena rozpočtu obce Skalité na rok
2017 (predkladá starostka obce)
7. Správa o výsledku inventarizácie k 31. 12. 2016 (predkladá A. Rucková)
8. VZN č. 1/2017 o zrušení správnych poplatkov a iných poplatkov na území obce
Skalité (predkladá prednosta OcÚ)
9. VZN č. 2/2017 o poskytovaní elektronických služieb (predkladá prednosta OcÚ)
10. VZN č. 3/2017 o podmienkach prideľovania nájomných bytov s použitím verejných
prostriedkov (predkladá prednosta OcÚ)
11. Zásady hospodárenia s majetkom obce Skalité (predkladá starostka)
12. Plán kontrolnej činnosti HKO na 2. polrok 2017 ( predkladá M. Stašová)
13. Vyhodnotenie zimnej údržby 2016/2017 (predkladá A. Petrák)
14. Nakladanie s majetkom obce
15. Rôzne
16. Interpelácie poslancov
17. 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.
Program bol jednohlasne schválený počtom hlasov 12 všetkých prítomných poslancov. O ospravedlnenie
požiadala Mgr. Edita Špilová z pracovných dôvodov, na zasadnutie sa dostaví neskôr.

2. Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
p. starostka – zápisom poverila p. J. Časnochovú, do návrhovej komisie navrhla Mgr. Zdenku Révayovú,
Mgr. Milana Kubalíka, za overovateľov zápisnice p. Ondreja Rovňana, p. Miloša Petráka. Predložený
návrh bol jednohlasne schválený.
3. Správa o činnosti a kontrola plnenia uznesení OZ
Uznesenia prijaté na zasadnutí zastupiteľstva 27.2.2017 sú splnené, alebo sa plnia, okrem uznesenia č.
17/2017 o prenájme stožiaru v SKI areáli pre spoločnosť Golemtech. Výška nájmu je pre nájomcu
neakceptovateľná, zmluva zatiaľ podpísaná nebola. P. starostka informovala, že štatutár p. Gajdošík
v rámci bodu Nakladanie s majetkom obce príde na dnešné zasadnutie, aby to bližšie objasnil a zdôvodnil.
Správa o činnosti:
-

-

-

-

-

od marca prebieha kontrola NKÚ, zameraná na plnenie zákona o e- governmente.
od 1.4. sa začali stavebné práce na rekonštrukcii MŠ v rámci projektu Zníženie energetickej
náročnosti budovy MŠ Skalité. Práce realizuje firma Stavospol Turzovka, projekt má byť
ukončený 31. 10.2017. Z areálu sa stalo stavenisko, presunom mechanizmov a stavebného
materiálu bola čiastočne poškodená záhrada v materskej škole – toho si je firma vedomá a všetko
uvedie do pôvodného stavu po skončení prác. Rovnako aj problematickú vzduchotechniku
v kuchyni budeme riešiť počas letných prázdnin, keď budú prebiehať práce v interiéri – kúrenie
a elektrika.
v týchto dňoch začíname verejné obstarávanie na výber dodávateľa na stavbu športovej haly.
K miernemu časovému posunu došlo z dôvodu vykonania podrobného geologického prieskumu
a z dôvodu požiarneho projektu, kde musí byť zakomponovaná požiarna nádrž.
Obec Skalité Prevádzkareň začala realizovať práce na Spojovacej komunikácii Kudlov – bližšie
info podá A. Petrák v rámci bodu Rôzne.
boli sme vyzvaní na doplnenie údajov projektu odborných učební v ZŠ Kudlov
pripravujeme tzv. TROJPROJEKT v rámci cezhraničnej spolupráce PL/SR. Partnerom
sú obec Čierne, Gmina Istebná /PL/ a obec Hrčava /ČR/. Ide o most na Trojmedzí – tzv.
trojmost, náučný chodník a strážnica Šance Valy v Čiernom, rozhľadňu na Skalitom
a prepojenie turist. trasy z Trojmedzia na Troják. Projekt podávame v októbri.
prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa kamerového systému – bližšie info podá
prednosta v rámci bodu Rôzne.
rokujeme s firmami ohľadom osvetlenia súbežnej cesty so železnicou, ponuky
vyhodnotíme a následne budeme informovať.
v rámci stavby diaľnice D 3 sa konalo taktické cvičenie záchranných zložiek v tuneli,
kde sa úspešne predstavili i naši dobrovoľní hasiči.
prebehli rokovania ohľadom konečných úprav cesty I/12 – požadujeme kompletnú
opravu vybraných kritických úsekov, nielen položenie asfaltu. Taktiež rokovanie
ohľadom riešenia problémov s vodou - odtokové pomery z diaľnice, kde v spolupráci
s NDS kritické úseky bude riešiť Prevádzka. Oficiálne otvorenie diaľnice má byť 10.
6. a 27.5. je túto sobotu pri tuneli Svrčinovec. Som sklamaná z prístupu NDS, ktorá si
to veľmi zjednodušila, keď z 15 kilometrového úseku, ktorý prechádza cez tri katastre,
chce verejnosti ukázať necelých 500 metrov. Ale budú si môcť dať fajku, že
prezentáciu urobili.
zasadal Mikroregión Kysucký triangel, spoločne sme podnikli kroky ohľadom opravy
chodníka okolo štátnej cesty.
z kultúrnych podujatí sme pripravili: Deň učiteľov, Veľkonočné trhy, Oslavy

-

oslobodenia a Deň matiek. Ďakujem všetkým, ktorí sa organizačne podieľali na príprave týchto
podujatí.
zasadala Finančná komisia, Stavebná komisia, Sociálna komisia a Obecná rada, ktoré
pripravili materiál na dnešné rokovanie.

