Zápisnica z Riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Skalité
konaného dňa 27. 2. 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. Správa o čerpaní rozpočtu obce k 31. 12. 2016 (predkladá A. Rucková)
5. Správa o kontrolnej činnosti HKO za 2. polrok 2016 (predkladá HKO, p. M. Stašová)
6. Plán kontrolnej činnosti HKO na l. polrok 2017 (predkladá HKO, p. M. Stašová)
7. Pridelenie dotácií spoločenským organizáciám v obci v zmysle VZN č. 5/2016
o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce Skalité (predkladá A. Rucková)
8. Informácia o príprave výstavby športovej haly v obci Skalité (predkladá Ing. V. Bury)
9. Plán opráv MK, osvetlenia a rozhlasu (predkladá Ing. V. Bury)
10. Nakladanie s majetkom obce
11. Rôzne
11. Interpelácie poslancov
12. Záver.

1. Otvorenie zasadnutia.
Zasadnutie otvorila a viedla PaedDr. Andrea Šimurdová, starostka obce, ktorá privítala všetkých
prítomných na zasadnutí Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ). Rokovanie bolo zvolané
pozvánkou v zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Pani starostka predložila
program rokovania, navrhla rozšíriť bod rokovania č. 4 - Informatívna správa o Rozpočtovom
opatrení starostky obce č. 4/ 2016 a 1/2017. Dala hlasovať o doplňujúcom návrhu o doplnení
programu – bol schválený. Program bol jednohlasne schválený počtom hlasov 12 všetkých
prítomných poslancov. O ospravedlnenie požiadal Mgr. JUDr. Jozef Gonščák z pracovných
dôvodov.
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 Kubalíka, za overovateľov zápisnice p. Ľubicu Lašovú, p.
Vladislava Ondrašinu. Predložený návrh bol jednohlasne schválený.
3. Správa o činnosti a kontrola plnenia uznesení OZ
uznesenia prijaté na OZ 14. 12. 2016 - všetky splnené
Správa o činnosti:
- prebiehali pracovné rokovania, stretnutia - stavba a dokončenie diaľnice D3, v súvislosti
s pripravovanými prácami NDS, ako je určenie obchádzkovej trasy v prípade nehody v tuneli,
ktorou je cesta I/12
- pripravuje sa rokovanie s NDS v súvislosti s riešením odtokových pomerov zo stavby diaľnice
D3, sú nepostačujúce. Pri trvalej prevádzke a intenzívnejších dažďoch hrozí, že by mohol byť
poškodený majetok občanov a obce.
- množstvo pracovných stretnutí v súvislosti s výstavbou športovej haly v obci
- stretnutie v súvislosti s odpadovým hospodárstvom, podpísaná zmluva so spoločnosťou ENVIPACK, kde nám boli v súvislosti so Separovaným zberom uznané náklady - v prospech obce cca
40 tis. EUR/ročne. Mali by sa ponížiť náklady na zber odpadu, bude to predmetom l. zmeny
rozpočtu na rok 2017.
- stretnutie Mikroregiónu Triangel - riešilo sa podávanie projektov
- podpísaná zmluva o NFP z eurofondov - na zateplenie MŠ Skalité Ústredie v sume cca 300 tis.
EUR. Nasleduje kontrola verejného obstarávania, zhotoviteľom stavby firma STAVOSPOL
Turzovka, práce by mali prebiehať od mesiaca apríl do októbra. Rekonštrukcia - zahŕňa
zateplenie obvodového plášťa, zmenu kúrenia, kotolne, systému elektriny. Bude to náročné, viac
informácií na zasadnutí Stavebnej komisie (ďalej len „SK“) v máji.
- zasadala Stavebná komisia (ďalej len „SK), Finančná komisia (ďalej len „FK“), Sociálna
komisia (ďalej len „ScK“), Obecná rada (ďalej len „OR“), pripravili podklady na rokovanie
Obecného zastupiteľstva (ďalej len „OZ“), zápisnice z rokovaní poslanci obdržali spolu
s pozvánkou.
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Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 1/2017, (schvaľuje návrh. komisiu,
overovateľov zápisnice, berie na vedomie Správu o činnosti, kontrolu uznesení), ktoré bolo
jednohlasne schválené.
4. Správa o čerpaní rozpočtu obce k 31. 12. 2016 – Rozpočtové opatrenie starostky
obce č. 4/2016 a Rozpočtovom opatrení starostky obce č. 1/2017 (predkladá A. Rucková)
p. starostka - materiál poslanci obdržali spolu s pozvánkou, bol prerokovaný na zasadnutí
FK, OR, doporučujú vziať na vedomie, tvorí prílohu zápisnice a uznesenia. Odovzdala slovo p.
Alojzii Ruckovej.
p. Alojzia Rucková (referát rozpočtu a účtovníctva) - podrobne informovala poslancov
o všetkých položkách rozpočtu, takisto informovala o Rozpočtovom opatrení starostky obce č.
4/2016(kompetencia starostky obce, schválená v OZ) a č. 1/2017.
p. starostka - informovala poslancov, že obec bola úspešná a získali sme financie z havarijného
fondu Ministerstva školstva a počas jarných prázdnin budú realizované práce na oprave podlahy
na 2. poschodí ZŠ Kudlov.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nakoľko sa nikto neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 2/2017, berie na vedomie infor. správu
o Rozpočtovom opatrení starostky obce č. 1/2017, ktoré bolo jednohlasne prijaté.
5. Správa o kontrolnej činnosti HKO za 2. polrok 2016 (predkladá HKO, p. M.
Stašová)
p. starostka - informovala poslancov, že Správa o kontrolnej činnosti bola prerokovaná na
zasadnutí OR - doporučuje vziať na vedomie, tvorí prílohu zápisnice, materiál poslanci obdržali
spolu s pozvánkou, odovzdala slovo p. Márií Stašovej (HKO).
p. Mária Stašová (HKO) - podrobne informovala poslancov o vykonaných kontrolách, ktoré boli
vykonané v súlade so schváleným Plánom o kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016. Predložila
Súhrnnú správu za celý rok 2016 - súhrn z vykonania kontrol za l. a 2. polrok 2016.
Diskusia k tomuto bodu:
p. Vladislav Ondrašina - opýtal sa na vozové zošity vedené pri pracovných strojoch - musí byť
vedený aj na kosačku a motorovú pílu.
p. Mária Stašová - pri kontrole Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) zameriavajú sa na
evidenciu kosačiek, krovinorezov, píl. Musí sa viesť podrobná evidencia o spotrebe PHM , keď
nie je evidencia vyčísľujú to ako porušenie rozpočtových pravidiel. Pre obce nie je žiadny
predpis, ktorý by toto upravoval, ale pri kontrole to je sledované. Môže byť vypracovaná
vnútorná smernica, ktorá to bude upravovať.
p. Jozef Vojčiniak - dal do pozornosti, že mu nesedia sumy v položke Daň za psa, sú uvedené
rozdielne sumy, ako je to možné, v rozpočte je 1637,- EUR, v správe je 400,- EUR.
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p. Mária Stašová - v rozpočte je uvedená skutočnosť, koľko bolo vybrané v roku 2016 a v Správe
o kontrolnej činnosti je uvedená výška pohľadávok na dani za psa, ktoré občania nezaplatili.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 3/2017 - berie na vedomie Správu
o kontrolnej činnosti, ktoré bolo jednohlasne schválené.
6. Plán kontrolnej činnosti HKO na l. polrok 2017 (predkladá HKO, p. M. Stašová)
p. starostka - predložila Plán kontrolnej činnosti HKO na l. polrok 2017, materiál poslanci
obdržali spolu s pozvánkou, tvorí prílohu uznesenia, bol prerokovaný na zasadnutí OR doporučuje schváliť, odovzdala slovo p. Márií Stašovej (HKO).
p. Mária Stašová (HKO) - predložila Plán kontrolnej činnosti HKO na l. polrok 2017 je
zverejnený na Úradnej tabuli a WEB stránke obce, požiadal o doplnenie.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 4/2017 (schvaľuje Plán kontrolnej činnosti
HKO na l. polrok 2017), ktoré bolo jednohlasne schválené.
7. Pridelenie dotácií spoločenským organizáciám v obci v zmysle VZN č. 5/2016
o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce Skalité (predkladá A. Rucková)
p. starostka - bolo prerokované na zasadnutí FK a OR. FK - celková čiastka zosumarizovaním je
vyššia, ako je vyčlenené v rozpočte obec, FK doporučila finančné plnenie, tak aby sa neprekročil
rozpočet obce - 2500,- EUR, OR sa stotožňuje s návrhom FK, v zozname nie je uvedená TJ
Slovan Skalité, nakoľko boli schválené finančné prostriedky na poslednom zastupiteľstve
v minulom roku, nakoľko ich potrebujú na prevádzkové náklady už od začiatku roka. Únia
nevidiacich a slabozrakých - žiadajú 150,- EUR na kurz priestorovej orientácie zameranej na
seniorov s názvom „Chodím sám“ - FK , OR doporučujú rovnakú výšku. Detstvo Kudlov OZ žiadajú 400,- na zrealizovanie podujatí Kudlovská kopačka, Na bicykli bezpečne a Mikulášska
besiedka - FK a OR - doporučujú schváliť. PZ Skaľanka - žiadajú 350,- EUR na vytváranie
podmienok na zachovanie genofondu poľovnej zveri v revíri obce Skalité, FK a OR - doporučujú
schváliť. ZOSZ včelárov - požadujú 200,- EUR , vzhľadom ku sprísneniu podmienok legislatívy,
nemôže im byť poskytnutá dotácia. Požadujú to na propagačné materiály, FK a OR - doporučujú
uvedenú žiadosť riešiť priamo z rozpočtu obce. OZ Priatelia umenia, vzdelávania, výchovy detí
a mládeže v Čadci - žiadajú 500,- EUR na vystúpenie vokálnej skupiny Iriny Školníkovej v roku
2017, pôsobia tam 4 dievčatá z obce Skalité, reprezentovali obec v Petrohrade, kde mali opäť
vynikajúce výsledky, FK a OR - doporučujú schváliť. Klub sklerózy multiplex v Kysuckom
Novom Meste - žiadajú o 100,- EUR na ozdravný rehabilitačný a rekondičný pobyt, FK a OR doporučujú schváliť. Spoločenstvo rodičov pri ZŠ Skalité Ústredie - žiadajú o 1000,- EUR na
podujatie Farský deň - oslavy Dňa detí na námestí a na projekt - Deti sjednocené Evropy
Oblašsko, FK a OR - doporučujú schváliť 800,- EUR. OZ SKI TEAM Oščadnica - zastrešuje
zjazdové a bežecké lyžovanie, aktívnou členkou je Anna Mikulová, trénuje v Oščadnici, nakoľko
u nás nie sú lyžiarske podmienky, žiadajú 500,- EUR na zabezpečenie tréningového procesu
a pretekovú skupinu doma aj v zahraničí, FK a OR - doporučujú 200,- EUR. V osobitnej položke
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je CVČ ABC Martin - Košťany nad Turcom - požadujú 336,- EUR, ide to z inej položky, ale je to
pri dotáciách do konca školského roka je to 167,38 EUR. Nie je tu žiadosť Klubu dôchodcov
v Skalitom a Slovenského červeného kríža v Skalitom- organizácie, ktoré nespĺňajú podmienky
na pridelenie dotácie. Budú sa riešiť samostatne v rámci reprezentačného fondu - budú zakúpené
kvety a občerstvenie pri príležitosti MDŽ - 13. 3. 2017, a bude uhradený obed pre darcov krvi,
tak ako každý rok. VZN umožňuje, že pokiaľ ide o mimoriadnu situáciu, môže OZ prideliť
dotáciu aj počas roka, čomu by podliehala aj úprava rozpočtu. Požiarny zbor v Skalitom si
žiadosť nepodal, všetky organizácie boli po prijatí VZN informované, že sa menia podmienky pre
poskytnutie dotácie.
