Zápisnica z Riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Skalité konaného
dňa 21.8.2017 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. Rozpočtové opatrenie starostky č. 3/2017, Informatívna správa o čerpaní
rozpočtu k 30. 6. 2017a 2. zmena rozpočtu obce Skalité 2017 (predkladá A. Rucková)
5. Monitorovacia správa k programovému rozpočtu za l. polrok 2017 (predkladá A.
Rucková)
6. Výročná správa o obci za rok 2016 (predkladá prednosta OcÚ)
7. Správa o kontrolnej činnosti HKO za l. polrok 2017 (predkladá HKO M. Stašová)
8. Zápis do kroniky obce 2016 (predkladá kronikárka Mgr. Iveta Petráková)
9. Nakladanie s majetkom obce
10. Rôzne
11. Interpelácie poslancov
12. Záver.
1. Otvorenie zasadnutia.
Zasadnutie otvorila a viedla PaedDr. Andrea Šimurdová, starostka obce, ktorá privítala všetkých
prítomných na zasadnutí Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ). Rokovanie bolo zvolané pozvánkou
v zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Pani starostka predložila program rokovania.
Z rokovania stiahla bod 8 – Zápis do kroniky, nakoľko kronikárka obce Mgr. Iveta Petráková sa zo
zdravotných dôvodov ospravedlnila. Zápis do kroniky sa bude prejednávať na nasledujúcom zasadnutí
OZ. Takto predložený návrh, kde sa ostatné body prečíslujú vzostupne, bol jednohlasne schválený počtom
hlasov 13 prítomných poslancov.
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. Jána Burého, p. JUDr. Mgr. Jozefa
Gonščáka. Predložený návrh bol jednohlasne schválený.

3. Správa o činnosti a kontrola plnenia uznesení OZ
p. starostka - informovala poslancov, že uznesenia, ktoré boli prijaté na rokovaní OZ 22.7.2017, sú
splnené alebo sú v plnení. V plnení ostávajú uznesenia týkajúce sa projektov a uznesenie týkajúce sa
odpredaja časti majetku obce a to: pozemky pre p. Jozefa Mikulu – Kozáčka. K dnešnému dňu nedoložili
súhlas správcu toku.
Správa o činnosti:
- začiatkom augusta mnohí zaregistrovali nadmerný hluk, ktorý sa týkal hudby. Na žiadne podujatie technopárty obec Skalité nedala povolenie. Kontaktovali nás telefonicky dvaja, podľa hlasu mladí ľudia,
dva dni pred akciou, že chcú mať na súkromnom pozemku hudobnú oslavu narodenín. Na hudobnú
produkciu je potrebné si dať žiadosť, ak sa koná na cudzom pozemku, tak aj súhlas majiteľa. Oni nedodali
nič, preto som osobne kontaktovala políciu na linke 158, informovala som o predmetnej veci a požiadala
som ich, aby v rámci svojich vykonávaných hliadok zvýšili monitoring v oblasti, kde sa stretáva kataster
obce Oščadnica a obce Skalité. Počas víkendu som nebola prítomna v obci, ale od p. prednostu viem, že
hliadka tu bola a s prednostom a pracovníkom stavebného úradu boli aj na mieste konania akcie. Na
začiatku tam bola len malá skupinka ľudí, ktorí ničím neporušovali zákon. Opakujem, že žiadnu
technopárty obec Skalité ani ja ako starostka som nepovolila.
p. Jozef Vojčiniak – opýtal sa, či p. Karol Pecko môže prenajímať pozemky, ktoré ma prenajaté od
občanov.
p. JUDr. Milan Krčmárik – mal som informácie ešte pred začatím podujatia, keď začali navážať techniku.
Nebolo to monitorované operatívnymi zložkami polície, teda ani nevedeli o tom, že sa niečo také chystá.
Bolo to tajne zorganizované. P. Čanecký dal na pozemky predbežný súhlas, nemal na to právo prenajať
pozemky tretiemu subjektu. Mali to ukončiť do 22:00 hod., bolo to zle zvládnuté.
p. Miroslava Serafínová (pracovníčka OcÚ) – chcem dodať, že hliadka bola na obecnom úrade v piatok
pred obedom a preverovali, či sme dávali súhlas na túto akciu. Povedala som, že súhlas z obce určite daný
nebol, hliadka šla aj na miesto konania, takže polícia o akcii bola informovaná.
p. Ing. Krčmárik (prednosta OcÚ) – v piatok som bol osobne od 14:00 do 16:00 hod. na mieste konania
akcie s p. Martinom Gonščákom a hliadkou polície, zisťovali sme, či dané miesto patrí do katastra obce
Skalité alebo obce Oščadnica. Polícia si prítomných, možno 10 ľudí prelustrovala, zobrala si telefónne
čísla, značky áut a konštatovala, že môžu konať až sa bude niekto sťažovať po 22:00 hod. V sobotu večer
o 18:00 hod. som znova kontaktoval políciu, aby to prešetrili. Polícia to nezvládla.
Pani starostka pokračovala v bode - Správa o činnosti.
- pripravujeme podanie projektu na rekonštrukciu Hasičských zbrojníc, ktoré vyhlásilo Ministerstvo
vnútra SR. Využívame pôvodnú projektovú dokumentáciu. Nejde o obrovský balík peňazí, ale je reálne,
že by nám z poskytnutých financií vyšlo na zateplenie aspoň časti budovy.
- máme schválený projekt na obnovu areálu TJ SLovan, v rámci ktorého by sa mali urobiť nové sedačky
na tribúne, zavlažovanie, oplotenie a technická budova. V tomto roku sme schválili finančné prostriedky
na spoluúčasť, ale projekt sa bude realizovať až v budúcom roku.
p. Ján Bury – do budúcna treba rozmýšľať, kde dáme vodáreň a po úprave plochy za budovou sa priestor
môže využívať na niektoré obecné podujatia, napr. na Skalitskú varešku.