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 26/2017, (schvaľuje návrh. komisiu, overovateľov
zápisnice, berie na vedomie Správu o činnosti, kontrolu uznesení), ktoré bolo jednohlasne schválené (12
hlasov prítomných poslancov)
p. starostka dala do pozornosti, že Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie je súčasťou
Záverečného účtu, takisto aj Hodnotiaca a Monitorovacia správa programového rozpočtu, navrhla, aby
tieto body boli prerokované naraz a následne sa o nich hlasovalo. Prítomní poslanci prejavili všeobecný
súhlas s týmto návrhom.
4. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Obec Skalité – Prevádzkareň (materiál poslanci
dostali spolu s pozvánkou)
p. starostka - materiál poslanci obdŕžali spolu s pozvánkou, bol prerokovaný na zasadnutí FK a OR,
odovzdala slovo p. Žofii Majchrákovej.
p. Žofii Majchrákovej (účtovníčka Obce Skalité Prevádzkareň) - podrobne informovala o hospodárení
príspevkovej organizácie Obec Skalité Prevádzkareň v Hlavnej - príspevkovej aj Vedľajšej podnikateľskej činnosti. Najväčšiu časť z rozpočtu, 188 tis. EUR vynakladáme na smeti. Ďalším
strediskom, kde sa vynakladajú značné finančné prostriedky sú miestne komunikácie.
Diskusia k tomuto bodu :
p. V. Ondrašina –investoval by finančné prostriedky, ktoré sú na účte 221. Na práce by sa zišiel malý
bager.
Koniec diskusie.
5. Stanovisko HKO k Záverečnému účtu, Záverečný účet a Hodnotiaca správa audítora
za rok 2016, Hodnotiaca a monitorovacia správa Programového rozpočtu 2016 (materiál poslanci
dostali spolu s pozvánkou)
p. starostka - príjmy obce boli veľmi dobré, predovšetkým kvôli podielovým daniam, pretože oproti
prognóze boli vyššie cca o 90 tis. EUR. Dlhová služba sa vyvíjala hlboko pod zákonom stanoveným
limitom.
Výdavky boli čerpané podľa uznesení, prebytok hospodárenia je v návrhu navrhnutý do rezervného fondu.
Súčasťou záverečného účtu je správa nezávislého audítora, ktorá okrem iného uvádza že obec konala
v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách.
Záverečný účet za rok 2016 je obrazom dobrého fungovania obce. Obrazom toho, že rozpočet je stabilný
a tvorí dobré východisko pre rozpočet a hospodárenie nasledujúcich období. Poďakovala poslancom za
podporu rozpočtu a jeho zmien, lebo hoci to všetko pripravujeme na úrade, bez ich podpory by to nešlo.
Návrh Záverečného účtu je zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke, k dnešnému dňu obec
nedostala žiadne pripomienky. FK a OR doporučujú schváliť záverečný účet a hospodárenie obce za rok
2016 bez výhrad. Požiadala HKO - p. Stašovú, aby predložila stanovisko k Záverečnému účtu.
p. Mária Stašová (HKO) - Záverečný účet Obce Skalité za rok 2016 je spracovaný v súlade
s ustanoveniami §16 Zákona č.583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení

neskorších predpisov, obsahuje všetky náležitosti v zmysle zákona, je zverejnený na úradnej tabuli, web
stránke obce, riadna účtovná závierka a rozpočtové hospodárenie obce sú overené audítorom, všetky
podmienky sú splnené, doporučuje, aby bol schválený.
p. Alojzia Rucková (referát rozpočtu a účtovníctva) – súčasťou Záverečného účtu, ktorého je aj
Hodnotiaca a Monitorovacia správa a Správu audítora, konkrétne jeho záverečné konštatovanie, že
účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Skalité k 31. decembru 2016
a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 27/2017, schvaľuje Rozbor hospodárenia príspevkovej
organizácie Obec Skalité Prevadzkáreň za rok 2016, Záverečný účet obce za rok 20156 Stanovisko HKO a
audítora k Záverečnému účtu, Hodnotiaca a Monitorovacia správa
Programového rozpočtu 2016, ktoré bolo jednohlasne prijaté (12 hlasov prítomných poslancov)
6. Rozpočtové opatrenie starostky č.2/2017 a 1. zmena rozpočtu obce Skalité na rok 2017 (materiál
poslanci dostali spolu s pozvánkou)
p. starostka - v marci bolo vykonané Rozpočtové opatrenie starostky č.2 v zmysle Zásad hospodárenia
s finančnými prostriedkami obce. Išlo o zapojenie príjmov, ktoré fyzicky prišli na účet a aktualizáciu
výdavkov z dôvodu, že niektoré faktúry za tovary a služby z roku 2016 prišli až v roku 2017, ďalej presun
medzi položkami v rámci tovarov a služieb. Výsledkom je prebytkový rozpočet +414 EUR. Návrh na 1.
zmenu rozpočtu bol podrobne prerokovaný na FK a OR, ktoré ho doporučujú schváliť. Pristúpili sme
k nemu zodpovedne, s cieľom, aby rozpočet bol vyrovnaný, ale zároveň aby sa zrealizovali všetky
plánované investície. Podielové dane sa plnia za 1.Q na 28 %. Makroekonomické ukazovatele sú
priaznivé, všetko nasvedčuje tomu, že dane budú vyššie ako je stanovená prognóza. V tejto zmene zatiaľ
podielové dane nenavyšujeme, vrátime sa k tomu v druhom, resp. treťom Q. V príjmovej časti je zahrnutá
dotácia zo ŠR pre ZŠ Kudlov a dotácia na kamerový systém,
V bežných výdavkoch navyšujeme rozpočet MŠ Ústredie o prostriedky, ktoré nevyčerpali v roku 2016,
presúvame sem časť nákladov na projekt rekonštrukcie z kapitálových výdavkov. Rovnako financie na
opravu oplotenia pri zdravotnom stredisku, ktoré neboli vyčerpané vlani.
Kapitálové výdavky – tu je najväčšia zmena, a to zapojenie neoprávnených výdavkov v zmysle uznesenia
zo 7. 3. 2016 a nákladov na práce najviac pri rekonštrukcii MŠ, pretože pôvodný rozpočet projektu bol
kvôli bentschmarkom krátený a práce musia byť zrealizované. Do rozpočtu zapájame rezervný fond s jeho
použitím na rekonštrukciu MŠ. Tak isto projekt kamerový systém, a to dotáciu i spolufinancovanie. Čo sa
týka toho, odkiaľ zoberieme financie na navýšenie týchto položiek ak nenavyšujeme príjmy, tak je to
z položky športová hala. Zatiaľ fyzicky tieto peniaze na halu nepotrebujeme, lebo najskôr sa budú čerpať
úverové zdroje spolufinancovanie. Je to z dôvodu vyrovnanosti rozpočtu. V 3.Q, keď bude bližšie jasné
plnenie rozpočtu tam tieto prostriedky, vrátime späť“.
p. Alojzia Rucková (referát rozpočtu a účtovníctva) – celkom príjmová časť rozpočtu sa navyšuje o 325
650 EUR. Celkom bežné výdavky budú vo výške 14 tis. EUR. Transfery verejnej správy sú vo výške 3100
EUR. Kapitálové výdavky sú vo výške 308 964 EUR. Rozpočet po 1.zmene - celkové výdavky vo výške
3 471 312 EUR a celkové príjmy 3 471 312 EUR. Rozpočet po 1.zmene v OZ bude vyrovnaný.
p. Mária Stašová /HKO/ - navrhovanú zmenu rozpočtu doporučujem schváliť. Zmeny boli prejednané na
FK aj na OR. Sú to veci, ktoré sú nám k dnešnému dňu známe. Rozpočet je živá vec a v budúcnosti sa
k nemu budeme vracať.
Diskusia k tomuto bodu :