Diskusia k tomuto bodu:
Mgr. Milan Kubalík - dal do pozornosti, aby bola navýšená suma pre SKI TEAM Oščadnica,
treba podporovať mladých ľudí. Skoro všetci žiadatelia boli v plnej miere uspokojení. Dal návrh OZ priatelia umenia Čadca - znižiť o 50,- EUR, Spoločenstvo rodičov - na Farský deň, aby
požiadali aj farnosť, aby prispela, znížiť im o 50,- EUR, aby sa dalo SKI TEAM Oščadnica aspoň
300,- EUR.
p. Milan Vojčiniak - navrhol ponechať sumy tak, ako boli navrhnuté.
Mgr. Edita Špilová - informovala poslancov, že nežiadajú 1000,-EUR na Farský deň, 700,- EUR
bude stáť autobus pre deti, ktoré budú vystupovať z divadelného krúžku Kolovrátok. Farský deň
- výška 300,- EUR. Bola schválená doporučená nižšia suma, sú na to veľmi vysoké náklady,
Farský úrad sponzoroval túto akciu vo veľkej výške a veľkej miere. Navrhla, aby dotáciu pre
Spoločenstvo rodičov zostala vo výške 800,- EUR, najväčšia položka sú náklady na autobus.
Navrhla do budúcna vzhľadom na množstvo žiadosti, aby bol rozpočet navýšený na dotácie.
p. Ľubica Lašová - navrhla, aby to čo bolo doporučené ponechať, do budúcna myslieť na tých,
ktorí pracujú s talentovanými deťmi. Takisto akcia Farský deň - veľká akcia pre všetky deti.
p. Jozef Vojčiniak - navrhol, aby to zostalo tak, ako bolo navrhované, nesúhlasí s tým, aby sa
ponižovali navrhnuté sumy. Treba sa pozerať na to, pre koľkých ľudí sa robia akcie a koľko
v spoločenských organizáciách pracuje ľudí.
Mgr. Zdenka Révayová - navrhla, aby rozpočet navýšil, aby bola každému schválená tá suma,
o ktorú si požiadal. SKI TEAM Oščadnica dosahuje vynikajúce výsledky, v rámci Slovenska 1.
miesto, nikdy nežiadali finančnú podporu, navrhla, aby boli upravené schválené sumy, tak ako
navrhol p. Kubalík. Ale vidíme, že každý si obhajuje svoj názor, svoju oblasť, treba to
premyslieť, požiadala, aby sa suma pre SKI TEAM navýšila na 300,- EUR.
Koniec diskusie:
p. starostka – dala hlasovať o pozmeňovacom návrhu Mgr. Milana Kubalíka Mgr. Zdenky
Révayovej - OZ Priatelia umenia - 450,- EUR, Spoločenstvo rodičov Skalité č. 729 - 750,- EUR
a SKI TEAM Oščadni ca - 300,- EUR.
Hlasovanie prebehlo nasledovne:
Za hlasovali: Mgr. Z. Révayová, Mgr. M. Kubalík, p. M. Kurtová
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Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: Mgr. E. Špilová, p. J. Bury, JUDr. M. Krčmárik, p. Ľ. Lašová, p. V.
Ondrašina, p. J. Vojčiniak, p. M. Petrák, p. O. Rovňan, p. M. Vojčiniak
pozmeňovací návrh nebol schválený
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 5/2017 (schvaľuje pridelenie dotácií spol.
organizáciám v obci Skalité), ktoré bolo schválené počtom hlasov 9 z 12 prítomných poslancov.
Hlasovanie prebehlo nasledovne:
Za hlasovali: Mgr. E. Špilová, p. J. Bury, JUDr. M. Krčmárik, p. Ľ. Lašová, p. V. Ondrašina, p. J.
Vojčiniak, p. M. Petrák, p. O. Rovňan, p. M. Vojčiniak.
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: Mgr. Z. Révayová, Mgr. M. Kubalík, p. M. Kurtová.
p. starostka - SKI TEAM Oščadnica - ide o mladých ľudí - podporím ich osobne do výšky ako
požadovali.
Mgr. Zdenka Révayová - poďakovala za podporu.
8. Informácia o príprave výstavby športovej haly v obci Skalité (predkladá Ing. V. Bury)
Ing. Vladimír Bury (referát stavebného úradu) - čo sa týka technického riešenia, ide o budovu,
ktorá je z časti podpivničená, pracuje sa na projekte. Komunikovalo sa s hygienou, hasičmi, stále
sa v tom pokračuje, v podpivničení - 4 šatne - 2 pre mužov, 2 pre ženy, zvýšil sa počet spŕch 4ks.
Z pôvodného návrhu kúrenia - pôvodne plynové, po konzultáciách s prevádzkovateľmi takýchto
hál sa došlo k záveru - peletkové kúrenie. V ľavej časti je umiestnená kotolňa a druhá miestnosť
na umiestnenie peletiek. Bude to vykurované peletkovým kúrením. Ľavá časť sú šatne, miestnosť
pre rozhodcov, pravá časť bude využitá skôr na komerčné účely, priestor na vytvorenie
posilňovne, sauny, alebo priestor po ktorom bude najväčší dopyt. Pre verejnosť je samostatný
vchod, nebude sa musieť chodiť cez celú halu, slúžil by zároveň ako požiarny uzáver, únikový
východ, verejnosť by mohla byť len v spodnej časti. V l. nadzemnom podlaží bude samotná hala,
navrhnutá hracia plocha, podľa európskej normy na medzinárodný zápas, hracia plocha
o rozmerom 20x40m, hádzanárske ihrisko. Budú tam umiestnené sociálne zariadenia, recepcia pri
vstupe, náraďovňa, kde budú umiestnené pomôcky na cvičenie, priestor pre handicapovaných
ľudí. Ďalšou časťou - 2. podlažie - v pravej časti uzatvárateľný bar - slúžiť počas zápasov
a turnajov, sociálne zázemie, sedenie pre divákov a klubovňa. V tejto časti, ktorá by mala byť pre
verejnosť a divákov, budú samostatné schody, aby sa nemiešali diváci s cvičiacimi. Chceme
pripraviť projekt čo najefektívnejšie, zatiaľ neboli v hornej časti po bokoch umiestnené miesta na
sedenie. Časom sa uvidí, ako budú diváci využívať túto halu, nie je problém tam sedačky
umiestniť, zatiaľ budú len miesta na státie. Ďalšia časť - technické podlažie, bude tam
namontovaná vzduchotechnika, rekuperácia, rôzne jednotky, vybavenosť haly, osvetlenie. Hala
bude vysoká 9 m v strede, výšková norma podľa európskej smernice, musí byť zachovaný
tenisový oblúk. Na základe požiadavky školy bude vybudovaný prechodový tunel, široký 1,5m,
umožní presun žiakov školy, v zadnej časti školy je východ, ktorý bude prepojený s halou. Bude
zhotovený z oceľovej konštrukcie, bude nezateplený, nebude vykurovaný, bude urobený v štýle
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haly. Hala bude riešená farebne ako budovy školy. Najnovšie sa musel posunúť pôdorys haly
bližšie ku škole, stále sa na projekte pracuje. Technické zázemie - parkovanie áut, autobusov
a celkové vybavenie. Riešilo sa to prístupom zo spodnej cesty, terén je svahový, hala bude
umiestnené čo najbližšie ku škole, aby aj priechodový kŕčok bol čo najmenší, plánuje sa
s parkovaní - 50 miest. V súčasnosti má prísť geodet, zmonitorovať terén - vytvoriť polohopis,
aby boli parkovacie miesta dostatočne vytvorené. Tieto veci - sú už nad rámec rozpočtu,
parkoviska, spevnené plochy. Monitorujeme pozemok - po zistení napojenia sieti na halu, v ľavej
časti vedie 110 - PVC potrubie, pravdepodobne sa bude musieť preložiť - majetkom SEVAKu,
bude potrebné preložiť kanalizáciu, ktorá ide z bývalých kasárni, je tam napojený celý
Chovancov potok, čo nie je v rozpočte. Základom toho všetkého je geologický prieskum, takto
vysoká hala bude umiestnená vo svahu. Projektant do toho ani nechcel ísť bez geologického
prieskumu od pôdy. Bolo oslovených viac firiem, bola daná ponuka od firmy zo Žiliny vzhľadom na poveternostné podmienky im to zatiaľ nedovoľujú, budú sa robiť vrty, podľa
statika, malo by sa jednať o štyri 6 - 10 m vrty. Podľa vyhodnotenie geológa. Ľavá časť by mala
byť bez problémov, ale časť, ktorá by mala byť nad požiarnou zbrojnicou, opticky - zosuv brehu,
sonda bude hlbšia, v tejto časti bude celkový geologický prieskum. Z geologického prieskumu
bude jasné, koľko nás bude stáť zakladanie haly, čo bude mať vplyv aj na rozpočet.
p. starostka – doplnila informácie - rozpočet je stále otvorený, všetko záleží od výsledkov
geologického prieskumu, koľko bude stáť zakladanie stavby. Prieskum trvá cca 21dní, robí ho
odborná špecializovaná firma. Ďalej prechodový tunel nebol plánovaný, vyšlo sa v ústrety
požiadavkám školy, ide cca o 20 tis. EUR + DPH, vybavenie haly pre športy - 46 tis. EUR,
chceme dať kvalitný hrací povrch, z toho dôvodu je stále rozpočet otvorený. /predpokladám, že
na konci marca vyhlásime verejné obstarávanie, budeme vedieť predpokladanú hodnotu zákazky
podľa rozpočtu. Podľa výšky rozpočtu ak bude potrebné zvolám stavebnú komisiu, prípadne aj
OZ. Predpokladám, že v letných mesiacoch začneme s realizáciou stavby, predpokladaný čas
realizácie je 18 až 20 mesiacov. Terénne úpravy okolo haly taktiež neboli súčasťou prvotného
rozpočtu..
