Zápisnica z Mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Skalité
konaného dňa 25. 7. 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. Projekt – Modernizácia odborných prírodovedných učební v ZŠ s MŠ Skalité – Kudlov
5. Projekt – Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním
6. Rôzne
7. Interpelácie poslancov
8. 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. Dôvodom mimoriadneho zastupiteľstva je podanie
projektu Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním v termíne do 31. 7. 2017, kde musí byť prijaté
uznesenie na presnú sumu, preto sme vybrali cez elektronické trhovisko potencionálneho dodávateľa
biokompostérov a zmena uznesenia v podanom projekte na modernizáciu odborných učební v ZŠ s MŠ
Skalité Kudlov. Pani starostka predložila program rokovania. Program bol jednohlasne schválený počtom
hlasov 10 všetkých prítomných poslancov. O ospravedlnenie požiadala Mgr. Edita Špilová, p. Ján Bury
a p. Miloš Petrák. Zastupiteľstvo je uznášania schopné.
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. M. Vojčiniaka a p. Jozefa Vojčiniaka. Predložený
návrh bol jednohlasne schválený.
3. Správa o činnosti a kontrola plnenia uznesení OZ
Uznesenia prijaté na zasadnutí zastupiteľstva 22.5.2017 sú v plnení.
Správa o činnosti:
- uskutočnilo sa množstvo kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, p. starostka poďakovala
všetkým za pomoc pri ich organizovaní,
- verejné obstarávanie na výber dodávateľa pre stavbu športovej haly bolo zrušené, pretože sa prihlásila

len jedna firma. Vyhlásilo sa nové verejné obstarávanie, posúva sa termín začatia prác na
september/október 2017,
- projekt Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Skalité Ústredie - práce prebiehajú podľa
harmonogramu, ktorý schválilo Ministerstvo životného prostredia. Prebiehajú práce, ktoré sa týkajú
kúrenia, elektroinštalácie, budovania kotolne. Budova má viac ako 30 rokov, riešime rôzne vzniknuté
problémy- napr. v spodnej triede, kde sa dáva podlahové kúrenie, sa musela kompletne vymeniť izolácia.
Súčasťou projektu nebola strecha, pretože projekt bol finančne limitovaný ale keďže je poškodená okolo
zachytávačov, budú vymenené a nahradené novými. V triede, ktorá slúžila pôvodne ako telocvičňa,
čakáme na posudok statika ohľadom stropu. Staré kryty na radiátory, podlahová guma, skrinky z budovy
MŠ sa budú vyradzovať na zasadnutí OZ 21.8.2017. Podľa projektu firma Stavospol s.r.o. je zodpovedná
za to, že odpad bude ekologický zlikvidovaný a nám doloží potvrdenia. V knižnici bude vymenená
podlaha, financovať to budeme z rozpočtu kultúrne služby a knižnica. V školskej jedálni riešime
vzduchotechniku nakoľko odsávanie vzduchu bolo nefunkčné. Tieto práce sa vykonajú z rozpočtu
školskej jedálne. Termín ukončenia prác celého projektu je 31.10.2017. Bližšie informácie podá v bode
Rôzne Ing. Vladimír Bury,

- v spolupráci s firmou Váhostav bola zrealizovaná úpravu MK u Kavaly. Bližšie informácie podá v
bode Rôzne p. Alojz Petrák.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 53/2017, (schvaľuje návrh. komisiu, overovateľov
zápisnice, berie na vedomie Správu o činnosti, kontrolu uznesení), ktoré bolo jednohlasne schválené (10
hlasov prítomných poslancov).
4. Projekt – Modernizácia odborných prírodovedných učební v ZŠ s MŠ Skalité – Kudlov
p. starostka – pripomenula, že uznesenie o tomto projekte a aj o spolufinancovaní, bolo schválené na OZ
22.5.2017. Zo ŽSK sme boli vyzvaní, aby sme doplnili text uznesenia podľa ich vzoru.
Diskusia k tomuto bodu nebola.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 54/2017 – schvaľuje projekt- Modernizácia odborných
prírodovedných učebni v ZŠ s MŠ Skalité – Kudlov ), ktoré bolo jednohlasne schválené (10 hlasov
prítomných poslancov).
5. Projekt – Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním
p. starostka – konštatovala, že dva roky sme čakali na to, kedy bude zverejnená výzva na predkladanie
projektov na dodávku biokompostérov – kompostéry na likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu.
V rámci tohto projektu by mali byť do každého domu bezplatne dodané kompostéry. Ministerstvo
životného prostredia vyhlásilo výzvu na veľmi krátky čas. Do konca júla musí byť podaný projekt,
ktorého súčasťou je uznesenie OZ o schválení projektu a o schválení presného spolufinancovania. Cez
elektronické trhovisko sme urobili verejné obstarávanie, kde je vybratý dodávateľ biokompostérov. Výzva
bola vyhlásená inak ako bolo pôvodne avizované. Ide čisto len o biokompostéry do domácnosti. Výška
nášho maximálneho celkového spolufinancovania projektu je 5% z celkových oprávnených výdavkov :
8 255,- EUR.
Diskusia k tomuto bodu nebola.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 55/2017 - schvaľuje projekt Predchádzanie vzniku
odpadu kompostovaním, ktoré bolo jednohlasne schválené (10 hlasov prítomných poslancov) .