JUDr. Milan Krčmárik – na FK sme na budovu MŠ Skalité Ústredie vyčlenili 28 258,68 EUR na
„Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Skalité Ústredie“.
p. Ondrašina –opýtal, čo je to implementácia ?
p. Ing. Krčmárik (prednosta OcÚ) – implementovať znamená realizovať projekt, pripravovať
monitorovacie správy počas 5 rokov od skončenia projektu. Keď sa predkladal rozpočet, ešte nebolo
zrejme, koľko pôjde na bežné a koľko na kapitálové výdavky.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 28/2017, berie na vedomie rozpočtové opatrenie
starostky č.2/2017 a schvaľuje 1. zmenu rozpočtu obce Skalité pre rok2017 tak, ako bola predložená
vrátane rozpočtov ROPO v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Skalité, ktoré bolo jednohlasne prijaté (12
hlasov prítomných poslancov)
7. Správa o výsledku inventarizácie k 31. 12. 2016 (materiál poslanci dostali spolu s pozvánkou)
p. starostka – odovzdala slovo p. Alojzii Ruckovej
p. Alojzia Rucková (referát rozpočtu a účtovníctva) – všetky DIK predložili správu o vykonanej
inventarizácii k 31.12.2016 aj s návrhmi na vyradenie. UIK u obce konštatovala nezrovnalosti
v pozemkoch. Porovnávali sa LV s účtovným stavom. Niektoré pozemky obec má v majetku
a nemá list vlastníctva a opačne. UIK a FK nedoporučuje vyradiť časť dotláčačky – kasárne vo
výške 93 507 €, po doložení podkladov sa môže vyradiť aj počas roka. Ostatné návrhy na vyradenie
FK doporučuje OZ schváliť –školy, MŠ, CVČ, knižnica, OZS a majetok v ZŠ Ústredie.
Diskusia tomuto bodu :
p. V. Ondrašina – opýtal sa, či je spomínaná dotláčačka funkčná.
p. A. Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevádzkareň) – niektoré diely sa využili pri dočasnom zásobovaní
pitnou vodou v BD Cupeľ, kým nebol spustený vodovod zo Sevaku. Časti, ktoré ostali sú nepoužiteľné.
Koniec diskusie
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 29/2017 – berie na vedomie správy o výsledkoch
inventarizácie k 31.12.2016 a schvaľuje vyradenie inventárnych predmetov, ktoré bolo jednohlasne prijaté
(12 hlasov prítomných poslancov) .
p. starostka navrhla,aby ako bod č. 8 boli prerokované Zásady hospodárenia s majetkom obce Skalité.
Poslanci prejavili všeobecný súhlas.
8. Zásady hospodárenia s majetkom obce Skalité (materiál poslanci dostali spolu s pozvánkou)
p. starostka - doterajšie Zásady hospodárenia s majetkom obce platia od júla 2012. Odvtedy sa ukázala
potreba ich aktualizácie jednak z dôvodu zmeny legislatívy, jednak preto, že prax ukázala, čo tam
„chýba“. Ide o výpožičku majetku, ceny odpredaja pozemkov vo vlastníctve obce. Taktiež krátkodobé
prenájmy, ktoré boli pôvodne vo VZN o správnych poplatkoch. Návrh urobila FK na svojom zasadnutí v
marci 2017. Následne boli doplnené z úradu a FK na svojom poslednom zasadnutí 5. 5. 2017ešte urobila

úpravu. Návrh Zásad je zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke. K dnešnému dňu nemáme žiadane
pripomienky. OR doporučuje schváliť. Odovzdala slovo p. A. Ruckovej.
p. Alojzia Rucková (referát rozpočtu a účtovníctva) - podrobne informovala o doplnených zmenách do
Zásad hospodárenia s majetkom obce, ktoré pripravila FK.
Diskusia k tomuto bodu :
p. J. Vojčiniak – dal doplňujúci návrh -doplniť na str.8 pís. b) za spoločenské organizácie doplniť farský
úrad.
Koniec diskusie.
p. starostka – dala hlasovať o doplňujúcom návrhu p. Jozefa Vojčiniaka - návrh bol jednohlasne schválený
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 30/2017 – schvaľuje Zásady hospodárenia
s majetkom obce s účinnosťou od 7.6.2017, ktoré bolo jednohlasne prijaté (12 hlasov prítomných
poslancov) .
9. VZN č. 1/2017 o zrušení správnych poplatkov a iných poplatkov na území obce Skalité (materiál
poslanci dostali spolu s pozvánkou)
Ing. Krčmárik (prednosta OcÚ) – návrh VZN obce Skalité č.1/2017, ktorým s zrušuje VZN obce Skalité
č.1/2011 o správnych poplatkoch je z dôvodu, že vo VZN č.1/2011 obec vyberala správne poplatky
v zmysle zákona NR SR č. 145/95 Z.z o správnych poplatkoch a súčasne úhrady za používanie zariadení
obce. Vzhľadom k tomu, že vyberanie správnych poplatkov priamo stanovuje zákon NR SR, obec zrušuje
VZN č.1/2011 a úhrady za používanie zariadení obce napr. kopírovanie, hlásenie do rozhlasu budú
následne riešené samostatnou internou smernicou. OR tento návrh doporučuje schváliť.
Diskusia k tomuto bodu :
p. V. Ondrašina – opýtal sa, či sa zvýšia teraz ceny pre občanov.
p. starostka – nie. Ak sa v budúcnosti napríklad zvýši cena papiera, tonerov a pod., budeme to riešiť.
p. JUDr. Milan Krčmárik – dal doplňujúci návrh, aby sa do VZN doplnila informácia, kde občania nájdu
zverejnené tieto poplatky. Navrhuje toto doplniť v § 3 odsek 4.
Koniec diskusie.
p. starostka dala hlasovať o doplňujúcom návrhu p. poslanca JUDr. Milana Krčmárika - návrh bol
jednohlasne schválený.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 31/2017 – schvaľuje VZN č. 1/2017 o zrušení
správnych poplatkov a iných poplatkov na území obce Skalité, ktoré bolo jednohlasne prijaté (12 hlasov
prítomných poslancov).
Na rokovanie prišla p. poslankyňa Mgr. Edita Špilová o 10:25 hod.
10. VZN č.2/2017 o poskytovaní elektronických služieb (materiál poslanci dostali spolu s pozvánkou)

p. prednosta – od 1. novembra 2016 majú mesta a obce povinnosť poskytovať svoje služby aj elektronický
v zmysle §4 ods. 1. zákona č.305/2013 Z. z. – tzv. zákon o e- Governmnte. Cieľom tohto zákona je
dosiahnuť úplnú elektronizáciu verejnej moci. V praxi by to znamenalo, že každé úradné podanie, úhrada
poplatkov, rozhodnutie a jeho doručenie, bude vykonané a doručené len elektronicky. Každý orgán
verejnej moci, právnické osoby a občania budú mať vlastnú elektronickú schránku na doručovanie
dokumentov.
Diskusia k tomu bodu :
p. JUDr. Milan Krčmárik - opýtal sa, kto bude zabezpečovať čítačky pre občanov.
p. starostka – každý občan si musí čítačku vybaviť sám.
p. Mgr. Edita Špilová – každý občan má zriadenú takúto schránku a môže si ju kedykoľvek aktivovať
a kedykoľvek zatvoriť. Právnická osoba nemá právo schránku zatvárať.
p. Vladislav Ondrašina - chýba mi tu zoznam služieb, ktoré elektronicky bude obec poskytovať občanom.
p. starostka – obciam sa stále rozširujú kompetencie, štát nám stále posúva nové. Všetko, čo tu robíme
v papierovej forme, môže občan podať do elektronickej schránky.
p. Miloš Petrák – opýtal sa, či sa budú takto môcť uhradiť aj poplatky.
p. starostka – áno, bude sa môcť podať daňové priznanie, zaplatiť daň a poplatok TKO. Všetko sa bude
dať postupne zrealizovať cez elektronickú schránku.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 32/2017 – schvaľuje VZN č.2/2017 o poskytovaní
elektronických služieb, ktoré bolo jednohlasne prijaté (13 hlasov prítomných poslancov).
11. VZN č. 3/2017 o podmienkach prideľovania nájomných bytov s použitím verejných prostriedkov
(materiál poslanci dostali spolu s pozvánkou)
p. prednosta – tento návrh VZN sme pripravili na základe skúsenosti sociálnej, zdravotnej a bytovej
komisie pri prideľovaní nájomných bytov v obci Skalité. Komisia konštatovala, že v niektorých prípadoch
nájomca spĺňal všetky podmienky v zmysle VZN, ale vlastnil byt alebo dom, ktorý bol však
neobývateľný. Z daného dôvodu sa pristúpilo k tomu, že sa do §4 ods. d dopĺňa veta: alebo je jeho byt
alebo dom preukázateľné neobývateľný
p. starostka - na OR v diskusii vznikol ďalší návrh, aby sa do VZN doplnil text: alebo je kapacitne
nepostačujúci. Napr. v rodinnom dome sú rodičia, ktorí majú vlastnú domácnosť a deti, ktoré sa chcú
osamostatniť a kapacitne im dom nepostačuje. Ak ale rodičia dali dieťaťu podiel v dome, v takom prípade
by nemalo nárok na byt.
Diskusia k tomuto bodu :
p. Mgr. Milan Krčmárik – ak je rodina viacdetná, dom pre všetkých kapacitne nestačí. Ak deti majú podiel
v dome, podľa starého VZN nemali nárok na pridelenie bytu, ak by sa chceli osamostatniť.