Diskusia k tomuto bodu:
p. Ľubica Lašová - opýtala sa, či je ešte niekto napojený na kanalizáciu od kasární.
Ing. Vladimír Bury - je tam napojený celý Potok. Prekládka sa bude musieť urobiť.
p. starostka - keď to bude reálne, siete sa vytýčia, na zatiaľ je tam ešte sneh.
p. Jozef Vojčiniak - súhlasím s telocvičňou, mám však obavy, či sme to neprehnali s cenou, načo
nám je také monštrum. Je to dané, ľudia nám to vo voľbách spočítajú, tých 900 tis. EUR bude
málo, keď vidím ako sa využívajú viacúčelové ihriská, na hornom konci a tú v centre obce, koľko
sa vybralo a aké sú náklady na údržbu ihrísk. Keď sa to bude takto robiť, ľudia majú problém dať
za prenájom l,- EUR, pri takejto hale budú poplatky vyššie, obec bude stratová. Aby sme si boli
vedomí, čo schválime, ľudia nám to za 2 roky spočítajú, je to veľká čiastka. Možno by stačila
taká telocvičňa, ako je na Kudlove, podľa mňa sme to prehnali, načo nám je také monštrum,
stavba.
JUDr. Milan Krčmárik - čo sa týka kanalizácie, bude to stáť dosť veľa peňazí, prekládka
potrubia, znova nám to navýši rozpočet. Bude potrebný projekt k tomu, náklady sa opäť
navyššia, či to vôbec tento rok zvládneme, keď sa to odsúhlasí. Som za to, aby bola hala taká
veľká ako je, bude pre ďalšie generácie. Na Kudlove, to už nie je ani telocvičňa. Čo sa týka

7

technického zabezpečenia, určite tam nikdy 50 aut parkovať ani nebude, je to prehnané, ale toto
nie je predmetom riešenia. Som za to, aby sme do toho išli, navrhujem, aby sme preverili túto
novú investíciu, čo sa týka prekládky kanalizácie.
p. starostka - samozrejme určite bude urobené nacenenie týkajúce sa prekládky kanalizácie,
následne budú poslanci informovaní. Terénne úpravy nás v tomto roku nemusia trápiť.
Momentálne je najdôležitejšie to, koľko nás bude stáť zakladanie stavby.
Ing. Vladimír Bury - túto halu netreba brať ako miestnu, nedaj bože ešte obec deliť na horňanov
a dolňanov, ako to povedal p. Vojčiniak. Táto hala nebude mať v okrese konkurenciu, kluby budú
mať záujem o to, aby tu mohli chodiť, nikde nie sú také podmienky, jedine v Korni a tam je
umelá tráva. Robiť niečo malé, nebude to extrémne lacnejšie, keď zrobíme niečo, aby sa tam
nemohli niektoré aktivity robiť, tak to ani robiť nemusíme.
Mgr. Zdenka Révayová - súhlasí, aby sa postavila takáto veľká hala, naša obec si to zaslúži.
Telocvičňa na Kudlove sa s týmto nedá ani porovnať, dovolím si tvrdiť, že aj telocvičňa na
Kudlove nespĺňa normy, ktoré by mala spĺňať. Okrem prekládky kanalizácie by navrhovala, aby
sa urobilo aj nacenenie, koľko nás bude stáť parkovisko a terénne plochy a vstup, aby sme mali
globálnu sumu, aby sme vedeli, koľko nás to bude všetko stáť, aby sme vedeli, ako postupovať
v rozpočte, aby sme mali financie na to, čo si bude žiadať pri tejto telocvični. Opýtala sa aké
druhy športu budú prevádzkované.
Ing. Vladimír Bury - všetky druhy športu, bude tam najväčší rozmer ihriska, bude záležať na nás,
aké bude vybavenie haly.
Mgr. Zdenka Révayová - opýtala sa, či vybavenie ako sú lopty, kozy, a pomôcky na telesnú
výchovu bude financovať obec, alebo škola.
Ing. Vladimír Bury - vybavenie haly bude štandardné a je to o tom, čo my budeme chcieť.
Mgr. Zdenka Révayová - opýtala sa, aká bude veľká plocha pre divákov.
Ing. Vladimír Bury - na spodnej časti - 120 miest, na terase - 20 ľudí, kapacity si môžeme
rozširovať.
Mgr. Edita Špilová - súhlasí, aby hala bola v takýchto rozmeroch, menšia hala by nebola oveľa
lacnejšia. Čo sa týka štandardu pre budúcich športovcov, keď to urobíme tak ako treba, tak
záujem z ich strany bude. Mám nádej, že ľudia tu budú chodiť, v okrese hala nebude mať
konkurenciu. Aby sme mali aspoň na prevádzku. Čo sa týka prechodu, škole veľmi záleží na
ňom, chodiť dookola, nemalo by to zmysel, žiaci by sa zdržiavali. Harmonogram vyučovacích
hodín je daný a musí sa dodržiavať. Základné náčinie pre telesnú výchovu máme, čo sa týka
telocvičného náradia, to nemáme, lebo ho nemáme kde dať.
p. Vladislav Ondrašina - opýtal sa, prečo sa plánuje s prístupom zo spodnej časti.
Ing. Vladimír Bury - plánuje sa zokruhovať cestu, tak aby sa tam dostal autobus a zásobovanie,
napríklad autá, ktoré budú navážať peletky. Plánovalo sa, že sa urobí cesta popred školu, tak ako
je, ale škola požadovala prechodový tunel, nie je to už možné. Keď sa plánovalo, že sa tunel
umiestni do haly na poschodí, vyšiel by nás ďaleko viac, ako keď je vedený po zemi. Nebude tak
zaťažený svah pod halou, hala bola posunutá čo najviac k budove školy, hala musí mať obslužnú
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komunikáciu. Uvidíme, aké budú výsledky od geológa, nie je to ešte uzavreté. Keby sa stavalo na
rovine, nie je problém, ale máme jediné miesto, kde ju môžeme postaviť.
JUDr. Jozef Pikuliak - má to potenciál do budúcnosti. Ide o predstavu ako chceme rozvíjať obec.
Takisto ako amfiteáter, bol postavený v minulosti, bol problém, čo s ním a teraz sa pozrime, ako
sa využíva. Rovnako je to aj s telocvičňou, ideme sa porovnávať s obcami, ktoré túto halu
nemajú, alebo majú malé telocvične?? Alebo chceme byť na špice obcí, ktoré majú takúto halu.
Podľa toho sa pýtajme obyvateľov, či to bude mať pre nich význam. Pozerajme na to, čo chceme
dosiahnuť do budúcnosti.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 6/2017, (berie na vedomie infor. správu
o výstavbe športovej haly v obci), ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 12 hlasov)
9. Plán opráv MK, osvetlenia a rozhlasu (predkladá Ing. V. Bury)
p. starostka - dala do pozornosti zápisnice zo zasadnutia SK, ktoré riešila žiadosti na opravy
ciest od občanov, ale aj z vlastného poznania obce. V roku 2016 bolo prijaté uznesenie,
v súvislosti s dokončení stavby diaľnice D3, riešenie havarijného stavu, zásobovanie občanov
pitnou vodou a to je vodovod Poľana, Kučapače a Filipov, potrubie je ukladané v MK, stavba
počíta s čiastočným zaasfaltovaní ryhy a zvyšok ciest bude potrebné doasfaltovať. FK a OR sa
zhodli na tom, že sa budú opravovať MK v súvislosti so stavbou vodovodu Poľana, Kučapače,
Filipov. Následne sa vyhodnotí rozpočet a vyčlenia sa cesty, ktoré by sa mali v ďalšej etape
realizovať. Odovzdala slovo Ing. Vladimírovi Burymu.
Ing. Vladimír Bury - SK zasadala 15. 2. 2017 - boli prejednané všetky žiadosti, boli posúdené
v rozsahu v akom to podmienky dovolili, sneh na cestách. Nechali sme to na letné mesiace, cesty
treba opravovať vo veľkej miere, a nie je dostatok finančných prostriedkov, v komisii nemali
vyčíslené, koľko peňazí nám zostalo zo zimnej údržby, bol oslovený p. A. Petrák, v akom
rozsahu by sa cesty dali urobiť. Dali sme to pripaviť aj s celým projektom do ďalšieho zasadania
komisie. Stavba vodovodu Poľana, keď tam budú stavebné stroje. Bude to realizovať firma
Váhostav, stavba vodovodu rieši financovanie len výkopovej ryhy, na Poľane sú cesty v celom
rozsahu, dofinancujú sa cesty v plnom profile. Ak niečo zostane, budú prehodnotené staré
žiadosti a išlo by sa do týchto opráv.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité - Prevadzkáreň) - správca MK v obci Skalité. Všetko bolo
povedané, sú tam staré penetrované cesty, ktoré sa robili ešte pred 20 rokmi, sú úplne rozpadnuté.
Uvidíme, koľko finančných prostriedkov ostane na ďalšie veci.
Diskusia k tomuto bodu:
p. Vladislav Ondrašina - prečo to firma nejde robiť vŕtaním, ale idú kopať.
Ing. Vladimír Bury - dostala to firma Váhostav ako zákazku, firma si určí, či je pre ňu
výhodnejšie rozkopať, alebo vŕtať, vŕtanie je oveľa nákladnejšie.
p. Vladislav Ondrašina - ale potom máme my náklady na cesty.