6. Rôzne
•

oprava miestnej komunikácie Kavaly

p. A. Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevádzkareň) - informoval, že v mesiaci jún mal dohodnuté pokladky
asfaltových vrstiev na spojovacej MK k bytovým domom na Kudlove. Pani starostke sa podarilo pri
jednaniach s Váhostavom, vyrokovať realizovanie pokladky asfaltových vrstiev na niektorej našej MK.
Vybrali sme najpotrebnejšiu rekonštrukciu a to MK do Kavaly. Po zložitých rokovaniach s Váhostavom
sme sa dohodli na oprave 800 m2. Pretože tu už bola technika, s vedením obce sme sa dohodli, že v rámci
údržby na tejto komunikácii dáme vyasfaltovať aj zvyšných asi 1900 m2 za cenu 9,70 EUR/m2 pri 5cm
hrúbke asfaltu. Vyspravili sme aj najväčšie výtlky a dosypali krajnice. Zrealizovala sa povrchová úprava
komunikácie IBV spojovacia cesta od štátnej cesty po Chajsovku, ako bolo plánované. Ďalej sa
zrealizovali parkovacie miesta pri BD č 734 tiež za cenu 9,70 EUR/m2, čo je štvrtinová cena podľa
trhovej ceny. Ide asi o 80 m2. V súčasnosti ešte prebiehajú práce na odvodňovacích rigoloch,
zahumusovaním krajníc a práce súvisiace s dokončením premostenia cez tok Skaliťanky.
Diskusia k tomuto bodu :
p. Ľubica Lašová – všetci sme boli radi, že sa zrealizovala oprava MK do Kavaly. Treba ale upozorniť
majiteľov družstva u Kavaly, aby časť cesty, ktorú využívajú napr. pri vyháňaní dobytka, čistili.
V nepriaznivom počasí, keď sa dobytok vracia späť, býva veľmi znečistená.
p. Jozef Vojčiniak – poďakoval za cestu na Kudlove, je to pekne urobené a ľudia to budú využívať. Na
ceste okolo Kríža, ktorú robila iná firma v rámci diaľnice, sú zanesené priepusty, treba to vyčistiť.
p. Mgr. Milan Kubalík – opýtal sa, či sa bude ešte niečo asfaltovať, pretože pri dome p. Jozefa Šimaliaka
je dosť veľká diera po prácach pri kanalizácii, je to upadnuté.
p. A. Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevádzkareň) – plánujeme výspravky v objeme 10 až 15 ton do
15.9.2017.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 56/2017 – berie na vedomie informáciu o oprave MK
u Kavaly, ktoré bolo jednohlasne schválené(10 hlasov prítomných poslancov).
•

projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Skalité Ústredie.“

Ing. Vladimír Bury (referát stavebného úradu, pozemkov a životného prostredia) - p. starostka už
informovala v Správe o činnosti. V súčasnosti prebiehajú práce na elektroinštalácii, zatepľovanie sa
pomaly dokončuje, knižnica je už urobená. V škôlke sa urobilo v dolnej miestnosti podlahové kúrenie už
je to aj zaliate poterom. Dali sme statikovi preveriť strop v triede bývalej telocvične, ktorý vypracuje
záznam a navrhne riešenie. Na streche sa dali opraviť poškodené zachytávače, vyzerá to dobre, mali by
vydržať 5 rokov.
p. starostka – celé práce sú sťažené tým, že sa nedalo vypratať celé stavenisko. Na stavbe sme mali dva
kontrolne dni, záznamy sú v stavebnom denníku a všetko sa musí riadiť schváleným projektom. Stavebný
denník dávame na kontrolu na ministerstvo. Doporučuje aj v rámci stavebnej komisie urobiť obhliadku.
Stavebný dozor vykonáva Ing. Vladimír Golis.