p. Ľubica Lašová - na komisii sme riešili aj takéto prípady, no mali sme zviazané ruky.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 33/2017 – schvaľuje VZN č.3/2017 o podmienkach
prideľovania nájomných bytov s použitím verejných prostriedkov, ktoré bolo jednohlasne prijaté (13
hlasov prítomných poslancov).
Rokovanie prerušené prestávkou do 11:00 hod.
12. Plán kontrolnej činnosti HKO na 2.polrok 2017 (materiál poslanci dostali spolu s pozvánkou)
p. starostka – požiadala p. M. Stašovú, aby predložila Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017. Materiál
poslanci obdržali spolu s pozvánkou, tvorí prílohu zápisnice.
p. Mária Stašová (HKO) – bol zverejnený na Úradnej tabuli, webstránke obce od 3.5.2017.
Diskusia k tomuto bodu nebola.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 34/2017 – schvaľuje Plán kontrolnej činnosti HKO na
2. polrok 2017, ktoré bolo jednohlasne prijaté (13 hlasov prítomných poslancov).
13. Vyhodnotenie zimnej údržby 2016/2017 (materiál poslanci dostali spolu s pozvánkou)
p. starostka – dala do pozornosti prehľadnú tabuľku s porovnaním nákladov na zimnú údržbu za
predchádzajúce obdobia, ktorú poslanci dostali spolu s pozvánkou.
p. A. Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevádzkareň) – počas tejto zimy sme pracovali podľa nového
harmonogramu, kde sa počas zimnej sezóny niektoré komunikácie udržiavali nepretržite. Celkovo bolo na
zimnú údržbu minuté viac ako 20 tis. EUR. Počas zimnej sezóny 2017/2018 prijmeme personálne a iné
opatrenie, aby bola údržba zabezpečená tak, ako je schválené.
Diskusia k tomuto bodu nebola.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 35/2017 – berie na vedomie správu o vyhodnotení
zimnej údržby 2016/2017, ktoré bolo jednohlasne prijaté (13 hlasov prítomných poslancov).
p. starostka navrhla, aby vzhľadom k tomu, že k bodu nakladanie s majetkom sú prizvaní žiadatelia o byt,
bol najskôr prerokovaný bod Rôzne. Poslanci prejavili všeobecný súhlas.
14. Rôzne
•

Projekt modernizácie prírodovedných učební ZŠ s MŠ Skalité Kudlov

p. starostka – obec podáva projekt pre ZŠ s MŠ Skalité Kudlov. Ide o modernizáciu odborných učební
fyziky, biológie a chémie. Uznesenie k projektu sa prijímalo vo februári ale na základe výzvy
na doplnenie zo strany ŽSK je potrebné uznesenie bližšie špecifikovať.
Diskusia k tomuto bodu nebola.

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 36/2017 – schvaľuje , predloženie ŽoNFP za účelom
realizácie projektu Modernizácia odborných prírodovedných učební v ZŠ s MŠ Skalité - Kudlov ktoré
bolo jednohlasne prijaté (13 hlasov prítomných poslancov).
•

voľba prísediacich na súde

p. starostka - Okresný súd Čadca žiada, aby sme zvolili a navrhli nových prísediacich na Okresný súd, na
funkčné obdobie r. 2018 – 2021. Doterajšie funkčné obdobie končí p. Milanovi Vojčiniakovi, p. Márii
Baculovej, p. Antonovi Kubalikovi a p. Mgr. Milanovi Kubalíkovi. Z OR nevzišiel žiaden návrh.
Diskusia k tomuto bodu :
p. Mgr. Zdenka Revayová - za prísediacich na toto obdobie navrhujem zvoliť Mgr. JUDr. Jozefa
Gonščáka, p. JUDr. Milana Krčmárika, p. Mgr. Milana Kubalíka a p. Milana Vojčiniaka
p. JUDr. Milan Krčmárik – opýtal sa, čo táto funkcia odnáša časovo.
p. Mgr. Milan Kubalík – časovo je to náročné. Musíte tam ísť, keď vás zavolajú, inak je súd nútený zrušiť
pojednávanie. Za celé predchádzajúce obdobie som bol asi 10 krát.
Koniec diskusie
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 37/2017 – schvaľuje, prísediacich na súde na obdobie
r. 2018- 2021, ktoré bolo jednohlasne prijaté (13 hlasov prítomných poslancov).
•

Goralské slávnosti 2017

p. Jana Časnochová (referát kultúry a knižnice) - pripomenula, že 26. GS sa uskutočnia 18.6.2017, len ako
folklórny festival. Obecné hody (kermaš) budú 25.6.2017. V hlavnom programe vystúpia ĽH Capkovci,
ĽH Torka, ĽH Rajwach, FS Bystrica, DFS Kelčovan, Gorol muzička (Rovňanovci) a Pavol Kužma.
Hlavným účinkujúcim GS je SĽUK z Bratislavy. Slávnosti financované zabezpečuje obec zo svojho
rozpočtu, ďalej Kysucké kultúrne strediskovo v Čadci a Organizácia cestovného ruchu Kysuce, ktorá bude
preplácať honorár a prepravu SĽUK v cene 3500 EUR.
Diskusia k tomuto bodu nebola.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 38/2017 – berie na vedomie informáciu o príprave
26.GS 2017, ktoré bolo jednohlasne prijaté (13 hlasov prítomných poslancov).
•

Projekt kamerový systém v obci Skalité

p. prednosta - v marci 2016 sme podali žiadosť na kamerový systém v obci Skalité, ktorú riešila Rada
vlády SR na prevenciu kriminality. Žiadali sme 18 344 EUR, spoluúčasť na tomto projekte bola 4 586
EUR. V decembri 2016 nám bolo schválené 18 tis. EUR. V súčasnosti prebieha obstarávanie na
dodávateľa kamerového systému. V prvej fáze sme žiadali 24 kamier, schválené bolo
22 ks. Na budove obecného úradu bude umiestnená špeciálna kamera, ktorá dokáže čítať ŠPZ aj v noci,
pri rýchlosti do 200 km/hod. Ostatné budú na obecnom úrade, na budove MŠ Ústredie, CVČ, budova
školy roč. 1-4, a budova školy roč.5-9.V budúcom roku bude znova žiadať a budeme chcieť rozšíriť
kamerový systém aj na Kudlove, úsek okolo školy.