-

- pani starostka ďalej informovala, že obec dostala dotáciu z VÚC v sume 1500 EUR na zhotovenie
orientačnej mapy obce
- kamerový systém je už spustený
- projekt Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Skalité Ústredie - práce prebiehajú podľa
harmonogramu. Poslanci vykonali poslanecký kontrolný deň na stavbe, videli ako práce prebiehajú,
rozprávali sa so stavbyvedúcim i stavebným dozorom. Riešil sa problém so stropom v jednej triede, statik
dal vyjadrenie, že sa musí spevniť. Pri týchto prácach sa zároveň urobí nový sadrokartónový podhľad.
Ďalej informovala, že 22.8.2017 sa uskutoční stretnutie s riaditeľkou MŠ, so stavbyvedúcim a konateľom
firmy Stavospol p. Súhradom, kde sa dohodne termín nástupu do MŠ. Finišujú práce, ktoré sa týkajú
elektroinštalácie. Pani starostka sa vyjadrila k námietke zo zasadnutia OZ 22.7.2017, že poslanci boli malo
informovaní o projekte Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Skalité Ústredie, prečítala poslancom
podľa zápisníc, na ktorých zasadnutiach ich o projekte informovala. Bolo to 22.7.2017, 22.5.2017,
27.2.2017, 25.8.216, 30.5.2016, 7.3.2016 a 17.12.2015. Cela projektová dokumentácia je k dispozícii na
obecnom úrade od začiatku.
- projekt Športová hala – museli sme zrušiť aj druhé verejné obstarávanie, zo strany niektorých
uchádzačov bolo dané veľké množstvo námietok, žiadosti o nápravu a vysvetlení. Toto všetko by
predlžovalo lehotu. Projektant ešte dopĺňa dokumentáciu nad rámec povinnej. Zvažujeme zmenu odbornej
spôsobilej osoby na verejne obstarávanie.
- súkromná základná umelecká škola v zastúpení p. Vladimírom Macaškom nás informovala, že zatiaľ
nedostali z Ministerstva školstva SR rozhodnutie o zaradení do siete škôl.
- uskutočnilo sa zasadnutie finančnej, sociálnej a stavebnej komisie, obecnej rady, ktoré pripravili dnešné
rokovanie.
- uskutočnilo sa podujatie Skalitská vareška, pripravujeme Hasičskú súťaž o pohár starostky obce,
hokejbalový turnaj a máme pozvanie na slávnosti do družobnej obce Lednické Rovne, kde sa uskutoční
zápas Internacionálov Skalité – Lednické Rovne.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 58/2017, schvaľuje návrh. komisiu, overovateľov
zápisnice, berie na vedomie Správu o činnosti, kontrolu uznesení, ktoré bolo jednohlasne schválené (13
hlasov prítomných poslancov).
4. Rozpočtové opatrenie starostky č. 3/2017, Informatívna správa o čerpaní rozpočtu k 30. 6. 2017
a 2. zmena rozpočtu obce Skalité 2017 (materiál dostali poslanci spolu s pozvánkou)
5. Monitorovacia správa k programovému rozpočtu za l. polrok 2017 (materiál dostali poslanci
spolu s pozvánkou elektronicky)
p. starostka – navrhla, aby sa obidva body prejednávali spoločne, keďže úzko súvisia – poslanci súhlasili.
predložený materiál bol prerokovaný na finančnej komisii a na obecnej rade. Rozpočtové opatrenie
starostky č.3/2017 – sú tu zahrnuté mimorozpočtové príjmy a výdavky, ktoré zahŕňajú presun medzi
jednotlivými položkami v rámci funkčnej klasifikácie. Finálne čísla, ktoré sa týkali vyčíslenia nákladov na
strop v triede MŠ budú vyčíslené a doplnené na dnešnom zasadnutí. Predkladáme návrh na zmenu
rozpočtu, kde sa aktualizujú príjmy, ktoré prišli do obce mimo rozpočtu napr. z Klástra Kysuce na
kultúrne podujatia. Vo výdavkovej časti je to presun medzi položkami. Tam, kde navyšujeme – MŠ
Ústredie, Školský klub, Prevádzkareň, je to na základe ich žiadosti. V kapitálových výdavkoch sú zmeny,
ktoré sa týkajú aktualizácie jednotlivých projektov. Navrhujeme zatiaľ nenavyšovať podielové dane a aby
bol rozpočet vyrovnaný, presunúť finančné prostriedky z rozpočtovej položky – kapitálové výdavky
Športová hala.
p. Alojzia Rucková (referát rozpočtu a majetku obce) – p. Alojzia Rucková (referát rozpočtu a majetku
obce) – podrobne informovala poslancov o navrhnutej 2. zmene v OZ. Tvorí prílohu zápisnice.