Diskusia k tomuto bodu :
p. Ľubica Lašová – to čo tu odznelo a bolo povedané, je skutočne tak. Chcem sa vyjadriť ku všetkým
problémom. Ak sa tu hovorilo, že škôlka bude fungovať od 1. septembra, tak sme v ríši rozprávky.
V každej triede je elektroinštalácia v nedokončenom stave, v piatok tam boli 4 robotníci, ak sa bude
pokračovať takýmto tempom, do 1.septemra sa to určite nestihne. Neviem, či sa robí kontrola ako sú práce
vykonávané, celá kotolňa bola zaliata vodou. Nikde som nevidela vysávač na odsávanie prachu a sú to
priestory určené pre deti. V projektovej dokumentácii mal byť zakotvený aj ten strop, terajšom stave je
nebezpečný. Knižnica je hotová ale nie je omaľovaná, vynášali sme tam nábytok, pretože naň nemáme
dostatočný priestor. Osobne som bola rada, že sa na dolnom poschodí robí podlahové kúrenie, preto ma
veľmi prekvapili rúry, ktoré sú ťahané z kotolne cez riaditeľňu. Obrovské rúry sa budú ťahať po celej
chodbe a neviem, kde to vyústi. Kúrenári sú sami mladí chlapci bez nejakého dozoru, ktorý by ich
reguloval. Poškodili parapet aj stôl v jedálni. Neviem, ako bola robená zmluva, nechápem prečo sme
radiátory a staré pece neodviezli do zberu my. Kto môže, poďte sa tam pozrieť. Je to priestor pre deti,
preto nech je pekný.
Ing. Vladimír Bury (referát stavebného úradu, pozemkov a životného prostredia) - na stavbu chodí
stavebný dozor, každý týždeň. My nemôžme firme Stavospol nariadiť koľko má mať na stavbe
zamestnancov, vyhrali zákazku, majú zmluvu a podľa nej musia prácu ukončiť. Projekt ste videli na
začiatku a vedeli ste do čoho ideme. Projekt bol vypracovaný na zníženie energetickej náročnosti, preto
sa budova zateplila, znížili sa stropy, urobilo sa nové kúrenie a vymenila elektroinštalácia. Na toto bol
projekt určený, nie na modernizáciu a úplnú prestavbu MŠ.
p. Ľubica Lašová – priestory sú určené pre deti, kúrenie nemalo byť vedené po strede peknej chodby,
zabuduje sa do zeme.
Ing. Vladimír Bury (referát stavebného úradu, pozemkov a životného prostredia) - keď chceme dať
kúrenie do zeme, treba ho vysekať, zaizolovať, treba zabetónovať, je to o peniazoch. Ak chceme nový
strop alebo podlahové kúrenie všade, treba na to schváliť financie. Ak financie máme, môžeme sa pozerať
aj na reprezentatívnosť a obložiť to aj do mramoru.
p. Ľubica Lašová – na to sme tu, aby sme videli, čo by sa dalo poriešiť, sú to naše budovy dajme ich
zmodernizovať.
Ing. Vladimír Bury (referát stavebného úradu, pozemkov a životného prostredia) - firma robí presne
podľa projektu, vedeli sme do čoho ideme.
p. Ľubica Lašová – neboli sme informovaní, nevedeli sme čo sa tam bude robiť. My máme páky na to, aby
sme odkontrolovali firmy, ktoré tam robia. Nerobí sa to na rok na dva, ale na niekoľko rokov.
Ing. Vladimír Bury (referát stavebného úradu, pozemkov a životného prostredia) - zopakoval, že firma
robí presne podľa projektu, každá, aj malá zmena sa rieši. Projekt je určený na zatepľovanie, zníženie
stropov, výmenu kotolne a výmenu elektroinštalácie. Demontáž radiátorov sa do projektu nezmestila,
pretože sa stále krátil. Keď sa prerátalo železo z radiátorov verzus práca s demontážou, s nosením
a odvozom, rovnalo sa to nule.
p. JUDr. Milan Krčmárik – myslí si, že OZ je veľmi slabo informované. Možno má Ing. Bury pravdu, že
nie všetci rozumejú projektom a zmluvám. Myslím si, že už je to takým folklórom v našej obci, že každá
stavba je akosi divne projektovaná. Stále sú nejaké dodatky, stále sa niečo dorába, niečo sme prezreli
a niečo zas nevedeli. Keď viem, že idem do nejakej rekonštrukcie, projektant je povinný prísť na miesto.