Diskusia k tomuto bodu nebola.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 39/2017 – berie na vedomie informáciu projekte –
kamerový systém v obci Skalité, ktoré bolo jednohlasne prijaté (13 hlasov prítomných poslancov).
•

Projekt Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Skalité

p. starostka – požiadala p. Ing. V. Bureho, aby podal stručnú informáciu o projekte Rekonštrukcia MŠ
Skalité Ústredie.
p. Ing. Vladimír Bury (referát stavebného úradu, pozemkov a životného prostredia) - stavebné práce
prebiehajú v rámci schváleného harmonogramu. Urobili sa výkopy okolo celej budovy a zateplil sa sokel.
Znížil a zateplil sa strop v knižnici, nahodil sa sadrokartón, tento týždeň bude už aj vybrúsený
a namaľovaný. Súbežne so stropom sa robí aj nové elektrické vedenie – rozvody. Začalo sa aj vonkajšie
zateplenie sklenou vatou. Od júna bude prebiehať výmena kotolne a keď skončí školský rok v MŠ, začnú
pracovať aj vo vnútorných priestoroch.
Diskusia k tomuto bodu :
p. Milan Vojčiniak – treba zasilikonovať držiaky snehu na streche.
p. Ľubica Lašová - opýtala sa, ako sa bude realizovať elektroinštalácia v triede, kde ona učí, je tam
drevený strop.
p. Ing. Vladimír Bury (referát stavebného úradu, pozemkov a životného prostredia) - drevené konštrukcie
sa budú musieť obnažiť, aby sa natiahli káble.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 40/2017 – berie na vedomie informatívnu správu
o priebehu prác rámci projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Skalité Ústredie 632“, ktoré
bolo jednohlasne prijaté (13 hlasov prítomných poslancov).
•

Spojovacia MK Kudlov

p. starostka – požiadala p. A. Petráka, aby predložil informatívnu správu o stavbe Spojovacia MK
Kudlov. Súčasne je geodetický zameraný skutočný stav pozemkov. Pripomenula informáciu, že spodná
strana ľudí na Chajsovke má čiastočne zahradené svoje pozemky do obecného majetku a naopak cesta
z druhej strany čiastočne zasahuje do pozemkov ľudí. Túto situáciu budeme riešiť na spoločnom stretnutí
s jednotlivými vlastníkmi.
p. A. Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevádzkareň) – informoval o prebiehajúcich prácach na Spojovacej
MK Kudlov. Navrhol cestu zo 4,5m rozšíriť na 5 m, využívajú ju obyvatelia bytoviek aj z Čaneckého
potoka. Šírka 4,5 m nedovoľuje bezpečne obídenie dvoch proti sebe idúcich áut. Plocha medzi terajšou
MK a riekou sa do budúcna uvažuje používať na parkovanie. Poukázal na to, že niektoré práce sa už začali
robiť a požiadal OZ o súhlas rozšíriť cestu na 5m a urobiť plochu na parkovanie, čo obnáša aj navýšenie
finančných prostriedkov na stavbu.
Diskusia k tomuto bodu :

p. Jozef Vojčiniak – som rád, že je tu takýto návrh, súhlasím s rozšírením cesty. Na parkovanie vznikne
plocha možno aj 10x10m. Vedľa hlavnej cesty je bahnitá plocha, keby sa to dalo aspoň vysypať
kameňom.
p. JUDr. Milan Krčmárik – aj ja som za, keď už sa to robí, treba to dať do poriadku. Musíme však
myslieť aj na to, že sú tu aj iné žiadosti na cesty a vieme, že zimná údržba bola drahá. Nemáme
informáciu, koľko to bude stáť.
p. A. Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevádzkareň – pod p. Kozákom sú naše pozemky a šírkové parametre
to dovoľujú rozšíriť. Parkovacia plocha o ktorej uvažujeme je plán do budúcnosti. Teraz je tam len
navezená zemina a pozemok treba vysporiadať.
p. starostka - chcela by so vás požiadať, aby ste podporili návrh p. A. Petráka. Do budúceho OZ
pripravíme finančné vyčíslenie nákladov a pri ďalšej úprave rozpočtu by sa finančné prostriedky doplnili.
p. Ján Bury - treba to urobiť teraz, poriadne a už sa k tomu nevracať. Peniaze sa nájdu.
p. Mgr. Zdenka Revayová - treba to urobiť.
p. Vladislav Ondrašina – súhlasím s kolegami. Táto cesta nás už stála dosť financií a je to cesta pre štyri
domy. Parkovisko treba dorobiť pre bytovky.
p. Mgr. Milan Kubalík – táto cesta je už teraz dosť využívaná, treba ju dorobiť. V Cupli sme cestu tiež
urobili.
p. M. Vojčiniak – súhlasím, aby sa to urobilo tak, ako navrhuje p. Alojz Petrák.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 41/2017 – berie na vedomie informatívnu správu
o stavbe Spojovacia MK Kudlov, súhlasí s rozšírením a úpravami spojovacej MK Kudlov a žiada
pripraviť finančné vyčíslenie do budúceho OZ.
Hlasovanie prebehlo následovne:
Za hlasovali: Mgr. Z. Révayová, Mgr. M. Kubalík, Mgr. JUDr. J. Gonščák, p. J. Bury, p. Ľ. Lašová, p. J.
Vojčiniak, p. M. Petrák, p. O. Rovňan, p. M. Vojčiniak. P. JUDr. Milan Krčmárik,
p. Mgr. Edita Špilová, p. Milada Kurtová.
Proti: 0
Zdržal sa:
p. V. Ondrašina,
Uznesenie bolo schválenie počtom hlasov 12 poslancov.
•

logo Skalité obec pod Trojakom

p. starostka - informovala poslancov, že Úrad priemyselného vlastníctva nám zapísal ochrannú známku
na logo, autorom ktorého je Ing. Pavol Laš - logo „Skalité obec pod Trojakom“. Ochranná známka platí
10 rokov. Ak by chcel niekto túto známku používať, môže sa tak stať len so súhlasom obce.