p. Mária Stašová (HKO) – celá táto úprava sa vykonala na základe údajov, ktoré sú známe. Odporúčam
takto predložený návrh na 2. zmenu rozpočtu schváliť.
p. starostka – materiál dostali poslanci v elektronickej podobe. Finančná komisia a obecná rada odporučila
schváliť zmenu rozpočtu s tým, že sa doplní o čiastku, ktorú je potrebné navýšiť pre MŠ Skalité Ústredie.
Diskusia k tomuto bodu :
p. JUDr. Milan Krčmárik - opýtal sa, čo znamená suma 7 600 EUR položka Knižnica – na opravu a
údržbu, na komisii sa s tým nestretol.
p. starostka – v rámci rekonštrukcie MŠ sa rekonštruuje aj knižnica, kde podlaha po 30 rokoch bola už
nevyhovujúca. Tieto finančné prostriedky sa použijú na vydláždenie podlahy v knižnici s tým, že sa
finančné prostriedky presunú z kultúry na knižnicu. Na tieto práce sme dostali dve cenové ponuky, jednu
od firmy Stavospol Turzovka a druhú od firmy ALDCOMP Čierne. Druhá ponuka bola o 2 250 EUR
lacnejšia, tak sme ju vybrali.
p. Mgr. Edita Špilová – opýtala sa do akej miery sa robila oprava multifunkčných ihrísk a či žiaci počas
rekonštrukcie môžu ihrisko využívať.
p. A. Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevádzkareň) – ihrisko na Kudlove bolo zapieskované a boli opravené
siete. V ústredí bolo ihrisko len zapieskované, siete sa budú opravovať až po ukončení rekonštrukcie MŠ.
Ihrisko sa môže využívať.
p. Milan Vojčiniak – počas týždňa je na ihrisku veľa deti, treba dodržiavať bezpečnosť.
p. V. Ondrašina – konštatoval, že na komisii sa preberal rozpočet, na obecnej rade sa menil a teraz je to
zas inak, 42 000 EUR berieme z položky Športová hala. Odkiaľ sa to vráti? Na komisii som
nezaregistroval prečo berieme 20 000 EUR z položky Odpadové hospodárovo.
p. JUDr. Milan Krčmárik - Prevádzkareň dostala dotáciu, preto to ponižujeme o 20 000 EUR a presúvame
na položku MK.
p. V. Ondrašina – opýtal sa, čo obnáša funkcia projektového manažéra a či je vec dlhodobá alebo len
počas rekonštrukcie MŠ.
Ing. Krčmárik (prednosta OcÚ) – od 1.4.217 do 31.10.2017 mám upravenú pracovnú zmluvu, podľa ktorej
2/3 úväzku som projektový manažér na projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy Materská škola
č. 632“ a 1/3 úväzku prednosta OcÚ. Dávam výkaz prác, ktoré robím.
p. starostka – pripomenula, že na finančnej komisii informovala o tom, že poníženie položky na športovú
halu je z toho dôvodu, aby bol rozpočet na konci vyrovnaný. Žiaden úver sa nečerpá, lebo niet ho načo
čerpať. Na športovú halu bolo z vlastných zdrojov vyčerpaných 12 720 EUR, z ktorých sa uhradili
náklady na geologický prieskum, statický posudok a vypracovanie projektovej dokumentácie. Na budúci
rok sa bude tvoriť rozpočet nový a nebudú také kapitálové výdavky ako teraz.
p. Ondrašina - tiež by sa mi lepšie rozhodovalo, keby som videl cenovú ponuku.

p. starostka – mám tu všetky cenové ponuky, ktoré sme dostali. Informovala som na začiatku, že každý
z vás všetko čo chcete vedieť a vidieť - projektovú dokumentáciu, komunikáciu cez mail, všetko je
k dispozícii na obecnom úrade, len treba prísť.
p. Miloš Petrák – opýtal sa, čo znamená v položke Knižnica -1000 EUR, ktoré boli určené na nákup
nových kníh.
p. starostka – knižnica sa pre verejnosť otvorí v závere roka 2017, je malo času, aby sa knihy nakúpili
a spracovali. Nové knihy sa budú nakupovať v budúcom roku.
p. JUDr. Milan Krčmárik - na minulom OZ som ja povedal, že informácií o rekonštrukcii MŠ sme dostali
málo. Projektant sa nevenoval stropu v MŠ, je tam len sklená vata a nevyhovuje to dnešným normám, ani
tepelnému auditu. Aj prednosta mal byť informovaný, prečo sa ten strop nejde robiť. Myslím si, že niekde
to niekto urobil zle a teraz sa na to dopláca. Energetický audit je urobená komplet elektrika. Projekt bol
jednoducho urobený zle.
Koniec diskusie.
Hlasovanie:
Za: Mgr. Z. Revayová, Mgr. M. Kubalík, JUDr. Mgr. J. Gonščák, M. Kurtová, Mgr. E. Špilová, J. Bury,
M. Vojčiniak, O. Rovňan, J. Vojčiniak, M. Petrák, V. Ondrašina, Ľ. Lašová.
Proti: 0
Zdržal sa: JUDr. M. Krčmárik
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 59/2017, kde berie na vedomie Informatívnu správu
o Rozpočtovom opatrení starostky obce č.3/2017, Správu o čerpaní rozpočtu k 30.6.2017 , Monitorovaciu
správu o plnení Programového rozpočtu k 30.6.2017 a schvaľuje 2.zmenu rozpočtu pre rok 2017, ktoré
bolo schválené počtom 12 hlasov z prítomný 13 poslancov).
6. Výročná správa o obci za rok 2016 (materiál poslanci dostali spolu s pozvánkou elektronicky)
p. Ing. V. Krčmárik (prednosta OcÚ) – prečítal Výročnú správa o obci za rok 2016, ktorá predstavuje
súhrn rozpočtu hospodárenia a všetkého o obci Skalité za rok 2016.
p. starostka – dnes sme dostali správu z auditu konsolidovanej účtovnej jednotky, v ktorej sa píše, že
konsolidovaná účtovná závierka poskytuje pravdivý a vecný obraz konsolidovanej finančnej situácie
konsolidovaného celku k 3112.2016 a konsolidovaného výsledku hospodárenia za rok končiaci sa
k uvedenému dátumu podľa zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve.
Diskusia k tomuto bodu nebola.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 60/2017, schvaľuje Výročnú správu za rok 2016,
ktoré bolo jednohlasne schválené (13 hlasov prítomných poslancov).
7. Správa o kontrolnej činnosti HKO za l. polrok 2017 (materiál dostali poslanci spolu s pozvánkou)
p. starostka - požiadala p. Máriu Stašovú, aby predložila Správu o kontrolnej činnosti, materiál poslanci
obdržali spolu s pozvánkou.