My nemôžeme dodatočne zistiť, že niečo tam je alebo nie je. Neviem, kto súťažil, kto aké ponuky dal.
Výmena radiátorov v zmluve bola a demontáž nie? Ja som takú firmy nevidel.
Ing. Vladimír Bury (referát stavebného úradu, pozemkov a životného prostredia) - to nie je firma, taký
bol daný rozpočet, ktorý sa odvíjal od toho, čo ideme robiť. Hlavným bodom projektu boli m2, ktoré sa
budú zatepľovať, ostatné v tom rozpočte sa ohraničilo.
p. JUDr. Milan Krčmárik – je nejaký cenník, to znamená, že radiátor chcem vymeniť, tak je suma za
nákup, za prípojku, na rekonštrukciu a samozrejme na demontáž.
Ing. Vladimír Bury referát stavebného úradu, pozemkov a životného prostredia) - všetko to tam tak bolo,
ale museli sme sa zmestiť do celkovej sumy, aby sme boli úspešní s projektom, takže pred súťažou sme
veľa veci museli dať preč.
p. JUDr. Milan Krčmárik – p. Súhrada a Stavospol teda dobre vedel, že v to nie je vysúťažené.
Ing. Vladimír Bury (referát stavebného úradu, pozemkov a životného prostredia)- firma má stanovený
rozpočet a ten musí dodržiavať.
p. JUDr. Milan Krčmárik – prerábali sa staré budovy, prvotná vec je projektant, ktorý príde a ktorý robí na
začiatok všetky veci, ktoré má urobiť. Keď robíme presun finančných prostriedkov aj to je navyšovanie.
Keď to neurobíme teraz, počká nás to budúci rok. Nie sme dobre a dostatočne informovaní. Nevidel som
zmluvu, ale určite boli vysúťažené peniaze na práce naviac. Nie je to tak ako by som si to prestavoval
a ako by to malo byť.
p. Ľubica Lašová – vôbec sme nespomenuli práce, ktoré sa realizovali v kuchyni. Elektroinštaláciou prišlo
k poškodeniu kachličiek, ak sa to neurobí, hygiena neschváli otvorenie kuchyne.
p. Milan Vojčiniak – mala by to isť pozrieť stavebná komisia,
p. Ľubica Lašová – je to pre deti, spoločne hľadajme riešenie. Na nikoho neútočím.
p. Vladislav Ondrašina – keď sme v minulosti robili prestavbu ZŠ Kudlov, projektant zabudol
naprojektovať do telocvične okna. Malo to ísť z jeho poistky. Tiež sa mi zdá divné, že v rozpočte sa škrtá
položka demontáž radiátorov, keď sa majú meniť. Treba si na toto dávať väčší pozor. Z akého dôvodu sa
práce škrtali, len aby sme sa zmestili do nejakého rozpočtu?
p. Mgr. Zdenka Revayová – mám z toho zlý pocit, mali by sme tam ísť všetci, nie len stavebná komisia.
Keď tam chodí Ing. Bury raz do týždňa, nech tam chodí každý deň.
Ing. Vladimír Bury (referát stavebného úradu, pozemkov a životného prostredia) - na stavbe je stavebný
dozor. Vôbec to nie je také kritické ako sa to prezentuje, na stavbe sa robí, preto je všetko rozbité,
rozvŕtané a odvšadiaľ visia káble.
p. Ľubica Lašová – chcela som navodiť debatu, čo sa robí. Kuchyňu nestačí len omaľovať, treba to riadne
urobiť – vykachličkovať.
p. JUDr. Milan Krčmárik – do uznesenia treba doplniť aj pripomienky jednotlivých poslancov, ktoré budú
rozdebatované na stavebnej komisii a následne prerokované na najbližšom OZ.