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 42/2017 – berie na vedomie informatívnu správu
o zápise ochrannej známky pre logo Skalité obec pod Trojakom do registra ochranných známok, ktoré
bolo jednohlasne prijaté (13 hlasov prítomných poslancov).
•

Sociálna výpomoc Šimaliaková

p. starostka – predložila žiadosť o soc. výpomoc p. Kataríny Šimaliakovej, bytom Skalité č.403. P.
Šimaliaková v zmysle VZN č 8/2008, na prevoz pozostatkov nebohého manžela, ktorý náhle zomrel
v zahraničí. Podľa VZN jej môžeme poskytnúť finančnú výpomoc vo výške životného 3- násobku
minima, čo je 594 EUR.
Diskusia k tomu bodu nebola.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 43/2017 – schvaľuje finančnú výpomoc p.
Šimaliakovej Kataríne, bytom Skalité č.403, ktoré bolo jednohlasne prijaté (13 hlasov prítomných
poslancov).
Rokovanie prerušené prestávkou do 13:00 hod.
15. Nakladanie s majetkom obce
Na rokovaní nebol prítomný poslanec p. Vladislav Ondrašina.
•

byty

p. starostka – podklady k tomuto bodu pripravila sociálna komisia. Zápisnicu dostali poslanci spolu
s pozvánkou, následne bolo prerokované v OR. Odovzdala slovo p. predsedníčke Mgr. Zdenke Révayovej.
Mgr. Zdenka Révayová - predĺženie NZ , na základe dokladov v súlade s VZN, sa prehodnotilo, či
nájomcovia spĺňajú alebo nespĺňajú kritéria. V prípade, že nájomcovia spĺňajú kritéria bola NZ
predlžená na obdobie 3 rokov, v prípade nesplnenia kritérií, NZ bude predĺžená na obdobie 1 roka.
predlženie nájomných zmlúv na byty :
- M. Koričárovou, Skalité 781 /byt ZŠ Kudlov/ - po splnení požiadaviek riaditeľky ZŠ a komisie od 11.
08. 2017 do 10. 8. 2018,
- p. Ondrej Špirko 1450/1 od 01. 7. 2017 do 30. 6. 2018,
- p. Ján Kríž 1450/8 od 15. 7. 2017 do 14. 7. 2018,
- p. Barbora Serafínová 1459/1 od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2018,
- p. Marek Kotschy 1449/2 od 01. 6. 2017 do 31. 5. 2020,
- p. Martina Tatarková 1460/1 od 1. 8. 2017 do 31. 7. 2020,
- p. Anna Majchráková 1460/2 od 1. 8. 2017 do 31. 7. 2020,
- p. Gabriela Slichová 1459/10 od 1. 8. 2017 do 31. 7. 2020.
Diskusia k tomu bodu nebola.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 44/2017 – schvaľuje predlženie NZ na byty, ktoré
bolo jednohlasne prijaté (12 hlasov prítomných poslancov).
p. starostka – p. Sabina Kultánová, ktorá má prenajatý byt v zdravotnom stredisku požiadala o ukončenie
nájmu, z dôvodu, že idú stavať rodinný dom a budú bývať u rodičov. Žiadala, ak by to bolo možné

o ukončenie dohodou k 31.5.2017. Sociálna komisia doporučuje, aby bola ukončená NZ s p. Kultánovou
dohodou a uvoľnený dvojizbový nájomný byt navrhuje prideliť losovaním. Komisia vyzvala piatich
žiadateľov, ktorí spĺňajú podmienky pre získanie tohto bytu. Ide o žiadateľov:
p. Marek Lucák, p. Ivana Mikulová, p. Žofia Hlušková, Jaroslav Urbánek a Anna Cholujová. Všetci
žiadatelia o byt boli prítomní na zasadnutí OZ.
Diskusia k tomu bodu nebola.
p. starostka dala hlasovať v zmysle platného VZN o návrhu prideliť uvoľnený dvojizbový byt losovaním,
návrh bol jednohlasne prijatý ( 12 hlasov prítomných poslancov)
Následne prebehlo losovanie, uvoľnený dvojizbový by si vylosoval žiadateľ p. Marek Lucák, bytom
Skalité č. 1308.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 45/2017 – schvaľuje pridelenie NB v BD č,
žiadateľovi: Marek Lucák, bytom Skalité č. 1308, ktoré bolo jednohlasne prijaté (12 hlasov prítomných
poslancov).
•

Prenájom stĺpa v SKI areáli

p. starostka privítala na rokovaní JUDr. Jozefa Pikuliaka, právneho zástupcu obce a p. Gajdošika,
konateľa spoločnosti GOLEM TECH, ktorá prevzala po spoločnosti Boottis prevádzkovanie internetu
v našej obci. Firma GOLEM TECH má uznesením č.17/2017 schválený prenájom stožiaru v stredisku
v SKI areáli Skalité – Serafínov, parc.6275/2 s výškou nájmu 500,- EUR /rok, za účelom poskytovania
verejnej elektronickej komunikačnej služby vrátane IPTV. Schválená suma 500 EUR je pre nich
neakceptovateľná.
p. Gajdošík – do žiadosti sme uviedli stručné dôvody prečo chceme prenájom stĺpu a prečo sumu 120
EUR. Pracujeme na inovácii siete, aby sme tam mohli aplikovať aj televíziu, rôzne iné služby
a zrýchľovať internet. Na Serafínove máme problém, je to tam dosť členité, viac technických problémov.
Technológiu, ktorú používame má nutnosť priamej viditeľnosti, čiže nemala by isť cez nejaký dom, strom
a pod. Problém vzniká u p. Bialoňa, tam je vysielač vybudovaný, už je aj zrekonštruovaný. Máme
uchádzačov cez železnicu, je slabé pokrytie, potrebujeme vysielač od p. Bialoňa dať preč. Vyhovoval by
nám práve ten stožiar alebo jeden z tých stĺpov bývalého vleku. Rozdiel medzi stĺpom bývalého vleky a na
Poľane je taký, že vysielač na Poľane je vyšší, je z neho možné pokryť väčšie územie a na stĺpe nie sme
obmedzení priestorom. Je tam technologický domček, kde je umiestnená technológia je to chránené. Zo
stĺpa na Serafínove budeme robiť len lokálne pokrytie, možno 50 domov a z Poľany 300 až 500 domov.
Na stĺpe na Serafínove je podstatne menej technológie ako na Poľane.
Diskusia k tomuto bodu :
p. JUDr. Milan Krčmárik – rozprávali o stĺpe pri vleku ale aj o domčeku pri vleku, ktorý používali
vlekári.
p. Gajdošík – ak je možnosť technológiu dať do vnútra je to vždy lepšie ako ju mať na otvorenom
prostredí. V tomto prípade domček nie je nutný. Kľúčový je stĺp, výškovo vyhovuje.
p. starostka – v žiadosti žiadate len stĺp za prenájom 120 EUR/rok + energie
p. Gajdošík - kľúčový je pre nás stĺp, výškovo vyhovuje.