p. Mária Stašová (HKO) - informovala, že Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017 bol schválený
uznesením 4/2017 zo dňa 27.2.2017. Následne predložila Správu o kontrolnej činnosti, ktorá tvorí
prílohu zápisnice.
Diskusia k tomuto bodu nebola.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 61/2017, berie na vedomie Správu o kontrolnej
činnosti HKO, ktoré bolo jednohlasne schválené (13 hlasov prítomných poslancov).
8. Nakladanie s majetkom obce
• byty
p. starostka - dala do pozornosti zápisnicu z komisie bytovej a sociálnej. Ako prvá časť sa budú
prejednávať byty a to predĺženie NZ a potom pridelenie bytov. Dala slovo predsedníčke komisie p. Mgr.
Zdenke Revayovej,
Mgr. Zdenka Revayová - komisia sa na svojom zasadnutí 17.8.2017 zaoberala predlžením dvoch
exitujúcich NZ a doporučuje, aby boli predĺžené nájomné zmluvy týmto žiadateľom: p. Ing. P. Klušákovi
na byt č. 1459/1 na dobu 1 roka a p. Jane Urbánkovej na byt č.1149/14 na dobu 3 rokov.
Diskusia k tomuto bodu nebola.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 62/2017, schvaľuje predĺženie NV p. Ing. P.
Klušákovi a p. J. Urbánkovej, ktoré bolo jednohlasne schválené (13 hlasov prítomných poslancov).
Mgr. Zdenka Revayová – p. Kamenišťáková požiadala o ukončenie NZ dohodou k 31.8.2017 na byt č.5
v BD 1440. Komisia doporučuje OZ ukončiť dohodou NZ s p. Kamenišťákovou a uvoľnený byt prideliť
priamo p. Krištofíkovej, z BD 1449/1 na Kudlove, v ktorom treba vykonať potrebné opravy.
P. Krištifíková súhlasila s takouto výmenou. Komisia ďalej riešila zánik NZ s p. Oľgou Jendrišákovou
z dôvodu jej úmrtia a doporučuje OZ prideliť uvoľnený byt 1149/4 žiadateľke p. Anne Cholujovej s tým,
že po vykonaní potrebných opráv v trojizbovom byte na Kudlove v BD 1449/1 sa jej tento byt pridelí.
Ďalší žiadateľ p. J. Urbánek ponúknuté byty odmietol.
Diskusia k tomuto bodu :
Mgr. Milan Kubalík – nie je zvykom, aby sme byty priamo prideľovali, ale byt na Kudlove treba
komplexnejšie opraviť, preto súhlasím s návrhom.
p. I. Chromiaková (referát daní, poplatkov a bytov) – upozornila na to, že p. Krištofíková má platnú NZ.
p. JUDr. Jozef Pikuliak (právny zástupca obce) – konštatoval, že nájomný vzťah s p. Krištofíkovou trvá
naďalej. Treba zmeniť predmet nájmu formou dodatku k zmluve do ukončenia existujúcej zmluvy,
s primeranou úpravou nákladov na používanie bytu.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 63/2017, schvaľuje pridelenie uvoľnených bytov v BD
1440/5 a 1149/4 žiadateľom, ktoré bolo jednohlasne schválené (13 hlasov prítomných poslancov).