Koniec diskusie.
p. starostka - dnes sa vyjadrím sa len k niektorým veciam, lebo nemám pri sebe zápisnice
z predchádzajúcich OZ, aby som vedela adekvátne odpovedať na všetko argumentmi - kedy ste boli
informovaní, čo všetko z našej strany vám bolo odovzdané, aké informácie sme Vám dali keď sme
projekt išli podávať, čo všetko sa tam stavebne bude robiť, z akého dôvodu sa krátil rozpočet. Na
budúcom zastupiteľstve Vám presne podľa zápisníc z predchádzajúcich zastupiteľstiev odpoviem, kedy
sme vám tieto informácie podali . Možno niektorí z vás neboli prítomní na zasadnutí OZ. Pokiaľ máte
pocit, že máte nedostatok informácií – pýtajte sa. Ja keď niečo neviem, idem a pýtam sa. Projektová
dokumentácia je k nahliadnutiu na stavebnom úrade. A ešte k tým poškodeným veciam. Samozrejme
popálený parapet, rozbité kachličky a všetko čo počas práce rozbije a poškodí firma musí na vlastné
náklady opraviť. Ak sa rozhodneme, že to chceme mať krásne a ideme obložiť celú stenu, potom je to ozaj
o tých peniazoch. O tom projekt nie je. Projekt je o znížení energetickej náročnosti, taká bola výzva.
Projektovú dokumentáciu robil p. Ing. Jurga z Podvysokej, ktorý pri jeho tvorbe na stavbe strávil veľa
času. Keď bude kontrolný deň, prizvem ho, aby vám na všetko odpovedal. Videl aj ten strop v triede
(bývalej telocvične) vyjadril sa, že strop je dostatočný a staticky je to únosné. Toto bolo pred rokom a pol.
Za túto dobu mohlo dôjsť k poškodeniu, je to stará budova. Preto sme to dali znova posúdiť. Ale to je
situácia, ktorá teraz vnikla a preto sme to teraz znova riešili. Osobne mi veľmi na tom záleží, aby boli veci
dobré urobené. Ak sa ukáže, že to treba spevniť, tak sa to spevni. Bohužiaľ toto sme nemohli vedieť
dopredu. A prečo nie je niečo v rozpočte alebo to odtiaľ vypadlo? Bol podaný projekt na Ministerstvo
životného prostredia na zníženie energetickej náročnosti budovy, kde boli stanovené benchmarky – strop
peňazí, ktoré môžeme dostať. Nemôžem súhlasiť s tým, že sme niečo odflákli, nepripravili a že dokonca
tak robíme všetky stavby. Toto odmietam, ale nebudem argumentovať slovami, pripravím si podklady na
nasledujúce OZ. Verejne obstarávanie na takéto veľké zákazky nerobíme sami, robí to odborne spôsobila
firma dodávateľský, alebo p. Kasaj ako fyzická osoba.
Práce na budove robí jedna firma a to je Stavospol ktorá ma svojich poddodávateľov a to je úplne
normálne. Za prácu táto firma nesie 5 rokov záruku. Benchmark bol postavený úplne na hranu, preto
nebolo možné do projektu zahrnúť aj práce na viac v celkovej jednej položke.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 57/2017 – berie na vedomie informáciu
o projekte„Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Skalité Ústredie“, ktoré bolo jednohlasne
schválené (10 hlasov prítomných poslancov)
7. Interpelácie poslancov
p. JUDr. Milan Krčmárik - oslovili ma občania, že chodník na Kudlove ku vlaku treba vysypať, mám
informáciu, že to nie je náš majetok ale železníc.
p. A. Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevádzkareň) – nie je to náš majetok, ak sa tam stane úraz máme
problém.
p.. Mgr. JUDr. Jozef Gonščák – mám dotazy od ľudí, či by sa do nového grafikonu nedal doobeda pridať
jeden vlak. Je problém sa dostať do Čadce.
p. starostka – do nového grafikonu je už asi neskoro, ale budeme rokovať.
p. Vladislav Ondrašina – parkovacie miesta pred bytovkou na Kudlove mali byť pre všetkých a sú len pre
BD č 734. Krajná bytovka nemá miesta.
p. JUDr. Milan Krčmárik – ale tak to bolo dohodnuté, žiadosť si dala len bytovka č.734.