p. Milada Kurtová – treba nájsť stred, navrhujem 250 EUR
p. Gajdošík – aktuálne sme v situácii, že to musíme riešiť, pretože tých čakateľov je veľa. Je to o diskusii,
500 EUR bolo určite veľa, 200 EUR by bolo prijateľné.
p. Milada Kurtová – sťahuje svoj pôvodný návrh a navrhujem 200 EUR
Na rokovanie sa o 13:30 dostavil p. poslanec Vladislav Ondrašina.
Koniec diskusie
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 46/2017 – schvaľuje prenájom stožiaru v stredisku
SKI areál Skalité – Serafínov, parc. 6275/2, za cenu 200,- EUR pre firmu GOLEM TECH, ktoré bolo
jednohlasne prijaté (13 hlasov prítomných poslancov).
•

zámer odpredaja pozemku p. Šmatlavová

p. starostka - p. Zuzana Šmatlavová, bytom Skalité č.797, požiadala Obec Skalité o odkúpenie časti
pozemku parc. č. KNC 1975 za účelom parkovania, resp. stavby garáže. Žiadosť bola prerokovaná na
stavebnej komisii, kde neprijali žiadne stanovisko. Obecná rada požiadala, aby p. Z. Šmatlavová spresnila
a špecifikovala žiadosti.
p. Peter Šmatlava /otec žiadateľky/ - pozemok bol náš a p. Čaneckého. Moja sestra ho dala na vlastné
náklady dosypať zeminou. P. Čanecký nám navrhol, nech od neho jeho časť odkúpime. Sestra to aj
odkúpila a keď p. Čanecký začal vybavovať prepis, zistil, že pozemok patri obci. P. Čanecký peniaze
sestre vrátil. Naša rodina na pozemku dlhodobo parkuje. Dcéra ide stavať rodinný dom a tento pozemok
chce odkúpiť na stavbu garáže.
p. starostka - uviedla, že ide o neknihovanú parcelu, zákonom takéto pozemky prešli do majetku obce.
Podľa zákona o majetku obci, predaj majetku sa môže uskutočniť dražbou, priamym predajom cez
znalecký posudok, obchodnou verejnou súťažou alebo osobitným zreteľom. Najskôr musí OZ schváliť
zámer odpredaja, ten sa musí zverejniť na úradnej tabuli na 15 dní pred rokovaním OZ, následne už je
možné majetok odpredať. Geometrický plán si žiadateľ robí na vlastné náklady, cena je od 1 – 10
EUR/m2.
Diskusia k tomuto bodu :
p. Zdenka Revayová – lokalitu poznám, bola to jedna veľká roklina, doporučujem schváliť.
p. Vladislav Ondrašina – súhlasím, treba schváliť zámer odpredaja.
p. JUDr. Milan Krčmárik – opýtal sa komu patrí parc. 1970.
p. Peter Šmatlava – mojej setre p. Padyšákovej.
p. Mgr. Milan Kubalík – bola to roklina, táto rodina to dala do poriadku, podporujem odpredaj.
p. Milada Kurtová – súhlasím s predajom.

p. Milan Vojčiniak – som za odpredaj, len navrhujem nechať 1m od cesty.
Koniec diskusie
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 47/2017 – schvaľuje zámer odpredaja majetku p.
Zuzane Šmatlavovej, ktoré bolo jednohlasne prijaté (13 hlasov prítomných poslancov).
•

nadobudnutie majetku – pozemok Cupeľ

p. starostka - predložila žiadosť p. Gelačákovej, bytom Čierne 549, ktorá ponúka obci na odpredaj časť
pozemku parc.č. NC 3744 – orná pôda o výmere cca 215 m2 v Cupli pri bytovkách. FK súhlasí
s odkúpením, je to pre obec výhodné, nakoľko by sa tak skvalitní infraštruktúra pre bytové domy. Cena 7
EUR/m2 je pre p. Glačákovú prijateľná.
Diskusia k tomuto bodu nebola.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 48/2017 – schvaľuje odkúpenie pozemku od p. Anny
Gelačákovej, bytom Čierne 549, ktoré bolo jednohlasne prijaté (13 hlasov prítomných poslancov).
•

prenájom pozemku p. Laš

p. starostka – predložila žiadosť p. Vladimíra Laša bytom Skalité č 1378 o prenájom časti pozemku parc.
č. KNC 7650/28, za účelom uskladnenia dreva. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli a web stránke
obce, neboli žiadne pripomienky. Uvedená časť pozemku je pre obec nevyužiteľná. Ide o výmeru 103m2,
výška nájmu 0,80 EUR/m2/1rok.
Diskusia k tomuto bodu nebola
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 49/2017 – schvaľuje prenájom časti pozemku pre p.
Vladimíra Laša, Skalité č. 1378, ktoré bolo jednohlasne prijaté (13 hlasov prítomných poslancov).
•

nadobudnutie majetku – pozemok Cupeľ

p. starostka - predložila žiadosť Spoločenstvo vlastníkov bytov 734 o rozšírenie parkovacej plochy pre
osobné vozidlá na pozemku 1840/1. FK doporučuje upraviť v rozsahu dohodnutom na stavebnej komisií
štrkovou úpravou z údržby MK cez Obec Skalité – Prevádzkáreň.
Diskusia k tomuto bodu nebola.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 50/2017 – schvaľuje žiadosť Spoločenstva vlastníkov
bytov č.734 o rozšírenie parkovacej plochy pre osobné vozidlá na pozemku 1840/24, ktoré bolo
jednohlasne prijaté (13 hlasov prítomných poslancov).
•

odpredaj pozemku p. Budoš

p. starostka - na poslednom OZ bol schválený zámer odpredaja časti pozemku KNE 6416 na základe GP
pre žiadateľa: Jozef Budoš, bytom Skalité č.1483 v cene 6,00 EUR /m2. P. Budoš priniesol GP, aj súhlas
správcu toku. Ide o 24m2.
Diskusia k tomuto bodu nebola

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 51/2017 – schvaľuje odpredaj časti pozemku KNE
6416 pre p. Jozefa Budoša, Skalité č. 1483, ktoré bolo jednohlasne prijaté (13 hlasov prítomných
poslancov).
•

zverenie majetku do správy

p. starostka – po konzultácii s p. M. Stašovou (HKO) a účtovníčkou p. A. Ruckovou navrhla previesť na
základe zmluvy zveriť do správy majetok obce a to: work outové ihrisko v areáli MŠ Skalité Ústredie,
detské ihrisko pri BD č. 1449 a 1450, detské ihrisko pri BD č. 1450 a 1460, detské ihrisko pri BD č. 1149
do správa správcovi Obec Skalité Prevádzkareň a work outové ihrisko v areáli ZŠ s MŠ Skalité Kudlov
Diskusia k tomu bodu nebola.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 52/2017 – schvaľuje zverenie majetku do správy –
ihriská, ktoré bolo jednohlasne prijaté (13 hlasov prítomných poslancov).
16. Interpelácie poslancov
p. Ján Bury – mám štyri veci. Oslovili ma občania, že je sústavný problém s bankomatom VÚB banky pri
Hoteli Kolonial, každú chvíľu je nefunkčný. Treba zistiť, či by bolo možné umiestniť v obci ešte jeden
bankomat. Na Chajsovke nie je počuť rozhlas. Nájazd na diaľnicu D3 na Serafínove nie je vyriešený. Ak
chce občan zo Skalitého ísť do Bratislavy, musí ísť do Poľska, aby sa dostal na diaľnicu, je to nelogické.
Pozval všetkých na Osadový turnaj, ktorý sa uskutoční 2.7.2017 a Memorial des. R. Šmatlavu dňa
16.7.2017. Zápas Internacionálov Skalité – Lednické Rovne bude 25.6.2017.
p. starostka – bankomat budeme riešiť a oslovíme aj Slovenskú sporiteľňu, upozorníme listom aj VÚB
banku. Čo sa týka rozhlasu na Chajsovke, Prevádzka preverí možnosti a bude informovať na budúcom
OZ. Vjazd na diaľnicu bol naplánovaný aj na Slovensku za Kožákovým mostom ale z dôvodu, že sa
nerobí plný profil tak je nájazd v Poľsku.
p. Ján Bury – plný profil nebude ani za 50 rokov.
p. Ľubica Lašová – občanom od Labasa boli zabrané časti pozemkov a teraz sa nemajú ako dostať na
Pagorok po ceste okolo p. Rešetkovej. Nevedia, či sa dostanú na pôvodnú cestu alebo im cestu urobia.
Ďalej sa chcem opýtať na čističku, ktorá bola pri BD č.1440, či je predaná alebo je na mieste. Chcela by
som pripomienkovať havarijný stav cesty pri Penzióne Silvester, kde voda preteká cez hlavnú cestu
a zatápa rodinný dom p. Gonščáka.
p. Martin Gonščák (referát stavebného úradu, pozemkov a životného prostredia) – cesta, čo ľudia jazdili
do Pagorku bola mapová cesta.
p. starostka – ČOV pri BD 1440 bol zverejnený zámer na odpredaj, ten sa nepodarilo zrealizovať, ČOV je
vyradená z majetku a jama po nej je zasypaná a upravená. P. starostka informovala, že ešte nie je zrejme,
či NDS bude cestu 1. triedy opravovať tento rok alebo r.2018. Dali sme podmienky na päť kritických
miest, kde sa musí spevniť svah. Všetky tri obce s snažíme dotlačiť Slovenskú správu ciest, aby sa pustila
do opravy chodníkov, aj v spolupráci s Ministerstvom dopravy.
p. Milada Kurtová – oproti cintorína pri dome p. Špiriakovej spod nájazdu vyteká veľké množstvo vody.
Všetko stieklo na cesto k Domu nádeje.