•

zmena uznesenia – prenájom bytu

p. starostka – pri predlžovaní nájomnej zmluvy na byt p. Agnese Majchrákovej v BD 1460/2 , na
zasadnutí OZ 22.5.2017 došlo k chybe. P. Stašová – HKO pri kontrole zistila, že p. Majchráková má na
tento byt dve zmluvy. V evidencii sme zistili administratívnu chybu a aj keď jej ešte trval pôvodný nájom
tento sa predĺžil.
Diskusia k tomu bodu :
p. JUDr. Jozef Pikuliak (právny zástupca obce) – prikláňam sa k zmene uznesenia, nech trvá pôvodný
nájom do roku 2018.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 64/2017, schvaľuje zmenu uznesenia č.44/2017 – p.
Agnesa Majchráková, ktoré bolo jednohlasne schválené (13 hlasov prítomných poslancov).
•

vyradenie majetku

p. starostka – informovala, že MŠ Skalité Ústredie a Obecná knižnica Skalité požiadali v súvislosti s
rekonštrukciou MŠ o vyradenie majetku, ktorý je starý, poškodený a už neupotrebiteľný. Prečítala návrhy
na vyradenie. Finančná komisia a obecná rada doporučuje OZ schváliť vyradenie týchto predmetov.
Diskusia k tomuto bodu nebola.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 65/2017, schvaľuje vyradenie inventárnych
predmetov, ktoré bolo jednohlasne schválené (13 hlasov prítomných poslancov).
•

odpredaj paliva z MŠ Skalité Ústredie

p. starostka – prečítala žiadosť MŠ Skalité Ústredie o odpredaj zvyšného paliva za skladovú cenu,
nakoľko budova prejde po rekonštrukcii na nové kúrenie drevenými peletkami. Jedná sa koks orech 60q,
ktorého nákupná cena je 25,28 EUR/q a palivové drevo odrezky 2 balenia po 56,66 za 113,32 EUR.
Palivo sa nachádza v bývalej čističke a váha je uvádzaná nie presným prepočtom. Finančná komisia aj
navrhli, aby bolo toto palivo využité pre sociálne slabších občanov, na základe ich žiadosti. Obecná rada
sa stotožnila s návrhom finančnej komisie a navrhuje žiadosť MŠ odročiť.
Diskusia k tomuto bodu :
Mgr. Zdenka Revayová - na komisii sme už mali žiadosť p. Uľjany Legerskej, bytom Skalité č. 775 na
nákup paliva. Súhlasila, že na kúrenie môže použiť aj koks. Komisia navrhuje poskytnúť a odviesť p.
Legerskej v rámci jednorazovej soc. výpomoci, časť koksu a jeden balík dreva z MŠ.
p. starostka – dala do pozornosti, že koks je vo vreciach a na zemi, treba ho naložiť a odviesť.
Mgr. Milan Kubalík – zatiaľ je ešte teplo, myslím si, že žiadosti ešte len prídu.
p. V. Ondrašina – navrhujem, nech si MŠ dá zverejnenie, že odpredáva palivo.

P. starostka – pripomenula poslancom, že ak nebudú doplňujúce a pozmeňujúce návrhy, podľa
rokovacieho poriadku ako prvý návrh sa bude prerokovávať návrh z OR, ak tento neprejde, bude sa
prerokovávať návrh p. V. Ondrašinu.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 66/2017, OZ berie na vedomie žiadosť MŠ Skalité
Ústredie na odpredaj paliva a odročuje ju na ďalšie rokovanie OZ, ktoré bolo schválené počtom 9 hlasov
z 11 prítomných poslancov).
Hlasovanie:
Za: Mgr. Z. Revayová, Mgr. M. Kubalík, JUDr. Mgr. J. Gonščák, M. Kurtová, , J. Bury, M. Vojčiniak, O.
Rovňan, J. Vojčiniak, M. Petrák, , Ľ. Lašová, JUDr. M. Krčmárik.
Proti: 0
Zdržal sa: V. Ondrašina, Mgr. E.Špilová.
•

prenájom pozemkov pre NDS

p. starostka - NDS, a.s. Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO 35919001 v súvislosti s výstavbou
Diaľnice D 3 požiadala obec Skalité o prenájom pozemkov parc. č. KNE 6322/2, diel 180, o výmere 109
m2 za cenu 73,90 EUR/rok a parc. č. KNE 6322/2, diel 181, o výmere 103 m2 za cenu 69,83 EUR/rok,
všetky v k.ú. Skalité, vedené na LV obce Skalité č. 7006. Uvedené pozemky sú pre obec prebytočné
a nevyužíva ich. Cena je stanovená na základe znaleckého posudku.
Diskusia k tomuto bodu nebola.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 67/2017, OZ schvaľuje zámer prenájmu pozemkov
NDS, ktoré bolo jednohlasne schválené (13 hlasov prítomných poslancov).
•

odpredaj pozemku Korduliaková/ Tatarka

p. starostka – p. Katarína Korduliaková 10.5.2016 požiadala o odkúpenie parcely č. KNC 2216/3 – orná
pôda, o výmere 44 m2, v k. ú. Skalité. Bol schválený zámer odpredaja - 3.3.2017. Teraz doručili GP, ale
na meno zaťa p. Jozefa Tatarku, bytom Skalité 947. OR požiadala, aby p. K. Korduliaková písomne
vyhlásila, že súhlasí s tým, aby táto časť pozemku bola odpredaná v prospech p. Tatarku – zaťa.
P. Korduliaková v takomto zmysle doložila čestné prehlásenie.
Diskusia k tomuto bodu nebola.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 68/2017, OZ schvaľuje odpredaj parc. č. KNC 2216/3
pre p. Tatarku, ktoré bolo jednohlasne schválené (13 hlasov prítomných poslancov).
•

