Zápisnica z Riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Skalité
konaného dňa 20.11.2017 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. 3. zmena rozpočtu obce Skalité (predkladá A. Rucková)
5. Správy o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl za rok 2016/2017 (predkladajú riaditelia
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce)
6. Harmonogram zimnej údržby 2017/2018 (predkladá A. Petrák, riaditeľ Obec Skalité
Prevádzkareň)
7. Nakladanie s majetkom obce
8. Zápis do kroniky obce 2016 (predkladá kronikárka Mgr. Iveta Petráková)
9. Zmena zriaďovacej listiny ZŠ s MŠ Skalité Kudlov
10. Žiadosti o poskytnutie sociálnych výpomoci
11.Výsledky kontroly NKÚ
12. Rôzne
13. Interpelácie poslancov
14. 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 9. – Zmena zriaďovacej listiny ZŠ
s MŠ Skalité Kudlov, ktorý sa bude prejednávať na nasledujúcom zasadnutí OZ. Takto
predložený návrh, kde sa ostatné body prečíslujú vzostupne, bol jednohlasne schválený
počtom hlasov 12 prítomných poslancov. O ospravedlnenie požiadala Mgr. Edita Špilová
z pracovných dôvodov.
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. Ľ. Lašovú, p. JUDr. Milana
Krčmárika. 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
21.8.2017 sú všetky splnené.
Správa o činnosti od posledného OZ
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projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Skalité Ústredie“ – stavebne
je ukončený, prebehlo kolaudačné konanie, podaná na ministerstvo posledná
žiadosť o platbu. Budeme podávať záverečnú monitorovaciu správu, súhrnná
správa bude predložená na zasadnutie OZ v novom roku. V mesiaci október sme
na tento projekt mali už aj kontrolu z MŽP, neboli zistene žiadne závažné
nedostatky.
je podaný projekt „Predchádzanie vzniku odpadov kompostovaním“ na dodanie
biokompostérov do domácností. V prvom kole prešiel úspešne, neboli zistené
nedostatky. Predpokladáme, že projekt bude úspešný a bude sa realizovať
v budúcom roku.
projekt „Modernizácia prírodovedných učební pre ZŠ Kudlov“ bol úspešný
v prvom kole, čakáme na ďalšie posúdenie.
podali sme projekt na „Modernizáciu budovy hasičskej zbrojnice“. Projekt je
limitovaný čiastkou 30.tis. EUR, preto pôjde len o výmenu dverí na budove do
autoparku a čiastočné zateplenie obvodového plášťa.
v spolupráci so Stredoslovenským futbalovým zväzom sme podali projekt na
modernizáciu areálu TJ. Ide o zavlažovanie ihriska, výmenu sedačiek, oplotenie
a technická budova. Máme už návrh zmluvy na schválených 25 tis. EUR. 20% je
spoluúčasť. Realizáciu predpokladáme v budúcom roku.
opätovne sme v spolupráci s mestom Wisla podali projekt na vybudovanie
rozhľadne pod názvom: „Hraničné dedičstvo Wisly a Skalitého“.