Ing. Vladimír Bury (referát stavebného úradu, pozemkov a životného prostredia) - NDS nám cestu bude
odovzdávať, pokiaľ neurobia poriadne odvodnenie a nebude to v poriadku, nepreberieme ju.
p. Mgr. Edita Špilová – opýtala sa, či sa bude robiť nový asfaltový koberec po hlavnej ceste.
p. starostka – v rámci projektu majú položiť 5 cm vrstvu asfaltu. Zatiaľ nemáme informácie, žeby
niektoré úseky mali vynechať. Trváme na tom, že musia urobiť terénne úpravy, spevniť cestu nie len
v úsekoch, ktoré pôvodne mali v pláne. Slovenská správa ciest nevyhodnotila ako kritický úsek utrhnutú
cestu u Tomasa. To vôbec nemali v pláne a za toto sme tvrdo bojovali. K tomuto sme museli urobiť
niekoľko jednaní.
p. JUDr. Milan Krčmárik – nedá sa dostať na ihrisko na Kudlove. Kto to má na starosti? Sú to ihriska pre
deti a tie sa tam nedostanú. Možno by bolo dobré zverejniť kontakt na pani, ktorá to má na starosti.
p. starostka – správcom ihriska je ZŠ Kudlov a toto otváranie riešila p. riaditeľka, na začiatku sme mali
ihriska asi dva mesiace otvorené, môžeme to znova skúsiť.
p. JUDr. Jozef Pikuliak (právny zástupca obce) - z bezpečnostného hľadiska treba dávať pozor, ak ihriska
využívajú deti, aby sa niečo nestalo. Treba odstrániť prípadné rizika.
p. Mgr. Zdenka Revayová – navrhujem tému ihrisko rozdiskutovať na OZ, porozmýšľali ako na to
a zároveň prizvali p. riaditeľku Serafínovú.
p. Ľubica Lašová – treba riešiť aj dolné ihrisko, pribudlo work outové ihrisko, je to dobrá vec, ale
nechcite vidieť, čo tam tie niektoré deti robia.
p. starostka - work outové ihrisko sme dali do správy Prevádzke a je tam umiestnený prevádzkový
poriadok, kde je uvedené, že vstup na ihrisko je na vlastnú zodpovednosť.
p. Miloš Petrák – opýtal sa:
- v akom stave je rozširovanie cintorínu za Riekami?
- v BD 1449, v byte č. 10 u p. Slichovej sme boli riešiť zatekanie do bytu zo strechy,
povedala nám, že je to problém 2-3 roky, toto sa týka aj vedľajšieho bytu, kde boli problémy s elektrickou
energiou. Sú to závady od kolaudácie. K dnešnému dňu nie je omaľovaná horná chodba.
- kedy sa bude realizovať osvetlenie na spodnej ceste?
- cesta do Filipa, do Čadečky k štátnej hranici – už tretí rok tam odtiaľ ľudia nedoviezli
drevo, nič sa tam nerobí, je tam doslova tankodrom. Popod celú skládku neurobili žiaden kanál, dali tam
len kamene a prekryli bielou fóliou. Pri minulých dažďoch sa tam urobilo jazero. Bude to problém.
- treba vyčleniť finančné prostriedky na opravu cesty do Kavaly. Budeme tu mať
asfaltérov, treba urobiť opravu aspoň tých kritických miest.
p. starostka – odpovedala na otázky p. Miloša Petráka. Rokovanie o cintoríne zatiaľ s p. farárom nebolo.
Čo sa týka BD – Prevádzka má na starosti správu a údržbu budov. Ak nájomca nahlási poruchu, ide
objednávka na Prevádzku, ktorá opravu zrealizuje alebo voláme odbornú firmu. Ak tu žiadosť od p.
Slichovej bola, bola posunutá na Prevádzku. Ak to Prevádzka nebola schopná urobiť, mali sme byť
okamžite informovaní a bol by volaný klampiar. Osvetlenie súbežná cesta so železnicou – oslovili sme
viac firiem, aby nám vypracovali cenovú ponuku, tak aby sa ponuka týkala aj možnosti financovania
formou koncesie alebo lízingových splátok alebo formou dodávateľského úveru. Rozpočtovaná cena
vychádza 160 tis. EUR s DPH. Čo sa týka prístupov na pozemky, je potrebné vyvolať jednanie medzi

MDS a dotknutými občanmi. Cesta do Kavaly – najkritickejší úsek je tam ako sú maštale, budeme to
riešiť s predstaviteľmi družstva.
p. Jozef Vojčiniak – cesta do Greši – sú výmole na ceste. Železničný most u Tomasa skultúrniť. Treba
pokosiť prístupové chodníky pod Poľanou a na Kudlove z oboch strán a povyrezávať haluze, ktoré
prečnievajú do chodníkov. Pri mojej garáži Sevak urobil opravu, všetko stále vyviera a ide do potoka.
p. Vladislav Ondrašina – súkromní vlastníci lesa požiadali o pomoc pri oprave cesty do riek na sťahovanie
dreva. Žiadajú pomôcť s materiálom a technikou. Na ceste do Kavaly, z domu p. Ľ. Tomicu vyteká voda
alebo žumpa. Treba ho upozorniť, aby si to dal do poriadku.
17. Záver
p. starostka - dala do pozornosti, že termín budúceho OZ bude 21.8.2017, poďakovala za účasť. Pozvala
poslancov na podujatia, ktoré sa budú konať počas letných mesiacov.
Na rokovaní boli prijaté uznesenia od č. 26/2017 po č. 52/2017.

Ing. Vladimír Krčmárik
prednosta OcÚ
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