p. Ing. Vladimír Bury (referát stavebného úradu, pozemkov a životného prostredia) – každý byt má jedno
parkovacie miesto
p. Vladislav Ondrašina – pod Poľanou pri dome p. Gašpara Laša bola odpojená lampa, treba ju pripojiť
p. A. Petrák(riaditeľ Obec Skalité Prevádzkareň - bude sa tam všetko prerábať, chodník, výrez stromov
ponad p. G. Laša aj ta lampa.
– COOP Jednota zrušila predajňu u Tomasa a starší ľudia si nemajú kde urobiť nákup. Požiadali ma, či by
sa nedal vybaviť pojazdná predajňa.
p. starostka – ešte v januári COOP Jednota chcela zrušiť tento obchod. Ľudia spísali petíciu, boli sme
jednať na Jednote a tá zmenila svoje rozhodnutie a nezatvorili obchod v januári s tým, že počkajú ešte
polroka a uvidia aké budú tržby. Po pol roku zistili, že predajňa je stratová. Skúsime ešte znova rokovať,
prípadne oslovíme p. Mikulovú.
p. Vladislav Ondrašina – budovu nechcú dať ani do prenájmu.
Mgr. Zdenka Revayová - u p. Turňovej nejde rozhlas a pri autobusovej zástavke na Serafínove treba
orezať kríky.
p. Milada Kurtová – z cesty okolo p. M. Jašúrkovej, keď prší a je mokro všetci susedia majú natečené
v domoch, pivniciach. Voda vyviera z viacerých miest.
Ing. Vladimír Bury (referát stavebného úradu, pozemkov a životného prostredia) - sme v jednaní
s Váhostavom a NDS, nechceme im cestu prebrať, pretože chceme, aby urobili ožľabovnie a odvodnenie
cesty v celej dĺžke.
p. A. Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevádzkareň) - našu cestu do Riek chceli opravovať len v určitom
rozsahu. S tým som nesúhlasil, musí sa urobiť celá povrchová úprava od železničného priecestia až po
Dom nádeje. Ako je vyasfaltovaná pôvodná plocha, tak sa bude asfaltovať.
p. Milan Vojčiniak – cesta sa musí urobiť, nedá sa tam prejsť. Po ukončení diaľnice sa majú opravovať aj
schody do Domu nádeje.
p. A. Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevádzkareň) - zatiaľ nebolo zvolané žiadne jednanie ohľadom
poškodenia obecných stavieb s výstavbou diaľnice. Budeme to iniciovať.
p. starostka – pred začatím stavby diaľnice bola urobená pasportizácia budov, teraz po ukončení bude
urobená znova a čo je poškodené, bude sa riešiť.
p. Jozef Vojčiniak - na Kudlove v predajni Družba bude otvorené fitcentrum pre verejnosť,
- sú zanesené priepusty na ceste čo asfaltovali hore ku diaľnici,
– otvorila sa diaľnica, ak je porucha v tuneli, kamióny idú cez dedinu
- na Kudlove v areáli školy sa rúti most od cesty, v stavebnej komisii to treba pozrieť
p. Ľubica Lašová – oslovil ma p. Jozef Duraj so žiadosťou na zrealizovanie cesty k jeho rodinnému domu,
kde už má výspravku kameňom.
Ing. Vladimír Bury (referát stavebného úradu, pozemkov a životného prostredia) - p. J. Duraj tu má
žiadosť, cesta tam nie je mapovaná. Cesta končí pri dome p. M. Krčmárika. Keď som povoľoval stavbu p.

Durajovej, museli si vyčleniť zo záhrady a museli urobiť takú cestu od križovatky. Pôjde to do stavebnej
komisie.
8. Záver
p. starostka - dala do pozornosti, že termín budúceho OZ bude 21.8.2017, poďakovala všetkým za účasť.
Na rokovaní boli prijaté uznesenia od č. 53/2017 po č. 57/2017.

Ing. Vladimír Krčmárik
prednosta OcÚ
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Zapisovateľka: J. Časnochová

PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce