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Ing. Vladimír Bury - nedá sa hovoriť, že tam máme nejaké cesty, sú v zlom stave, roky sa to
odkladá, je tam len penetrácia určitých úsekov. Poriešila by sa celá lokalita, zaplatili by sme len
časť cesty, aj keby vodovod pretláčali, musia sa kopať štartovacie ryhy, aj tak by sa cesta rozbila,
cesta je zdeformovaná.
p. Vladislav Ondrašina - opýtal sa, či už vieme, koľko máme v rozpočte.
p. starostka - zima ešte neskončila, boli by to skresľujúce čísla. Bude to jasné až na zasadnutí OZ
v máji.
JUDr. Milan Krčmárik - opýtal sa, či to nebudú kapitálové výdavky. Opýtal sa p. Petráka, či
nebude urobená cesta do Greši, spomínal, že keď tu bude technika, treba ju využiť. Prebytok
bude presunutý do kapitálových výdavkov.
p. starostka - cesta okolo MUDr. Piščeka - je úplne iná položka v kapitálovom rozpočte,
samostatná investícia. Na májovom zasadnutí OZ bude 1. zmena rozpočtu, bude tam priestor 26
tis. EUR, bude potrebné rozdeliť z prebytku.
Mgr. Edita Špilová - opýtala na chodníky okolo štátnej cesty, od Ústredia smerom hore je
v dezolátnom stave.
Ing. Vladimír Bury - vlastníkom okolo štátnej cesty je Národná diaľničná spoločnosť, po tomto
zistení hneď boli písomne informovaní aj s fotodokumentáciou úsekov, čakáme na ich odpoveď,
nemôžeme do toho investovať, nie je to majetok obce. Bola oslovená NDS, aby riešili havarijný
stav chodníkov.
Mgr. Zdenka Révayová - súhlasí s opravou MK Poľana, Kučapače, do Filipov - dlhé obdobie sa
to odsúva, aby sa komplexne riešili.
p. Ľubica Lašová - čo sa týka chodníkov, sú v dezolátnom stave. Pri úprave treba dbať na riešenie
úsekov, ktoré sú v kritickom stave, ako je pri reštaurácií Silvester. Klobúk dole pred tolerantnými
vodičmi. Dlhé obdobie upozorňujem na tento úsek.
p. Jozef Vojčiniak - súhlasím s opravou ciest po výstavbe vodovodu. Treba informovať občanov,
diaľnica bude končiť, aby občania, ktorí majú ešte nedoriešené veci, aby sa to doriešilo, odídu
preč a už sa nezrobí nič. U p. Urbánka urobili proti hlukové steny, nie je to doriešené, podchod,
urobiť cestu ku podchodu, nech sa to takisto dorobí.
p. starostka - čo sa týka stavby diaľnice D3, rokovanie je skoro každý týždeň. Čo sa týka
majetkoprávneho vysporiadania, každý občan, ktorý sa na nás obrátil, každému sme pomohli. Ak
viete o niekom, treba ho informovať, aby prišiel na obec. Každému jednému pomáhame a riešime
veci. Čo sa týka proti hlukových stien, projektanti nám to zmietli zo stola, jediná šanca je, že po
realizácií stavby budú urobené nové merania, či hladiny hluku sú také ako majú byť. Ak sú vyššie
zo zákona ich musia doplniť, steny sa dorobia. Nie sme v tej kompetencii, aby sme donútili
projektanta, aby ich tam umiestnil, keď jemu to podľa tabuliek a ich parametrov vyjde.
Nemôžeme rozhodnúť ani o tom, či tam majú byť plastové, alebo sklené, prípadne betónové,
alebo drevené. Ani starosta, ani obec nie je všemožná, sú veci, ktoré musíme rešpektovať,
maximálne ich môžeme stále pripomínať, nemám zo zákona moc, aby sme niekoho donútili
urobiť niečo, čo on preukazuje, že je správne.
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Ing. Vladimír Bury- čo sa týka proti hlukových stien, boli navrhnuté podľa európskych noriem,
ak sa nepreukáže, že zvuky šíria inde, meraním, s tým sa nedá pohnúť. p. Urbánek - bol tu, bolo
to navrhnuté podľa normy, museli tam dať také proti hlukové steny, lebo ony pohlcujú hluk. Sú
rôzne tvarované, keď sa vymenia za sklenené, nepohlcujú hluk, bude to prechádzať do druhej
strany, preto tu aj p. Urbánek niekoľkokrát bol, odkázali sme ho na zástupcu, ktorý má na starosti
tento úsek, oni s tým nemajú problém, vymenia mu ich, ale musí im dať písomne, že si nebude
nárokovať, že tam má hluk a ďalšie iné veci, ale v akom to je štádiu nevieme. Podľa normy
musia navrhnúť také steny, aby boli účinne.
p. Miloš Petrák - dal do pozornosti cestu do Kavaly, teraz pri výstavbe diaľnice je vo veľkej
miere využívaná, je v dezolátnom stave.
p. starostka - v druhom polroku sa k tomu vrátime.
p. Jozef Vojčiniak - opýtal sa, či bude obec nápomocná pri ceste do Jargaši.
p. starostka - ak budú ľudia súhlasiť, ešte nemajú vybratého toho, kto im to bude realizovať,
možno by sa dalo niečo dohodnúť.
p. Jozef Vojčiniak - keď potrebovali podpis sľúbili nám to, ale potom hovorili už ináč.
Mgr. Edita Špilová - keď sa bude projektovať, treba to riešiť podľa poveternostných podmienok,
inak to nikdy nebude urobené naporiadok.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 7/2017 (schvaľuje opravy MK po vybudovaní
vodovodov Poľana, Kučapače, Filipov), ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 12 hlasov).
10. Nakladanie s majetkom obce
žiadosť o odkúpenie pozemku p. Štefan Rák a manželka Viera Ráková
p. starostka - predložila jeho žiadosť o odkúpenie pozemku na zriadenie vjazdu v rámci stavby
obchodno- predajne priestory - novostavba. Žiadajú o odkúpenie parc. č. KNE 6324/3 o výmere
max. do 20 m2, z dôvodu zriadenia vjazdu na parkovisko, ktoré je zriadené v rámci stavby. Táto
žiadosť bola prejednaná na zasadnutí SK v závere minulého roka, kde komisia odporučila
odpredaj, následne na zasadnutí FK - doporučuje odpredaj časti pozemku, uvedené bolo
prerokované na zasadnutí OR - doporučuje neschváliť odpredaj, z toho dôvodu, že táto parcela
slúži na verejné účely pre všetkých občanov obce Skalité, ako odstavná a parkovacia plocha, do
budúcna je potrebné zachovať celú túto parcelu na verejnoprospešný účel tak, aby bola dostupná
pre verejnosť a mohli ju využívať aj uvedený žiadatelia ako vjazd na svoje parkovisko. Dala
slovo p. Štefanovi Rákovi.
p. Štefan Rák - tento úsek chcem odkúpiť len z jedného dôvodu, je tam značný sklon, pri celej
stavbe sme dali s manželkou žiadosť o schválenie umiestnenia stavby, obec nám vyšla v ústrety.
Následne bolo stavebné konanie za účelom stavebného povolenia, vznikli nám značné problémy
od jednotlivcov, museli sme mať dopravný projekt. Musel som ho dať vypracovať, musia tam
byť dva parkovacie miesta, z toho titulu potrebujeme upraviť vjazd, aby tam nechytilo auto. Na
tomto úseku potrebujem urobiť drobné stavebné úpravy, aby tam vedeli auta zaparkovať, to
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znamená z titulu obslužnej komunikácie, navážania tovaru. Nebudem tam nič robiť, slúžil by len
ako vjazd, aby sa tam vedeli autá dostať, musím tam urobiť drobné stavebné úpravy. Žiadosť je
štandardná, ale zase je problém.
Diskusia k tomuto bodu:
JUDr. Milan Krčmárik - už opäť sa opakuje, to čo sa už riešilo. Sú zriadené komisie, ktoré sú
špeciálne a je OR. Stavebná komisia to riešila, pre obec to nie je potrebné, neznižuje sa tým ani
hodnota majetku obce, nebráni to ani občanom. Zasadala FK - takisto riešila za akú cenu
odpredať. V zápise z OR je uvedené niečo iné, opäť nikoho odborné stanoviská komisií
nezaujímali a zase to zmietli, v stanoviskách poslancov bolo uvedené, že tam budú stánky, nikdy
tam stánky neboli a ani nebudú. Je to šikmina smerom ku budove Klušáka, je tam teraz halda
snehu. Takisto aj dopravný projekt, pomohli mu k tomu ľudia, ktorí sa veľmi zaujímali o to, aby
mu to nešlo. Dali mu tam také podmienky, ako dali, nikto v obci ich také nemal. Bude tam
prevádzka, čiže verejne prístupné miesto, ako je stanica, krčma, obchod. Nestavia tam súkromný
dom, je to verejne prístupné miesto naďalej, potrebuje to len terénne upraviť, aby sa tam dostal,
a aby to mohol upraviť musí to byť jeho. V tomto prípade, to čo bolo argumentované, že sa tam
nebudú stavať stánky, asi ťažko budeme stavať stánky, keď tam má niekto obchod.
Mgr. Milan Kubalík - najväčší problém je v osobe, ktorá to kupuje. Dal do pozornosti žiadosť p.
Stenchláka na Tridsiatku, žiadal o prenájom časti pozemku na Tridsiatku medzi garážami
a cestou, bez mihnutia oka sme to zamietli, z toho dôvodu, že tam raz za tri mesiace dávajú ľudia
separovaný odpad, chce ho iba prenajať, nie odkúpiť. Na pozemok, ktorý žiada p. Rák, sa odhŕňa
sneh, parkujú tam autá, vo veľkej miere to ľudia využívajú na parkovanie. Počas Goralských
slávností, od toho miesta sú postavené stánky. Stánky sa stavajú aj pred Krenželákovou budovou,
už minulý rok to mal opáskované, že to je súkromný pozemok.
p. Jozef Vojčiniak - každý si môže požiadať, nikto mu nebude brániť v tom, aby tam parkoval.