zámer odpredaja pozemku p. Šmatlavová

p. starostka pripomenula poslancom, že na OZ 22.5.2017 bol schválený zámer odpredaja časti parcely na
výstavbu garáže pre žiadateľku Zuzanu Šmatlavovú, bytom Skalité 797. Informovala, že 26.5.2017 sa na
obecný úrad dostavil Peter Čanecký, bytom Skalité 398 a ako dlhoročný užívateľ parc. KNC 1975
požiadal o jej odkúpenie. Zatiaľ nás p. Šmatlavová nezavolala k geometrickému zameraniu. Zámer stále
trvá. Finančná komisia odporučila OZ opätovne všetko prejednať. Obecná rada doporučila rokovať so
žiadateľmi o dohode. Dnes 21.8.2017 sa dostavili na obecný úrad p. Čanecký aj p. Šmatlavová, boli im
vysvetlené všetky súvislosti. P. Zuzana Šmatlavová podpísala, že sťahuje svoju žiadosť. Ani nie za hodinu
telefonoval p. Šmatlavová, že trvá na pôvodnej žiadosti. Obaja žiadatelia nás informovali, že prídu na
rokovanie OZ.

Prestávka v rokovaní od 13:15 hod. do 14:00 hod. – všeobecný súhlas všetkých prítomných poslancov.
Pokračovanie rokovania o 14:00 hod. Prítomných 11 poslancov, o ospravedlnenie požiadali p. V.
Ondrašina a p. M. Kurtová.
p. starostka – privítala na rokovaní p. Šmatlavu, p. Šmatlavovú a p. Zuzanu Šmatlavovú, informovala ich
o tom, akú informáciu podala p. poslancom pred prestávkou. Dala slovo p. Petrovi Šmatlavovi (otec
žiadateľky).
p. Peter Šmatlava – som prekvapený z reakcie p. Čaneckého. V minulosti tento pozemok chcel predať
mojej sestre ale zistil, že je to vlastne obecný pozemok. Bolo to jedno smetisko kde sa zvážali smeti zo
širokého okolia. Vždy sa o tento pozemok starala naša rodina. P. Čanecký je v tom, že pozemok je jeho
a zazlieval nám, že sme neoslovili jeho. Pozemok je obecný, preto sme požiadali obec. P. Čanecký nám
povedal, že ide pozemok previesť na seba.
p. starostka - uviedla, že ide o neknihovanú parcelu, zákonom tieto pozemky v intraviláne obce prešli do
majetku obce.
p. Šmatlava – dcéra ide stavať rodinný dom, aut je veľa a miesta na parkovanie málo. P. Čanecký tam
nikdy neparkoval, býva kus ďalej.
p. Z. Šmatlavová – sme susedia nechceme žiadne spory, s p. Čaneckým sa nedá dohodnúť, každý raz
povie inak.
Diskusia k tomuto bodu :
p. J. Bury – je to obecný majetok. P. Čanecký to nemôže predať.
p. Ľ. Lašová – navrhujem odročiť túto žiadosť do budúceho OZ
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 69/2017, OZ berie na vedomie informáciu p. Z.
Šmatlavovej k par.č parc. KNC 1975 v k. ú Skalité a odkladá ju na ďalšie rokovanie, ktoré bolo
jednohlasne schválené (11 hlasov prítomných poslancov).
9. Rôzne
•

audítor obce

p. starostka – informovala, že p. Ing. Majchrák – audítor, požiadal o ukončenie činnosti audítora pre nasu
obec, nakoľko on už je v dôchodkovom veku a tieto služby už nebude vykonávať. Doporučil nám p. Ing.
Máriu Kasmanovú. OR doporučuje, aby zastupiteľstvo schválilo ako audítora pre obec Skalité Ing. Máriu
Kasmanovú.
Diskusia k tomuto bodu nebola.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 70/2017, OZ schvaľuje za audítora obce Skalité p. Ing.
Máriu Kasmanovú, ktoré bolo jednohlasne schválené (11 hlasov prítomných poslancov).

•

príspevok pre ZUŠ Čadca

p. starostka – Mesto Čadca - zriaďovateľ ZUŠ požiadalo, aby obec spolufinancovala ich činnosť na
elokovanom pracovisku v našej základnej škole na Kudlove. Výška príspevku na jedného žiaka je 15,84
EUR/rok. Finančná komisia požiadala, aby sa táto otázka prerokovala podrobne na OR, pretože priestory
na výučbu sú z našej strany poskytované bezplatne. ZUŠ neplatí našej škole za priestory ani nájom, ani za
energie. Využíva klavír, ktorý je na škole a v prípade potreby zaplatí jeho ladenie. OR navrhla
a doporučila, aby táto žiadosť nebola schválená, nakoľko uvedené priestory na ZŠ Skalité Kudlov
využívajú bezplatne.
Diskusia k tomu bodu :
p. Mgr. Edita Špilová – informovala, že takéto elokované pracovisko má ZUŠ aj na ZŠ sv Andreja
Svorada a Benedikta, neplatia ani prenájom ani energie, len v prípade potreby dajú naladiť klavír.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 71/2017, OZ neschvaľuje žiadosť Mesta Čadca
o poskytnutie finanč. prostriedkov na žiaka ZUŠ, ktoré bolo jednohlasne schválené (11 hlasov prítomných
poslancov).
•