Mgr. Milan Kubalík - opýtal sa ako mohlo byť stavebné povolenie a toto nie je vyriešené. Už je
skoro polovica stavby postavená a toto nie je vyriešené, kam to spejeme. Ako to majú vlastne
ľudia riešiť. Ako je možné, že sme minulý rok o tom nejednali, nikto od nás takéto vyjadrenia
nechcel. p. Kubalík, otec p. Rákovej, keď bol poslancom, bol vždy prvý proti tomu, aby sa niečo
také v obci predávalo. Je to len v osobe, ktorá to žiada. Nesúhlasím, aby sa to odpredalo, slúži to
verejnosti, slúži to obci, miestnej Prevádzke. Nie je to pozemok niekde pri potoku, že obec ho
nevyužíva, a má to byť hodné osobitného zreteľa, aby sa to odpredalo.
p. Jozef Vojčiniak - na stavebnej komisii v decembri bola väčšina proti tomu, aby sa to
odpredalo. Teraz bola stavebná komisia, vôbec sa to neprejednávalo. V zápise zo zasadnutie OR
je uvedené, že SK a FK - doporučuje schváliť. Viem aké boli problémy aj pri farskom pozemku,
meralo sa to na centimetre.
p. starostka - opýtala sa, prečo by sa mala žiadosť prejednávať na každom zasadnutí SK, keď už
bola raz prejednaná a SK dala svoje stanovisko. Táto žiadosť sa prejednávala v decembri,
v zápise je uvedené, že to komisia doporučila. To, že ste to tam neprejednali teraz vo februári
nanovo predsa neznamená, že to neplatí. Ja nerobím program komisie. Takisto aj žiadosť p.
Jozefa Budoša bola prejednaná v komisii ešte v decembri a schvaľovať v zastupiteľstve ju budete
až dnes. Nikdy by som si nedovolila povedať, že niečo komisia prejednala a schválila a pritom by
to nebola pravda. Požiadala zapisovateľku, aby priniesla zápisnicu z komisie, následne prečítala
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stanovisko komisie aj prítomných zo zasadnutia 8. 12. 2016 – komisia odporúča OZ odpredať
časť pozemku.
p. Ján Bury - opýtal sa, či je pre neho pozemok nutný z dôvodu dokončenia a skolaudovania
stavby, je to podstatné pre mňa. Navrhujem, aby bol pozemok upravený v spolupráci s obcou
a mohol ho p. Rák využívať formou prenájmu.
p. starostka - požiadala Ing. Vladimíra Buryho, aby sa vyjadril k tomu, či je toto podmienka
k tomu, aby bola budova skolaudovaná.
Ing. Vladimír Bury - stavba bola povolená riadny stavebným povolením, požiadali sme
o vyjadrenie dopravného inšpektorátu v Čadci, p. Rák si dal vypracovať projektovú
dokumentáciu napojenia na štátnu cestu, projekt bol predložený. Stavba ako taká je povolená a je
napojená na verejné priestranstvá. Nebol tam žiaden problém a technicky terén, človek nedokáže
usúdiť to z papierov, kde je aký terén, kde sú výškové kóty, nemôžu to chcieť od stavebného
úradu, aby to chodil vymerať. Bol dopravný projekt, architektúra - prístup do obchodu je
z verejných priestranstiev, nevidíme v tom žiadny problém. Pri kolaudácií by mal byť projekt,
resp. budova, prístupný, po stavebných úpravách, nie je problém a bude to skolaudovateľné.
Parcela ide až popred budovu Klušáka, sú to objekty prístupné z verejného priestranstva.
p. Štefan Rák - bude tam parkovacia plocha, musím tam urobiť stavebné úpravy. Bolo tu
spomenuté farské, túto tému by som nechal radšej tak. Fara mi prenajala pozemok počas stavby,
došlo ku vzájomnej dohode.
p. Jozef Vojčiniak - boli tam problémy, nesúhlasili, ale boli ústretoví.
p. Štefan Rák - viete koľko stojí prekládka elektrického stĺpa??? To bolo ústretové???
p. starostka – sme na rokovaní zastupiteľstva, nie farskej rady.
Mgr. Edita Špilová - navrhla umožniť, aby si to mohol upraviť, opýtal sa, či nie je iné riešenie,
aby to nemusel odkupovať.
Mgr. Milan Kubalík - čo povieme ostatným. Umiestnime tam skoro 3 stánky, ktoré nám prinášali
príjem do obecného majetku, teraz hrozí, že ja budem platiť súkromnej osobe, aby som tam
mohol umiestniť stánky, to je ekonomické??? Prečo nejde riešiť prístup na parkovacie miesta zo
strany od Klušáka, som proti tomu, aby sa to odpredalo komukoľvek, nie je to ekonomické.
p. starostka - predpokladám, že stavebná komisia bola v teréne.
Mgr. Milan Kubalík - áno bola, ale vykolikované nič nebolo, ako to vlastne bolo.
p. Štefan Rák - samotný vjazd stojný mám 6,5 m, majú tam stáť dve autá vedľa seba, pritom
jedno auto pre telesne postihnutých, dobre.
p. starostka - OZ nemá kompetenciu riešiť veci, ktoré podliehajú štátnej správe a prenesenému
výkonu štátnej správy. Stavebné povolenie je prenesený výkon štátnej správy. Riešime to, či
máme odpredať časť pozemku, alebo nie. Stavebné konanie je prenesený výkon štátnej správy.
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JUDr. Milan Krčmárik - realita je, bude tam obchod, opýtal sa, či sa umiestnia stánky popred
obchody.
p. Katarína Bulavová - vždy sa stavajú stánky pred obchodmi, vynecháva sa vstup do predajne.
Iba pred obchodom p. Mudríka sa stánky nestávajú už 5 rokov, doniesol nákres, že ten chodník je
jeho. V minulom roku tam dal p. Krenželák pásku, aby mu tam stankári neparkovali. Vynechali
sme priestor pred vstupom, ale nie 10 metrov.
JUDr. Jozef Pikuliak - nechcel by som riešiť následne túto vec, ako právny spor. Mám viac
právnych sporov, týkajú sa jednej veci, keď si obec neustrážila svoje práva. Stojím na strane
obce, je to konfliktná situácia, ktorá ide do osobnej roviny. Dá sa nájsť riešenie, nie je potrebné
riešiť vlastnícke právo, aby bola riešená požiadavka občana a zároveň aj záujmy obce.
p. Jozef Vojčiniak - sa ospravedlnil, ale pamätám sa, že sme sa kvôli tomu v decembri hádali,
potom to nebolo na zasadnutí OZ lebo bolo slávnostné.
p. starostka - SK odporučila odpredať.
Koniec diskusie.
p. starostka z diskusie nevzišiel žiadny pozmeňujúci ani doplňujúci návrh. Podľa rokovacieho
poriadku sa bude hlasovať o návrhu z obecnej rady, teda – neschvaľuje odpredaj.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie, hlasovanie prebehlo nasledovne:
Za hlasovali: Mgr. M. Kubalík, p. M. Kurtová, Mgr. E. Špilová, Mgr. Z. Révayová, p. Ľ. Lašová,
p. J. Vojčiniak
Proti: JUDr. M. Krčmárik, p. J. Bury
Zdržali sa hlasovania: p. M. Vojčiniak, p. O. Rovňan, p. M. Petrák, p. V. Ondrašina
Návrh nebol prijatý, uznesenie nebolo schválené.
Návrhová komisia predložila vlastný návrh na uznesenie - schvaľuje odpredaj časti pozemku,
hlasovanie prebehlo nasledovne:
Za hlasovali: JUDr. M. Krčmárik, p. V. Ondrašina, p. O. Rovňan, p. J. Bury, p. M. Petrák
Proti: p. M. Kurtová, Mgr. Edita Špilová, Mgr. M. Kubalík, p. J. Vojčiniak
Zdržali sa hlasovania: Mgr. Z. Révayová, p. Ľ. Lašová, p. M. Vojčiniak
Ani druhý návrh nebol prijatý, uznesenie nebolo schválené.
p. starostka – opýtala sa návrhovej komisie, či má pripravený iný návrh na uznesenie. Nemala.
Mgr. Edita Špilová - navrhla, aby sa to nepredávalo, aby si to p. Rák iba upravil.
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Rokovanie OZ bolo prerušené prestávkou od 12,30 hod. do 13,15 hod.
Rokovanie pokračovalo o 13, 15 hod.
predĺženie NZ, pridelenie uvoľneného bytu
p. starostka - informovala poslancov, že nakoľko sú prítomní žiadatelia o byt, ktorí boli pozvaní
na losovanie bytu, sa prerokuje tento bod a následne sa bude OZ ešte raz zapodievať žiadosťou p.
Štefana Ráka, keďže návrhová komisia má pripravený návrh riešenia jeho žiadosti. Dala do
pozornosti zápisnicu zo zasadnutia ScK, odovzdala slovo Mgr. Zdenke Révayovej - predsedníčke
komisie.
Mgr. Zdenka Révayová - informovala poslancov, že predĺženie NZ požiadal p. Gašpar Laš v BD
č. 1459/6 - spĺňa všetky podmienky v zmysle VZN - komisia doporučila, predĺženie NZ od l. 5.
2017 do 30.4. 2020.
p. starostka - OR - doporučuje predĺženie NZ p. Gašparovi Lašovi.
Diskusia k tomu bodu :.
JUDr. Jozef Pikuliak - navrhol, aby bola Nájomná zmluva riešená tak, aby v prípade neplnenia
záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, sa obec bez problémov dostala k bytu.
p. starostka - lehota 3 roky - sme viazaní legislatívou, nakoľko sú byty postavené zo ŠFRB a
dotácie z ministerstva. Pokiaľ nájomca spĺňa podmienky vyplývajúce zo Zákona a z VZN, je mu
NZ predĺžená na obdobie 3 roky. Ak nespĺňa podmienky tak iba na obdobie 1 rok. V NZ sú tieto
náležitosti ošetrené, aj to ak porušuje domový poriadok.
JUDr. Jozef Pikuliak - mal som na mysli, aby po porušení zmluvy mala obec nárok na to, aby
nájomník uvoľnil byt bez súdneho rozhodnutia.
p. starostka - zmluvy sa nepredlžujú dodatkom, ale uzatvára sa nová Nájomná zmluva.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 8/2017 – schvaľuje predĺženie NZ p. G. Laš,
ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 12 hlasov)
p. starostka - informovala poslancov, že od 1. 4. 2017 sa uvoľní byt v zdravotnom stredisku. Je
potrebné, aby poslanci rozhodli, či bude byt pridelený priamo, alebo losovaním, ScK aj OR doporučujú prideliť byt formou losovania. Odovzdala slovo predsedníčke komisie p. Révayovej.
Mgr. Zdenka Révayová - žiadateľov bolo 34, z toho 8 predložili potrebné doklady v zmysle
VZN, 2 nespĺňali podmienky, 6 žiadateľov spĺňa podmienky. p. Grochalová D. - nespĺňa
podmienky, vlastní RD, p. A. Martiniaková - má voči obci dlhodobé záväzky (TKO). Predstavila
žiadateľov, ktorí spĺňajú podmienky -p. Pavla Padyšáková, p. Marek Lucák, p. Ivana Mikulová,
p. Žofia Hlušková, p. Jaroslav Urbánek, p. Anna Cholujová. ScK - doporučila, aby bol uvoľnený
byt pridelený formou losovania.
Diskusia k tomuto bodu:
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p. Vladislav Ondrašina - súhlasí s pridelením bytu losovaním, mal pripomienku, že p. D.
Grochalová nespĺňa podmienky tým, že vlastní nehnuteľnosť, ale tento dom je neobývateľný.
p. starostka – je to v zmysle VZN - nespĺňa podmienky. Museli by ste aktualizovať, resp. zmeniť
VZN a túto podmienku upraviť, ak tým neporušíme zákon o Štátnom fonde rozvoja a bývania
o poskytovaní dotácií na nájomné bývanie. Preveríme to a na ďalšie rokovanie OZ pripravíme
nové VZN.
Mgr. Zdenka Révayová - ak je možnosť zmeniť VZN takto, bude sa tým komisia zapodievať. Ak
uviedol žiadateľ, že vlastní nehnuteľnosť, bol vyradený zo zoznamu žiadateľov.
p. Vladislav Ondrašina - zákon je taký, ako sme si ho my sami urobili.
p. starostka - nie je to tak, VZN - je tzv. malý obecný zákon, vždy musí obsahovať náležitosti z
platných zákonov, nariadení vlády, vyhlášok.
p. Vladislav Ondrašina - dal do pozornosti, či keď nájomca bytu počas nájmu bytu nadobudne
nehnuteľnosť, či by mu nemal byť ukončený nájom.
p. starostka - bude to preverené.
Koniec diskusie.
p. starostka - predložila návrh - pridelenie bytu formou losovania, bol jednohlasne prijatý
(počtom 12 hlasov všetkých prítomných poslancov).
Prebehlo losovanie bytu - byt si vylosovala p. Pavla Padyšáková.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 9/2017 schvaľuje pridelenie bytu losovaním,
p. Pavla Padyšáková, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 12 hlasov).
•žiadosť o odkúpenie pozemku p. Štefan Rák a manželka Viera Ráková – 2. časť
p. starostka - požiadala návrhovú komisiu, aby predložila nový návrh na uznesenie.
Mgr. Zdenka Révayová - predložila návrh na uznesenie - OZ súhlasí:
a) aby p. Štefan Rák s manželkou využívali časť parcely KNE č. 6324/3 o výmere do 20 m2
podľa priloženého nákresu, ako vjazd na parkovisko.
b) aby žiadateľ vykonal nevyhnutné stavebné úpravy na uvedenom pozemku pre potreby vjazdu.
Úpravy je potrebné vopred odsúhlasiť so stavebným úradom Skalité.
p. Štefan Rák - opýtal sa, či je možné to riešiť aj Nájomnou zmluvou. Nájomná zmluva
a záležitosti, ktoré sú okolo tejto stavby , či by sa nemohla urobiť spoluúčasť, alebo
spolufinancovanie obce, je to síce neskromná požiadavka, ale z mojej strany mi nepripadá až taká
zlá.
JUDr. Jozef Pikuliak - nezáleží na odsúhlasení stavebného úradu, ale záleží od súhlasu vlastníka,
teda obce, čo sa týka nájmu, predpokladám, že pozemok by mal zostať verejne prístupný. Ak by
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to prešlo do nájmu, vtedy to má právo výlučne využívať nájomca. Čo sa týka investícií, ak sa
bude schvaľovať nejaká investícia, teda úprava, je potrebné, aby bolo jasné, čo to má byť.
p. starostka - o tomto sa dnes ani nedá rozhodnúť, nemáme dostatok informácií. Je potrebné, aby
ste sa vyjadrili, či sa vyjde v ústrety žiadateľovi aby tam ten vjazd na parkovisko bol, ostatné by
bolo predmetom ďalšieho jednania.
p. Vladislav Ondrašina - nemal by byť schválený zámer prenájmu.?
p. starostka - zámer prenájmu sa dá schváliť bez a následne na ďalšom rokovaní sa schváli
prenájom s podrobnosťami, a podmienkami.
JUDr. Jozef Pikuliak – aj nájom znamená, že má výlučné právo to užívať.
JUDr. Milan Krčmárik - priestor zostane verejne prístupný, obec by z tohto nájmu len získala.
JUDr. Jozef Pikuliak – je otázne, či zmluva, kde nájomca, ktorý nemôže výlučne využívať
prenajatú vec, a má byť verejne prístupná, či vtedy ide o nájomnú zmluvu, je to problém.
Mgr. Edita Špilová - navrhla, aby sa táto záležitosť odročila do budúceho OZ, aby tento pozemok
zostal ako verejné priestranstvo, aby obec prispela nejakým spôsobom na úpravu priestoru.
p. Ján Bury - myslím si, že aj obci by malo záležať na tom, aby sa priestor upravil, skultúrnil, nie
je to veľká plocha.
JUDr. Jozef Pikuliak - je dôležité ako efektívne to má obec upraviť a v akom rozsahu sa to bude
využívať, treba to vziať do úvahy.
p. starostka – opakujem, že to by sa riešilo až v 2. etape, keď bude všetko zrejmé, nedokážeme to
dnes povedať, kto bude čo financovať.
p. Jozef Vojčiniak - súhlasí s tým, aby to bolo tak ako navrhla pani starostka.
JUDr. Milan Krčmárik - navrhol, aby sa to upravilo, ostatné náležitosti budú vecou komisií ako
sa bude ďalej pokračovať.
Mgr. Milan Kubalík - opýtal sa, čo tým obec získa, že tam bude investovať, načo to obec
potrebuje, netreba sa nijako viazať.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 10/2017, súhlas na využitie pozemku ako
vjazd na parkovisko, stavebné úpravy previesť až po súhlase vlastníka pozemku (obec Skalité),
aby pozemok naďalej slúžil na verejnoprospešné účely), ktoré bolo jednohlasne schválené
(počtom 12 hlasov prítomných poslancov)
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Odňatie správy ZŠ Kudlov
p. starostka - dala do pozornosti zápisnice zo zasadnutí SK, FK a OR.
p. starostka - odňatie pozemku zo Správy ZŠ Kudlov CKN 1840/24 o výmere 1 m2, ktorý
v rámci veľkej parcely CKN 1840/1 má v správe ZŠ Kudlov, o uvedený pozemok má záujem
odkúpiť NDS - potrebné odňať zo správy školy. FK, OR - doporučujú schváliť.
Diskusia k tomu nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 11/2017 (schvaľuje odňatie správy ZŠ
Kudlov), ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 12 hlasov prítomných poslancov).
Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi Žilinská diecéza - predĺženie nájomnej zmluvy
p. starostka - predložila žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy zo 14. 3. 2011 - Žilinská diecéza
má od nás prenajaté budovy a pozemky pre ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta, žiadajú predĺžiť
NZ do roku 2030, z dôvodu čerpania eurofondov, sú viazaní aj dobou garancie projektu. FK a OR
- doporučujú schváliť.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 12/2017, (schvaľuje predĺženie NZ
Rímskokat. cirkev Žilinská diecéza), ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 12 hlasov
prítomných poslancov).
Žiadosť o ukončenie NZ p. Jozefa Rešetková
p. starostka - predložila žiadosť o ukončenie NZ p. Jozefy Rešetkovej, na nebytové priestor v KD
v Skalitom, dohodou k 31. 3. 2017, končí podnikanie z rodinných a zdravotných dôvodov. FK
a OR - doporučujú schváliť. Vzhľadom na rekonštrukciu MŠ Skalité Ústredie a knižnice, bude
tento priestor slúžiť na uskladnenie 16 tis. ks kníh z knižnice.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 13/2017 (schvaľuje ukončenie NZ p. J.
Rešetková), ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 12 hlasov prítomných poslancov).
žiadosť o prenájom nebytových priestorov p. L. Kozák - zriadenie posilňovne
p. starostka - predložila žiadosť p. Lukáša Kozáka o prenájom nebytových priestorov v budove
č. 1137 - pod Obecným úradom, za účelom zriadenia posilňovne pre úzky okruh mladých ľudí.
Žiadajú aj o zohľadnenie výšky nájmu, keďže nejde o priestory využívané na podnikanie. FK
a OR - doporučujú schváliť, prenajať priestory za nižšiu cenu nájmu.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
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Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 14/2017 (schvaľuje prenájom nebyt. priestor
za účelom zriadenia posilňovne p. L. Kozákovi, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 12
hlasov prítomných poslancov).
žiadosť p. Vladimíra Laša o prenájom časti pozemku
p. starostka - predložila žiadosť p. Vladimíra Laša o prenájom časti pozemku vo vlastníctve obce,
v lokalite u Papika, ktorý chce využívať na uskladnenie palivového dreva. SK, FK - doporučujú
schváliť, a zverejniť zámer prenájmu. MK zostane voľná zachovaná a prejazdná.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 15/2017 (schvaľuje zámer prenájmu pozemku
p. V. Lašovi), ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 12 hlasov prítomných poslancov)
žiadosť Ing. Jána Stenchláka, o prenájom časti pozemku pod Ruckami
p. starostka - predložila žiadosť Ing. Jána Stenchláka o prenájom časti pozemku o výmere 4x3 m,
za účelom sezónneho odstavného miesta pre odstavenie vozidla, v prípade, že bude MK do
Rucka nezjadná. SK, FK, OR - nedoporučujú schváliť, ide o priestor, ktorý využíva Obec Skalité
- Prevadzkáreň v súvislosti s odpadovým hospodárstvom a údržbou ciest.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 16/2017, (neschvaľuje žiadosť Ing. J.
Stenchláka o prenájom časti pozemku), ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 12 hlasov
prítomných poslancov).
žiadosť GOLEM TECH, s.r.o. Cífer
p. starostka – táto záležitosť nebola prejednaná na komisii ani na rade. Ale predkladám to na
rokovanie z toho dôvodu, aby neboli obmedzené práva služby poskytované našim občanom, čo sa
týka internetu. Členov OR som oboznámila pred rokovaním zastupiteľstva. Žiadateľ sa dostavil
na OcÚ v piatok, následne je zasadnutie OZ plánované až v mesiaci máj, z toho dôvodu je to
predložené na dnešnom rokovaní. Poskytovateľom internetu bola pre veľa našich občanov
spoločnosť BOOTIS, s.r.o., ktorá končí. Celá spoločnosť bola odpredaná spoločnosti
GOLEMTECH, s.r.o. Cífer. Odberatelia internetu boli oslovení, podpisovali sa nové zmluvy.
Pôvodná zmluva končí 28. 2. 2017, aby neboli obmedzení naši občania, bolo rokovanie
s konateľom firmy, za účasti právneho zástupcu obce. Potrebujú pokračovať v nájme. Výška
nájmu za stožiar na Poľane bola 500,- EUR/rok + inflácia. Druhá časť žiadosti - prenájom stĺpa
v lyžiarskom stredisku pri Skaľanke, aj priestory technologického domčeka, aby bol skvalitnený
signál v hornej časti obce. Do budúcna by chceli poskytovať služby IP TV - digitálna HD
televízia bez potreby satelitu. Zámer prenájmu majetku Ski Areál Skalité Serafínov je stále
zverejnený, je možné dnes už priamo schváliť prenájom majetku - stĺp a technologický domčekspoločnosť ponúka prenájom 120,- EUR/rok. Opakujem, že pre krátkosť času nebolo možné to
predjednať v komisiách. Spoločnosť nemala vedomosť, že tieto záležitosti sú najskôr prejednané
v komisiách, prišli priamo, aby to bolo prejednané na rokovaní OZ.
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Diskusia k tomuto bodu:
JUDr. Milan Krčmárik - opýtal sa, či je to obecný pozemok, kde stojí stĺp. Na Poľane majú
umiestnenú anténu a platia 500,- EUR/ročne, a hore žiadajú stĺp aj technologický domček, z toho
dôvodu si myslí, že internet je výhodný obchod a suma 500,- EUR aj za stĺp a technologický
domček vôbec nie je vysoká, nebude to pre nich veľa.
p. Vladislav Ondrašina - súhlasí so zmenou nájomcu. Čo sa týka prenájmu domčeka - budú
potrebovať pripojenie na elektrinu, myslím, si že budú na to veľké náklady, ponechal by som to
otvorené.
p. starostka - čo sa týka nákladov na elektrinu, vždy si ju hradí ten, kto má prenajaté. Obec
nebude mať na to žiadne náklady, iba im to prenajmeme.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité - Prevadzkáreň) - lyžiarske vleky prešli do majetku obce.
Bola ukradnutá časť poháňacej skrinky. Tento vlek je odpojený od dodávky elektriny. Ak by tam
niekto niečo urobil, slúžil by v prospech občanov. Súhlasím s tým, ale je potrebné, v prípade, ak
by sa našiel nejaký záujemca, ktorý by chcel prevádzkovať vleky, aby bola na to upravená aj
nájomná zmluva.
p. J. Vojčiniak - opýtal sa, či zostáva pre občanov cena za služby.
p. starostka - cena je nižšia a internet by mal byť rýchlejší. Potrebujú iné miesto, aby vedeli
ľuďom zabezpečiť kvalitný signál.
JUDr. Milan Krčmárik - nie je priestor na jednanie.
Mgr. Edita Špilová - čo sa týka internetu pre školy, dávajú nám internet do starej budovy školy.
Inak sme napojený na internet cez Ministerstvo školstva.
JUDr. Jozef Pikuliak - navrhol, aby sa to dojednalo na l rok a následne sa dojednajú ďalšie
podmienky.
Mgr. Zdenka Révayová - navrhla urobiť kompromis 300,- EUR.
JUDr. Milan Krčmárik - oni to potrebujú rozbehnúť od l. 3. 2017, nie čas na jednanie.
JUDr. Jozef Pikuliak - technologický domček je umiestnený na hranici pozemkov.
p. Alojz Petrák - pozemok vo vlastníctve obce je na hranici s družstevnou parcelou, dá sa to
premiestniť, budú mať ešte náklady na to, aby to vôbec uviedli do chodu.
p. starostka - dala hlasovať o návrhu JUDr. Milana Krčmárika - nájom stĺpa a technologického
domčeka vo výške 500,- EUR/ročne, bol jednohlasne prijatý.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 17/2017 (schvaľuje prenájom spoločnosti
GOLEMTECH, s.r.o. Cífer - stožiar a tech. domček v Ski Areál Skalité - Serafinov), ktoré bolo
jednohlasne schválené (počtom 12 hlasov prítomných poslancov).
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žiadosť p. Mikulu Jozefa (Kozáček) o odkúpenie pozemku
p. starostka - predložila žiadosť p. Mikulu Jozefa o odkúpenie pozemku KNE č. 6322/8 - zámer
bol zverejnený, SK, FK a OR - doporučujú schváliť. FK doporučuje schváliť - zohľadnená výška
nájmu pre p. Jozefa Mikulu, vzhľadom k tomu, že pozemok v milosti zreguloval a podporoval
obec, navrhla cenu 3,-EUR/m2. Podľa GP ide o výmeru celkom 51 m2. OR - doporučuje
schváliť.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlási.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 18/2017 (schvaľuje odpredaj pozemku p. J.
Mikulovi), hlasovanie prebehlo následovne:
Za hlasovali: Mgr. Z. Révayová, p. M. Kurtová, Mgr. E. Špilová, p. J. Bury, JUDr. M. Krčmárik,
p. Ľ. Lašová, p. V. Ondrašina, p. J. Vojčiniak, p. M. Petrák, p. O. Rovňan, p. M. Vojčiniak
Proti: 0
Hlasovania sa zdržal: Mgr. M. Kubalík
- uznesenie bolo schválené počtom 11 hlasov prítomných poslancov.
žiadosť p. Kataríny Korduliakovej o odkúpenie časti pozemku
p. starostka - predložila žiadosť p. Katarína Korduliakovej, žiada o odkúpenie časti neknihovanej
parcely o výmere 40 m2, vysporadúva si pozemky v okolí RD, žiadosť bola prerokovaná na
zasadnutí SK, FK a OR - doporučuje schváliť zámer odpredaja za cenu 6,- EUR/m2, podľa
osobitného zreteľa.
Diskusia nebola, nakoľko sa nikto neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 19/2017 (schvaľuje zámer odpredaja p. K.
Korduliakovej), ktoré bolo jednohlasne schválené.
žiadosť Ing. Vladimíra Krčmárika a manželky o odkúpenie časti pozemku
p. starostka - predložila žiadosť Ing. Vladimíra Krčmárika a manželky o odkúpenie časti
pozemku KNC č. 3763/28 o výmere do 50m2, žiada využívať ako záhradu pri RD v IBV Cupeľ
II, žiadosť bola prerokovaná na zasadnutí SK, FK a OR - doporučujú schváliť zámer odpredaja
o výmere do 50 m2 za cenu 7,- EUR/m2, pre obec je to nepotrebné.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 20/2017, (schvaľuje zámer odpredaja Ing.
Vladimírovi Krčmárikovi a manželke), ktoré bolo jednohlasne schválené.
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žiadosť p. Jozefa Budoša o odkúpenie časti pozemku
p. starostka - predložila žiadosť p. Jozefa Budoša o odkúpenie časti pozemku parc. č. KNE 590/1
o výmere do 40 m2. SK, FK a OR - doporučujú schváliť zámer odpredaja za cenu 6,- EUR/m2,
GP si vyhotoví na vlastné náklady.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 21/2017 (schvaľuje zámer odpredaja p. J.
Budošovi), ktoré bolo jednohlasne schválené.
žiadosť p. Slavomír Chlebek a manželka o odkúpenie časti pozemku
p. starostka - predložila žiadosť p. Slavomíra Chlebeka a manželky o odkúpenie časti pozemku
KNC 3763/29 , aby si zrealizoval k pozemku, ktorý chce využívať ako stavebný pozemok. SK doporučila, aby tento pozemok nebol odpredaný, ale aby bola dobudovaná cesta, a on, aby
daroval obci časť pozemku, odovzdala slovo Ing. Vladimírovi Burymu.
Ing. Vladimír Bury - na základe GP - SK doporučuje dobudovať MK, umožnili by sme mu
prístup na jeho pozemok, a on obci vymení inú časť pozemku, bol by tak prístup za BD v Cupli,
mohli by sme to využiť na vybudovanie detského ihriska. Po rokovaní s p. Chlebekom, nesúhlasí
s tým, aby nám za to daroval časť svojho pozemku, vyslovene to chce odkúpiť - obecný
pozemok, 115 m2 by obci vymenil a zvyšné m2 by doplatil. Nechce, aby tam bola cesta
dorobená, ide mu o súkromie, budú tam parkovať autá z BD, so stanoviskom SK nebol
stotožnený. Čaká na pozemok, ktorý chce kúpiť, ale ak nebude mať prístup k pozemku, pre neho
nemá pozemok hodnotu.
p. starostka - stanovisko SK - neodpredávať, dobudovať cestu a on nám daruje časť svojho
pozemku.
Diskusia k tomuto bodu:
JUDr. Jozef Pikuliak - opýtal sa čo obec tým získa, že on daruje obci časť svojho pozemku.
p. Milan Vojčiniak - získame tak prístup k pozemkom, ktoré tam sú.
Ing. Vladimír Bury - ak by sa to odpredalo, tak prídeme o možnosť dostať sa k pozemkom.
Všetci vieme, že množstvo áut narastá, parkovacích miest je málo.
p. starostka - FK, SK a OR nedoporučujú odpredať - stotožňujú sa so stanoviskom SK.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 22/2017 (neschvaľuje žiadosť p. S. Chlebeka
a manželky), ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 12 hlasov prítomných poslancov).
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11. Rôzne
žiadosť 3Angel - zriadenie súkromnej základnej umeleckej školy v Skalitom
p. starostka - predložila žiadosť 3Angel, o. z. Žilina o súhlas so zriadením súkromnej základnej
umeleckej školy v Skalitom, so sídlom v ZŠ s MŠ Skalité Kudlov, od 1. 9. 2017 – poskytovala by
záujmovo umelecké vzdelávanie vo všetkých oboroch - tanečný, hudobný, dramatický, výtvarný.