voľby do orgánov VÚC

p. starostka požiadala p. M. Časnochovú (matrikárka obce), aby informovala o Voľbách do orgánov VÚC.
p. M. Časnochová – voľby do orgánov VÚC sa uskutočnia 4.11.2017 od 7:00 hod do 22:00 hod.Za okres
Čadca bude zvolených 8 poslancov. V Skalitom budeme mať 4 volebné okrsky. Oznámenia o čase
a mieste konania sa budú roznášať do každej domácnosti - jedno oznámenie na jedno číslo domu.
p. starostka – informovala, že toto volebné obdobie do VÚC bude päťročné, aby sa v roku 2022 spojilo s
komunálnymi voľbami.
Diskusia k tomuto bodu nebola
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 72/2017, OZ berie na vedomie informáciu o Voľbách
do orgánov VÚC 2017, ktoré bolo jednohlasne schválené (11 hlasov prítomných poslancov).
•

sociálne výpomoci

p. starostka – dala do pozornosti, že o sociálnu výpomoc sú zatiaľ evidované dve žiadosti,. Požiadala p.
Mgr. Z. Revayovú, aby informovala o stanovisku sociálnej komisia.
p. Mgr. Zdenka Revayová – prvá žiadosť je od p. Uľjany Legerskej, bytom Skalité 775, ktorá požiadala
o jednorazovú sociálnu výpomoc na nákup paliva – brikiet. Komisia navrhuje poskytnúť p. Legerskej
koks z MŠ v sume 300 EUR aj jeden balík palivového dreva.
p. starostka – jednorazová soc. výpomoc môže byť poskytnutá max. do výšky 3- násobku životného
minima.
p. A. Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevádzkareň) - ak sa to schváli, zabezpečím odvoz.

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 73/2017, OZ schvaľuje soc. výpomoc – palivo pre p.
U. Legerskú, ktoré bolo jednohlasne schválené (11 hlasov prítomných poslancov).
p. starostka – prečítala žiadosť p. M. Koričárovej, bytom Skalité č.1460, ktorá sa dostala do finančnej
tiesne a so svojho príjmu nedokáže vyrovnať finančné podlžnosti. Stará sa sama o maloleté dieťa, ktoré
nastupuje do 1.ročníka ZŠ, preto nemôže za prácou dochádzať mimo obce.
Diskusia k tomuto bodu :
p. Ľubica Lašová – s p. E. Špilovou sme p. Koričárovu navštívili a preverili celkovú situáciu. Pani
Koričárová je odpojená od elektrickej energie a situácia u nej je alarmujúca.
p. Mgr. Edita Špilová – situáciu v tejto rodine poznám, potrebujú pomoc. Prvoradé je, aby bola znova
pripojená na elektrickú energiu, lebo v byte sa vykuruje aj varí na elektrinu. Potrebujú sa odraziť od dna.
Navrhujem poskytnutie nenávratnej finančnej výpomoci na úhradu dlhu na elektrinu.
p. JUDr. Krčmárik – ak sa p. Koričárová nezamestná, znova ju odpoja.
p. JUDr. Jozef Pikuliak (právny zástupca obce) – riešením by bolo dať jej prácu
p. Ľubica Lašová – keby mohla pracovať pri rozvoze obedov.
p. starostka – p. Michaela Koričárová už túto prácu vykonávala cez Úrad práce soc. veci a rodiny. Teraz
máme na túto prácu dve ženy, ktoré majú vodičský preukaz. Obedy odvezú aj roznesú.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 74/2017, OZ schvaľuje soc. výpomoc pre p. M.
Koričárovu na úhradu nedoplatku na elektrickej energii, ktoré bolo jednohlasne schválené (11 hlasov
prítomných poslancov).
10. Interpelácie poslancov
p. Ján Bury – mám tri veci. Občania na Chajsovke žiadajú osadiť značky na ceste, pretože si tam určití
občania urobili parkovisko, je problém tam prejsť osobným autom, o nákladnom radšej nehovorím.
Chcem sa opýtať ako je s cestou I/12, kedy sa bude asfaltovať? Pracujem na futbale s mládežou, deti
nemajú žiadnu kondičku, nevedia urobiť kotúľ. Ako sa vyučuje telesná výchova na školách?
p. starostka – prebehlo jednanie s NDS, mali doprojektovať kritické úseky na ceste I/12 v našej obci.
Znova sa stretneme v septembri. Asfaltovanie sa bude vykonávať pravdepodobne až v roku 2018. Cesta na
Chajsovke je stavba, ktorá bude teraz skolaudovaná, značky nemôžeme osadiť svojvoľne, musia byť
schválené políciou. Čo sa týka vyučovania telesnej výchovy na školách, na novembrovom zasadnutí OZ
budú riaditeľky našich škôl predkladať správy za predchádzajúci školský rok, treba sa ich opýtať.
p. Mgr. Zdenka Revayová – ako bývala riaditeľka môžem povedať, že telocvikárov je málo, tento
predmet sa doplňuje učiteľom do úväzku.
p. Mgr. Edita Špilová - na roč. 5. – 9. kvalifikovaného učiteľa na tento predmet nemáme. Všetci učitelia
1.stupňa sú kvalifikovaní učitelia na telesnú výchovu. V súčasnosti je taká výnimka, že učiteľ 1.stupňa je
kvalifikovaný učiteľ telesnej výchovy na celej škole. Telesná výchova sa učí dve hodiny týždenne.

p. JUDr. Milan Krčmárik – ukončila sa pasportizácia ciest, ale nevidím retardéry.
p. Ing. Vladimír Krčmárik (prednosta OcÚ) – žiadostí od občanov na spomaľovacie retardéry je viacej,
posudzuje ich dopravný inžinier na polícii. K tejto otázke sa musíme vrátiť aj v rozpočte, pretože
zhotovenie a umiestnenie jedného vychádza od 1500 - 1800 EUR.
p. JUDr. Milan Krčmárik – opýtal sa, či nie sú na to granty.
p. starostka – granty sú len na cesty I., II. a III. triedy, miestne komunikácie tam nepatria.
p. Ján Bury – chodím autobusom po Slovensku a všimol som si, že mnohé dediny to riešia tak, že
umiestnia na cestu kopu asfaltu a dajú značky, že je prekážka na ceste.
p. Ľubica Lašová – občania, ktorí majú pozemky na Pagorku ma znova oslovili, že malo byť jednanie
NDS, kde by boli prizvaní, zatiaľ sa to neuskutočnilo. Niektorí občania sa pýtajú, prečo sú na zápisnice
z OZ dávané na stránku tak neskoro. Na chodníku pri reštaurácii Silvester je odrezaný asfalt, bude sa to
spravovať?
p. A. Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevádzkareň) - na chodníku sa bude opravovať príklop.
p. Martin Gonščák (referát stavebného úradu, pozemkov a životného prostredia) – súčasný stav v časti
Pagorek bol prejednaný so zástupcom NDS p. Jančom. Predmetné napojenie komunikácie v tejto časti je
podľa schválenej dokumentácie.
p. starostka – máme dlhodobo pracovníčku na PN, jej prácu sme museli rozdeliť. Zápisnice prevzala p. J.
Časnochová, ktorá zároveň pripravovala Goralské slávnosti, Skalitskú varešku, preto ten sklz. Zápisnice
sú už spracované a zverejnia sa.
p. Jozef Vojčiniak – autobus KIA parkuje na detskom ihrisku, sú tam urobené žľaby, ktoré môžu
popraskať. Priepusty z bočných ciest sú zanesené, treba to vyčistiť. Most na Kudlove, koľko je na opravu
peňazí, koľko dalo Povodie Váhu a chlapčenská šatňa na Kudlove, treba ju zatepliť. P. Gonščáková nebola
informovaná o svojej žiadosti.
p. starostka – autobus KIA parkoval pri ZŠ na Kudlove, ak parkuje inde, musí mať od nás povolenie.
Šatňa na Kudlove sa bude opravovať tento rok, schválili ste financie priamo škole. P. Gonščáková bola
informovaná najskôr osobne, potom písomne, že zatiaľ je žiadosť odročená.
p. A. Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevádzkareň) - žľaby sa vyčistia do 15.9.2017. Povodie Váhu
poskytne na opravu mostu na Kudlove materiál – kameň na havarijné stavy, odstránenie havarijného stavu
by malo prebehnúť tento týždeň, ak to počasie dovolí.
p. Miloš Petrák – už 4 roky sa ľudia nemôžu dostať na cestu do Čadečky a ťažiť drevo na zimu. Cesta je
zničená. Dnes sa tam bol pozrieť aj p. Ďurana, prisľúbil pomoc.
p. Martin Gonščák – čaká sa na suchšie obdobie, keď nebude pršať.
p. Milan Vojčinaik – v akom stave ja projektová dokumentácia na klimatizáciu do Domu nádeje

p. starostka – na OR som informovala, že projektová dokumentácia na klimatizáciu zasadačky
a serverovne na obecnom úrade stála 240 EUR. Z OR vzišiel podnet, že v Dome nádeje by v horúcich
dňoch bolo treba riešiť klimatizáciu. Oslovili sme projektanta, predpokladám, že pri tvorbe rozpočtu na
rok 2018 už budeme mať podklady.
p. Zdenka Revayová – chcem poďakovať p. A. Petrákovi (riaditeľ Obec Skalité Prevádzkareň) pretože
moje pripomienky z minulého OZ už zrealizovali. Chcem upozorniť na konáre stromov pri„Štehličke“zasahujú do cesty.
p. starostka – upozornime správcu cesty.
p. Ján Bury - pri Dome nádeje sú poškodené schody.
p. A. Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevádzkareň) - oprava sa začne zrealizuje po pasportizácii Domu
nádeje, kedy bude zrejme, čo uhradí Váhostav, resp. NDS a čo obec.
p. Ľubica Lašová – aj ja chcem poďakovať p. A. Petrákovi, že bola vedľa nás zrealizovaná cesta k potoku,
ľudia sú spokojní, že môžu prejsť na druhú stranu. Chcela som poprosiť, či by k tomu potoku nemohli
umiestniť nejaké tri veľké skaly, pretože tam tade začali jazdiť autami, niekedy aj desať za deň.
p. A. Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevádzkareň) - voda bude vymývať cestu, ak tam dáme prekážku.
8. Záver
p. starostka - dala do pozornosti, že termín budúceho OZ bude 20.11.2017, poďakovala všetkým za účasť.
Na rokovaní boli prijaté uznesenia od č. 58/2017 po č. 74/2017.
Ing. Vladimír Krčmárik
prednosta OcÚ
I.
II.

overovateľ: p. J. Bury
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