Poplatky budú v porovnateľnej výške, ako hradia deti v štátnych umeleckých školách. OZ prevádzkuje súkromnú umeleckú školu v Žiline, konateľ p. Macášek, nemohol sa dostaviť,
nakoľko je v zahraničí. Boli oboznámené riaditeľky základných škôl v obci, uskutočnilo sa
spoločne rokovanie, vymenili si informácie o tom, ako funguje doterajšie záujmové vzdelávanie,
možnosť prenajatia priestorov, výsledkom je dohoda, riaditeľky súhlasia so zriadením takejto
školy. Sídlo bude v ZŠ Kudlov, kde bude uzatvorená Zmluva o nájme priestorov, predpoklad na
začiatku 50 detí. Do konca mesiaca marec musí každý, kto má záujem zriadiť nejaké zariadenie,
požiadať Ministerstvo školstva o zaradenie do siete, súčasťou žiadosti je aj súhlas obce, kde bude
takéto zariadenie zriadené a Zmluva o budúcej zmluve so školou, kde budú prenajaté priestory.
OR - doporučuje, aby bola žiadosť schválená.
Diskusia k tomuto bodu:
JUDr. Milan Krčmárik - na margo p. Macáška, je to veľmi seriózny a schopný človek, zriadenie
takého zariadenia bude prínosom pre naše deti.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 23/ 2017, (schvaľuje súhlas so zriadením
súkromnej základnej umeleckej školy v ZŠ s MŠ Skalité Kudlov), ktoré bolo jednohlasne
schválené.
Rada školy pri ZŠ s MŠ Skalité Kudlov
p. starostka - informovala poslancov, že končí funkčné obdobie Rady školy pri ZŠ s MŠ Skalité
Kudlov 14. 3. 2017, bola vyhlásená výzva na voľby do Rady školy, je potrebné delegovať
zástupcov za zriaďovateľa. Doposiaľ boli Mgr. Zdenka Révayová Mgr. Milan Kubalík, p. Jozef
Vojčiniak, p. Vladislav Ondrašina.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 24/2017, (schvaľuje zástupcov zriaďovateľa
do Rady školy pri ZŠ s MŠ Skalité Kudlov), ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 12 hlasov
prítomných poslancov).
Podanie projektu Modernizácia odborných prírodovedných učební v ZŠ s MŠ Skalité Kudlov
p. starostka - informovala poslancov, že riaditeľka školy by mala záujem zapojiť sa do tohto
projektu, aby mohla byť vybudovaná moderná učebňa fyziky a chémie, s tým, že žiadateľom
bude obec, po komunikácií s p. Mihaldovou - projektovou manažérkou, je potrebný súhlas OZ,
aby mohla byť podaná táto žiadosť a následne aj finančné prostriedky na spolufinancovanie. Nie
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je jasné o akú výšku spolufinancovania sa jedná. Škola môže žiadať maximálne do výške 125 tis.
EUR, z toho spolufinancovanie je 5%, bude potrebné riešiť v rozpočte na rok 2018.
Diskusia k tomuto bodu:
Mgr. Edita Špilová - čo sa týka projektu, podávanie je dvojkolové, podáva sa už v mesiaci marecprojektové zameranie, treba prejsť prvým kolom a následne je druhé kolo v máji. Súhlasí, aby to
môže schváliť, bude to prínosom pre školu. Aj naša škola sa zapojila do tohto projektu, na
spolufinancovanie zháňame finančné prostriedky, sponzorv a podobne. Máme podobný zámer
ako ZŠ Kudlov. Žiadame o chemickú učebňu s rozvodmi vody, jazykovú učebňu s interaktívnou
tabuľou, robíme aj knižnicu, učebné pomôcky do dielne. Treba využiť možnosť euro fondov,
kým je možnosť.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 25/2017, (schvaľuje podanie projektu
Modernizácia odborných prírodovedných učební v ZŠ s MŠ Skalité - Kudlov, ktoré bolo
jednohlasne schválené (počtom 12 hlasov prítomných poslancov).
11. Interpelácie poslancov
Mgr. Milan Kubalík - dal do pozornosti, aby bol informovaný SEVAK, o situácií, ktorá sa deje
s kanalizáciou pri Družbe, aby to nejako riešili.
p. Milada Kurtová - upozornila na parkovanie áut pri ceste do Riek, parkuje tam čoraz viac áut,
a aj takí, ktorí tam vôbec nebývajú, už tam bolo viac dopravných nehôd. Dala do pozornosti, že
občania z Riek sa pýtajú, prečo nie sú namontované proti hlukové steny na diaľnici.
Mgr. Milan Kubalík - upozornil, že z diaľnice padá sneh a ľad.
p. starostka - boli na toto upozornení, informovali nás, že keď sa bude cesta pravidelne udržiavať
a soliť, nemôže sa niečo také stať.
p. Ján Bury - dal do pozornosti vyúčtovanie finančných prostriedkov TJ Slovan Skalité, všetky
doklady sú v účtovníctve, kedykoľvek prístupné k nahliadnutiu. Náklady sú oveľa vyššie, na
ostatné sme získali financie z 2% daní z príjmov a sponzorské dary, celkový obrat na štadión je
63 tis. EUR. 12 ti. EUR, ktoré dala obec - tvorili asi 1/3 z celkových nákladov na úpravu tribúny,
ostatné sa riešilo z našich príjmov - ubytovňa a sponzorské dary, ostatné išlo do športu.
Informoval poslancov, že je daná výzva Slovenského futbalového zväzu, možnosť získať 36 tis.
EUR, spoluúčasť 20%, chceli by sme z toho urobiť oplotenie okolo rieky, nemáme priestory na
uskladnenie kosačky a traktora, v rámci projektu by sa postavila garáž a dali by sa poriešiť aj
sedačky na tribúnu a zavlažovanie ihriska. Mohli by sa využiť finančné prostriedky, ktoré boli
vyčlenené v rozpočte obce na zakúpenie sedačiek, požiadal o podporu - mohol by sa štadión
zveľadiť vo väčšej miere. Dal do pozornosti SK TEAM Oščadnica - nie je problém, aby prešli
pod záštitu TJ Slovan Skalité, môžu si požiadať o dotáciu, rozdelí sa to tak, ako sa delí dotácie
s futsallom, biatlonom, hokejbalom, nie je s tým žiadny problém.
p. starostka - projekty sa podávajú do konca marca, čo sa týka spolufinancovania peniaze
v rozpočte musíme nájsť, treba využiť takúto možnosť.

24

p. Jozef Vojčiniak - požiadal o vysypanie cesty štrkom ku MUDr. Piščekovi, je tam blato, aby sa
tam dalo chodiť aspoň pešo. Upozornil na pokazenú bránku na cintoríne pri kostole, treba to
opraviť.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň) - na ceste je ešte sneh a ľad, keď to terén
dovolí, bude to vysypané.
p. Miloš Petrák - opýtal sa, pri stavbe vodovodu do Filipov ide sa asfaltovať cesta, je tam most
v havarijnom stave, opýtal sa, kde bude prístupová cesta k RD do Filipa. Bola to, obslužná cesta
na diaľnicu. Opýtal sa, či cesta okolo skládky sa prepojí s cestou do Filipa.
p. Martin Gonščák - tí, ktorí sú za skládkou, budú musieť chodiť cez Čierne.
p. Miloš Petrák - opýtal sa v akom štádiu je projekt verejného osvetlenia spodnej cesty.
p. starostka - projektant nám odovzdal výkresy aj s rozpočtom, budú nasledovať rokovania so
spoločnosťami, ktoré ponúkajú riešenie VO formou leasingu, ide o veľkú finančnú položku.
p. Milan Vojčiniak - podporil p. Miloša Petráka - táto časť obce je zanedbaná, čo sa týka VO,
MK, musíme to riešiť, aj čo sa týka mosta, je jediný prístup do tejto časti.
p. Vladislav Ondrašina - upozornil na výrub drevín okolo železnice, opýtal sa, či prídu pre to
drevo, zostalo to v hroznom stave.
p. starostka - podarilo sa nám dojednať, to že prídu, vyrežú to a drevo si môžu rozobrať ľudia,
ktorí tam bývajú, ostatné musí poriešiť obec - haluze zoštiepkovať.
JUDr. Milan Krčmárik - železnice to svojimi silami nemôžu robiť, musia mať firmy cez verejné
obstarávanie, majú firmu, ktorá to robí je príliš drahá, drevo si môžu zobrať do určitého priemeru
dreviny. Ostatné musí železnica riešiť sama.
p. Vladislav Ondrašina - dal do pozornosti vlakovú zástavku pod Poľanou je v dezolátnom stave.
p. starostka - táto zástavka nepatrí nikomu ani obci, ani železnici. Vedia zaplatiť materiál na
opravu, mali by sme dať pracovnú silu. Vzhľadom na to, a v akom to je stave, pri vypracovaní
predbežného rozpočtu firmami pôsobiacimi v obci, len za prácu to vyšlo 2500,- EUR.
p. Vladislav Ondrašina - treba to zbúrať, keď to nie je nikoho. Dal do pozornosti problémy
Prevádzky spojazdniť techniku vo veľkých mrazoch, navrhol, aby sa riešili garáže.
p. starostka - vymenilo sa 2 dverí, v tomto roku by sa mali vymeniť ďalšie, sú na to vyčlenené
finančné prostriedky.
p. Jozef Vojčiniak - navrhol, aby boli na vlakovú zástavku na Kudlove umiestnené aspoň 2
sedačky, nie je si tam ani kde sadnúť. Požiadal o riešenie situácie, keď nejdú vlaky, aby boli
občania nejakým spôsobom informovaní, tak nevedia, čo sa deje, aby sa to riešilo s dispečinkom
železnice.
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p. starostka - keď železnice oznámia výluku, alebo akýkoľvek oznam pre občanov, vždy sú
občania informovaní rozhlasom, web stránkou, smskami, výveskou na úradnej tabuli.
Nemôžeme informovať o tom, čo nevieme.
12. Záver
p. starostka - po vyčerpaní všetkých bodov rokovania, informovala poslancov o ďalšom zasadnutí
OZ t.j. 22. 5. 2017, pozvala všetkých na Pochovanie basy a ostatky do hotela Koloniál.
Na rokovaní boli prijaté uznesenia od č. 1/2014 po č. 25/2017.

PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce

Ing. Vladimír Krčmárik
prednosta OcÚ

overovateľ: p. Ľubica Lašová

overovateľ: p. Vladislav Ondrašina

Zapisovateľka: Miroslava Serafinová
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