prebieha už tretie verejné obstarávanie na stavbu športovej haly, ktoré nám
realizuje odborná firma vybratá prieskumom trhu. Do stredy 22. 11. 2017 môžu
firmy podávať súťažné podklady a následne bude nasledovať otváranie obálok,
kde bude zrejme, aká cena zo súťaže vychádza. Predpokladaná hodnota zákazky je
1 120 000,- EUR bez DPH. Podľa toho, aká suma bude vysúťažená, finančná
komisia, obecná rada a obecné zastupiteľstvo definitívne rozhodnete v akom
rozsahu finančných prostriedkov budeme so športovou halou pokračovať. V obci
máme viac nie menej dôležitých vecí, ktoré je potrebné urobiť. Dostali sme
informáciu, že do konca roka by mala byť vyhlásená výzva na predkladanie
projektov na vybudovanie alebo prestavbu domovov sociálnych služieb. Chcem,
aby sme sa do takejto výzvy zapojili a projekt podali. Podľa legislatívy EÚ, ktorú
ako členský štát musíme dodržiavať, by to nebolo zariadenie pre 40 – 50 klientov,
ako sme to plánovali. Malo by ísť o kombinované zariadenie 12 – 15 klientov
spolu s denným stacionárom, s rozvozom stravy. Uprednostňuje sa, aby to neboli
ústavné zariadenia, ale čo najviac to priblížiť rodinnému prostrediu. Uvažujeme
nad tým, akým spôsobom urobiť prieskum v obci, či naozaj je záujem ísť alebo
byť umiestnený v takomto zariadení. Aby sa nestalo, že sa zariadenie vybuduje
a nebudeme tam mať koho dať. Novelizuje sa zákon o sociálnych službách,
príspevok od štátu nebude jednotný na klienta, ale bude sa meniť podľa stupňa
odkázanosti. Doteraz boli priemerné ekonomické náklady na jedného klienta 500 –
600 EUR mesačne, 300 EUR si musí doplácať zo svojho dôchodku. Mala by sa
meniť aj výška mzdy pre opatrovateľky. Opatrovateľka, ktorá bude doma, bude
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dostávať za prácu minimálnu mzdu. Mám stále na mysli vybudovanie takéhoto
zariadenia, je to dôležite, ale tieto skutočnosti musíme mať na mysli, aby sme
nevybudovali niečo, čo nebudeme vedieť naplniť. Pre mňa osobne je to stále
dôležitá vec, pretože voči starým ľuďom máme túto povinnosť.
v minulom roku sme dali spracovať projektovú dokumentáciu na rozšírenie VO –
súbežná cesta okolo železnice až do Greguša, osvetlenie cintorína v Riekach.
Oslovili sme viaceré firmy, ktoré by mali záujem projekt realizovať a ktoré by
ponúkli aj iný systém financovania, nie len jednorazovú platbu. Rokovanie
prebehlo s firmou Siemens a IS Indastry Solutions, ktoré pripravili cenové ponuky
s možnosťami financovania.
v rámci stavby Diaľnice D3 je dokončený vodovod na Poľane a u Kučapače Filipov. Na rokovaniach s NDS a Váhostavom sa podarilo vyrokovať, aby na
týchto cestách nebola zaasfaltovaná iba ryha, ale celá šírka cesty.
prebehli rokovania so správcom farnosti ohľadom rozšírenia cintorína Rieky.
konalo sa zasadnutie obecnej rady, finančnej komisie, sociálnej a bytovej komisie,
ktoré pripravili rokovanie OZ, v materiáloch s pozvánkou poslanci dostali
zápisnice z komisií.
došlo k výpadku celej časti na moste u Filipa – riešenie platňou
kultúrne, spoločenské a športové podujatia, jubilanti, hubertovská omša, súťaž
holubárov, výstava ovocia a zeleniny, hokejbalový turnaj, hasičská súťaž, country
bál – poďakovanie všetkým za pomoc a spoluorganizovanie.
p. starostka pripomenula, že na zasadnutí OZ 14.12.2017 sa bude schvaľovať
rozpočet pre rok 2018. Treba brať do úvahy všetko, čo je potrebné v našej obci
urobiť a vybrať priority, či už je to športová hala, domov dôchodcov, osvetlenie
súbežnej cesty, most u Filpa, možné rozšírenie cintorína v Riekach – nákup
pozemkov, rekonštrukcia školskej jedálne v MŠ Ústredie. Obecné zastupiteľstvo
vyberie a doporučí priority do kapitálových výdavkov do rozpočtu pre rok 2018.
p. starostka informovala poslancov o možnej dotlače monografie Skalité obec pod
Trojakom, nakoľko je značný záujem od občanov.

Následne odpovedala na tie interpelácie poslancov zo zasadnutia OZ 21.8.2017, ktoré doteraz
neboli zodpovedané :
• umiestnenie retardérov na jednotlivých komunikáciách – konzultácia na Dopravnom
inšpektoráte v Čadci – v obci môže byť umiestnený len retardér typizovaný podľa
noriem, nesmie to byť optická prekážka – polícia by to riešila ako priestupok voči
obci. Najskôr musí byť nakreslený projekt v rámci dopravného značenia, ktorý musí
spracovať odborne spôsobila osoba. Následne sa vyjadruje dopravný inšpektorát až
potom by sa rozhodovalo o zhotovení podľa finančných prostriedkov. Len na
projektovú dokumentáciu na zhotovenie 5 retardérov sú náklady 800 EUR + DPH. Ak
OZ zváži, že toto je priorita a vyčlení v rozpočte finanč. prostriedky, budeme
pokračovať.
• umiestnenie značky „Zákaz zastavenia na Chajsovke“ – pokiaľ je tam prejazdný pruh
2,5 m, každý kto tam zaparkuje auto neporušuje nič. Na súhlas s umiestnením
zakazovej značky musí byť odborné zdôvodnenie.
• orezanie stromov okolo hlavnej cesty pri „Štehličke“ – stromy sú orezané.
• cesta u Tomasa - na náš neustály nátlak Slovenská správa ciest spolu s Váhostavom
urobili čiastočnú opravu. Práce budú pokračovať na jar, teraz je cesta zastabilizovaná.
Je vyriešené parkovanie autobusu pri ihriskách na Kudlove.

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č.75/2017 - OZ schvaľuje, návrhovú
komisiu, overovateľov zápisnice, Program rokovania a berie na vedomie Správu o činnosti
a Kontrolu plnenia Uznesení, ktoré bolo jednohlasne prijaté (12 hlasov prítomných
poslancov)
4. 3. zmena rozpočtu obce Skalité (predkladá A. Rucková)
p. starostka – materiál k tomuto bodu dostali poslanci spolu s pozvánkou a sú v ňom
zapracované zmeny z FK aj z OR. V období od 21.8.2017 k dnešnému dňu nebolo vykonané
žiadne rozpočtové opatrenie starostky, nebolo to potrebné. V tejto 3. zmene rozpočtu sú
zahrnuté požiadavky našich škôl a Prevádzkarne. Vychádzame zo stavu v účtovníctve k 30. 9.
2017. Z rozpočtu pre tento rok sa vypúšťa možný úver na stavbu Športovej haly.
p. Alojzia Rucková (referát rozpočtu a majetku obce) –– podrobne informovala poslancov o
navrhnutej 3. zmene v OZ. Rozpočet je vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške
2 951 760 EUR, tvorí prílohu zápisnice.
p. Mária Stašová (HKO) – celá úprava sa vykonala na základe údajov, ktoré sú známe.
Doporučujem takto predložený návrh na 3. zmenu rozpočtu schváliť.
p. starostka - informovala, že nová audítorka Ing. Kasmanová, doporučuje prijať uznesenie, že
prostriedky rezervného fondu vo výške 31 422 EUR sú použité na financovanie stavby
„Spojovacia komunikácia 8 BJ Kudlov“. V rozpočte obce to je schválené ale nie je k tomu
samostatné uznesenie.
Diskusia k tomuto bodu.
p. Ondrašina – opýtal sa, či už prebehla oprava bytu v BD na Kudlove.
p. starostka - v týchto dňoch prebiehajú práce na sanačných omietkach.
Koniec diskusie
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 76/2017 – OZ schvaľuje 3. zmenu
rozpočtu na rok 2017, vrátane rozpočtov príspevkových a rozpočtových organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Skalité a použitie prostriedkov z RF vo výške 31 422,EUR na stavbu „Spojovacia komunikácia 8 bj. Kudlov , ktoré bolo jednohlasne prijaté. (12
hlasov prítomných poslancov)
5. Správy o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl za rok 2016/2017 (predkladajú
riaditelia škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce)
p. starostka - privítala riaditeľky škôl, materiál poslanci dostali spolu s pozvánkou, tvorí
prílohu zápisnice.
Mgr. Ľubica Serafínová ( riaditeľka ZŠ s MŠ Skalité Kudlov) - informovala poslancov o
počte tried a počte žiakov. Informovala o výsledkoch testovania žiakov 5. a žiakov 9. ročníka
– výsledky slabšie ako minulý školský rok. Zriadené druhé oddelenie ŠKD. Podrobnejšie
aktivity, úspechy – uvedené v predloženom materiáli.

V MŠ 50 deti– fungujú 3 triedy, pokračujú v krúžkoch angličtiny. Organizujú rôzne športové
a kultúrne podujatia.
Škola zakúpila nábytok do ďalších tried, interaktívne tabule s dátaprojektormi, knihy do
knižnice, odbornú literatúru pre školského špeciálneho pedagóga. Dostali finančné
prostriedky z MŠ SR na Školu v prírode, lyžiarsky výcvik a na učebnice Prvouka pre 2. roč.
V MŠ boli vymenené lavičky, koberce v triedach, podlaha na chodbe dokúpené vstavané
skrine a police na chodbách.
Problém s počítačovou sieťou a s elektrickými rozvodmi. MŠ chce obnoviť hygienické
kútiky, vymeniť dvere a tiež elektroinštaláciu.
Diskusia k tomuto bodu.
p. Miloš Petrák – vie že, škole chýba sklad na kosačku, náradie, sezónne náčinie. Opýtal sa,
čo sa nachádza v miestnosti za ihriskom a čo znamená veta „po vyjadrení statika zväčšiť
betónový povrch gumenými dlaždicami.
Mgr. Ľubica Serafínová (riaditeľka ZŠ s MŠ Skalité Kudlov) - zatiaľ je to priestor pre MŠ.
MŠ si zakúpila gumené podložky na ihrisko, aby tlmili dopad pri preliezkach a pod. Našli si
priestor – žumpu, ktorá sa už nepoužíva. Z bezpečnostných dôvodov to zatiaľ nechce dovoliť,
pokiaľ to nebude posúdené statikom.
p. Ľubica Lašová – poďakovala p. riaditeľke a ostatným pracovníkom za prácu, ktorú
vykonávajú.
p. Marta Koričárová (riaditeľka MŠ Skalité Ústredie) - v školskom roku 2016/2017
navštevovalo MŠ 92 deti a boli naplnené štyri triedy. MŠ pracovala podľa školského
vzdelávacieho programu. Zapája sa do súťaži, snažia sa podporovať talenty. Poďakovala za
podporu projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Skalité Ústredie“, ktorým MŠ
dostala nový rozmer, či už v exteriéri aj interiéri. V školskom roku 2017/2018 - rekonštrukcia
umyvárok, WC, do budúcna výmena podláh.
p. Mgr. Z. Revayová – poďakovala p. riaditeľke ale aj všetkým pedagogickým
a nepedagogickým zamestnancom MŠ, ktorí sa zúčastnili pri upratovaní budovy MŠ počas
letných prázdnin po projekte, ktorý bol realizovaný. Bolo tam urobené kus práce.
P. starostka informovala poslancov, že riaditeľka CVČ p. RNDr. Edita Brisudová, ktorá mala
predkladať správu sa vracia zo zahraničia a na OZ sa dostaví až okolo 12:00 hod.
p. Mgr. Z. Revayová – ako člen návrhovej komisie navrhla schváliť všetky tri správy,
nakoľko aj správu za CVČ Skalité dostali poslanci podrobne vypracovanú v materiáloch spolu
s pozvánkou. P. riaditeľky CVČ sa môžu prípadne opýtať, keď sa na rokovanie dostaví.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 77/2017 – OZ schvaľuje , Správy
o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl za rok 2016/2017 ktoré bolo jednohlasne prijaté. (12
hlasov prítomných poslancov)

6. Harmonogram zimnej údržby 2017/2018 (predkladá A. Petrák, riaditeľ Obec
Skalité Prevádzkareň)
p. starostka - materiál poslanci dostali spolu s pozvánkou aj s doplnením z OR. Návrh - do 2.
poradia doplniť domy „pod Grapou“. Je to úsek, ktorý sa bežne robí, len nie je
v harmonograme spomenutý. Materiál tvorí prílohu zápisnice.
p. A. Petrák, (riaditeľ Obec Skalité Prevádzkareň) – v predloženom Harmonograme zimnej
údržby MK obce Skalité 2017/2018 sú zahrnuté cesty, ktoré budú udržiavané nepretržite. Na
teraz nevidím dôvod na jeho zmenu. Technika je pripravená, v prípade kalamity vieme
zabezpečiť viac strojov. Rozhoduje cena a dostupnosť služby. Problém je s údržbou chodníka
okolo štátnej cesty. Ak je intenzívne sneženie, kapacitne to s našou technikou nevieme
zvládnuť.
Diskusia k tomuto bodu :
p. J. Vojčiniak – požiadal, aby sa častejšie odhŕňal úsek cesty na Grape, kde býva p. Meno
a p. Urbánek.
p. A. Petrák,( riaditeľ Obec Skalité Prevádzkareň) – túto cestu vždy rozhrnieme, keď nám
zavolajú. Cesta je v štrkovej forme.
p. JUDr. Milan Krčmárik – navrhol túto cestu zahrnúť do 3. poradia
p. J. Vojčiniak – dal doplňujúci návrh, zahrnúť cestu k p. Menovi do 3.poradia
p. Ľ. Lašová – opýtala sa, či cesta do Borov sa považuje cesta okolo Silvestra smerom hore
a cesta okolo bývalej pekárne ?
p. A. Petrák,( riaditeľ Obec Skalité Prevádzkareň) – okolo pekárne je cesta do Kultána
p. M. Petrák – opýtal sa, kto bude posypávať chodníky a verejné priestranstva, po skončení
hlavnej údržby v prípade prijateľných snehových podmienok. Tí štyria ľudia, čo budú sedieť
v traktore a odhŕňať? A keď bude kalamita?
p. A. Petrák,( riaditeľ Obec Skalité Prevádzkareň) – je tam napísané, keď sa všetko rozhrnie,
potom sa budú robiť ostatné plochy.
p. starostka – v prípade kalamity sú tu nielen stáli zamestnanci, ale aj zamestnanci na dohodu,
živnostníci, firmy, alebo zamestnanci, ktorí si odrábajú dávky. Obec Skalité Prevádzkareň je
právny subjekt, samostatná organizácia a je na riaditeľovi ako si riadi prácu. Je to v jeho
kompetencií a je za to zodpovedný. Technické detaily, ktoré prinesie každodenný život počas
údržby, sa dokážu vyriešiť. Takéto detaily ani nepatria na rokovanie zastupiteľstva.
p. JUDr. Milan Krčmárik - treba to brať tak, že je to harmonogram, nie dogma. Všetko záleží
od počasia.
p. M. Vojčiniak – treba naviesť posypový materiál, kto potrebuje si sám posype.

p. A. Petrák,(riaditeľ Obec Skalité Prevádzkareň) – materiál je už z časti rozvezený,
Prevádzka posypáva chodník okolo štátnej cesty a okolo škôl.
p. JUDr. Milan Krčmárik – navrhujem do harmonogramu doplniť vetu: Riaditeľ Obec Skalité
Prevádzkareň je oprávnený zmeniť poradie harmonogramu zimnej údržby v osobitných
situáciách (havárie, kalamity, ochrana majetku, ochrana zdravia a pod.)
Koniec diskusie.
P. starostka dala hlasovať o doplňujúcich návrhoch v poradí, ako boli predložené. Prvý bol
doplňujúci návrh, ktorý predložil p. J. Vojčiniak – rozhŕňať aj cestu na Grape.
Doplňujúci návrh bol jednohlásne schválený.
P. starostka dala hlasovať o doplňujúcom návrhu, ktorý predložil p. JUDr. M. Krčmárik –
oprávnenie riaditeľa Prevádzkarne zmeniť poradie údržby.
Doplňujúci návrh bol jednohlásne schválený.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 78/2017 – OZ schvaľuje Harmonogram
zimnej údržby na sezónu 2017/2018 aj s doplň, návrhmi, ktoré bolo jednohlasne prijaté (12
hlasov prítomných poslancov).
7. Nakladanie s majetkom obce
• Prenájom NDS
p. starostka - pripomenula, že na poslednom OZ , 21.8.2017, bol schválený zámer prenájmu
majetku obce pre NDS, a.s. Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, v súvislosti s výstavbou
Diaľnice D3 a to 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. Zámer prenájmu je zverejnený na úradnej tabuli a na
internetovej stránke obce. Neboli doručené žiadne pripomienky. Dnes je možné schváliť
prenájom podľa osobitného zreteľa.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 79/2017 – OZ schvaľuje prenájom
pozemkov pre NDS v súvislosti v súvislosti s výstavbou Diaľnice D3, ktoré bolo jednohlasne
prijaté (12 hlasov prítomných poslancov).
•

Zámer odpredaja Zuzana Šmatlavová - zrušenie

p. starostka - na minulom OZ sme riešili zámer odpredaja časti pozemku na Kudlove pre
p. Zuzanu Šmatlavovú. Bolo schválené uznesenie odpredať časť tohto majetku. P. Peter
Čanecký ako druhý žiadateľ o odkúpenie pozemku, priniesol GP č. 79/2017, overený
Okresným úradom Čadca, katastrálny odbor, dňa 12. 9. 2017 pod. č. 1032/2017, podľa
ktorého to nie je obecný pozemok ale, „podielový“ vo vlastníctve viacerých podielnikov
a obec tam nemá nič. P. starostka poslancom prečítala odborné zdôvodnenie, ktoré vyhotovil
p. Jána Markuliak – GEODET, Raková č.1138. OR aj FK doporučujú Uznesenie
47/2017zrušiť.

p. Martin Gonščák – ukázal na pripravenej mape a vysvetlil aktuálnu situáciu podľa
doloženého GP č.79/2017.
Diskusia k tomuto bodu :
p. J. Vojčiniak - možno sme aj iným ľuďom predávali pozemky zle.
p. starostka - vráťme sa k tomu, čo je záväzné a to je GP. Geometrický plán, keď geodet
nakresli a kataster úradne overí, je platný a záväzný. Pozemky sme vždy predávali len na
základe GP.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 80/2017 – OZ schvaľuje zrušenie
Uznesenia 47/2017 zo dňa 22.5.2017 v celom rozsahu na základe nových skutočnosti, ktoré
predložil p. Čanecký na základe GP č. 79/2017, ktoré bolo jednohlasne prijaté(12 hlasov
prítomných poslancov).
• Odpredaj paliva MŠ Ústredie
p. starostka - informovala, že v MŠ Skalité Ústredie ostalo na odpredaj 40q koksu a 1 balík
palivového deva – odrezky. Na minulom OZ bolo schválené, že 20 q koksu a balík dreva bol
poskytnutý p. Uliane Legerskej ako jednorazová soc. výpomoc Ostatní žiadatelia, ktorých tu
evidujeme, nemajú kúrenie uspôsobené na vykurovanie koksom. FK aj OR doporučujú
schváliť odpredaj zostatku paliva za skladovú cenu s tým, že záujemca príde a sám si palivo
naloží a odvezie na vlastné náklady. V uhoľným skladoch je cena za koks 31,70 EUR/q.
Diskusia k tomuto bodu :
p. . Ondrašina – opýtal sa, či to MŠ môže predať aj lacnejšie, aby neboli viazaní skladovou
cenou.
p. Mária Stašová (HKO) – ak to OZ schváli, cena sa dá znížiť.
p. Ľ. Lašová - opýtala sa, komu dá prípadný záujemca žiadosť o palivo.
p. starostka – keď MŠ dostane uznesenie, hneď môže ponuku na odpredaj zverejniť.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 81/2017 – OZ schvaľuje z dôvodu
rekonštrukcie MŠ Skalité Ústredie a kúrenia odpredaj paliva za zostatkovú cenu, ktoré bolo
jednohlasne prijaté (12 hlasov prítomných poslancov).
Prerušenie rokovania obedňajšou prestávkou od 12:00 hod. do 13: 00 hod.
• Byty
p. starostka – sociálna a bytová komisia zasadala 8. 11. 2017. Zápisnicu dostali poslanci
spolu s pozvánkou. Programom boli predlženia nájomných zmlúv (NZ), pridelenie
uvoľneného bytu v BD č. 1460 a pridelenie bezbariérového bytu v BD č.1440/1, ktorý sa
prideľuje podľa osobitného predpisu.

p. Mgr. Z. Revayovú - informovala o žiadateľoch, ktorí požiadali o predlženie NZ.
Diskusia k tomuto bodu nebola.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 82/2017 – OZ schvaľuje predlženie
nájomných zmlúv jednotlivým žiadateľom, ktoré bolo jednohlasne prijaté (12 hlasov
prítomných poslancov).
p. starostka - informovala, že o ukončenie nájomnej zmluvy k 30.11.2017, na byt č.1460/3
požiadala p. Viera Krčmáriková. Obec k dnešnému dňu eviduje 12 žiadosti na pridelenie
trojizbového bytu.. Komisia aj OR doporučuje OZ, aby bol uvoľnený byt pridelený formou
losovania.
p. Mgr. Z. Revayovú – podmienky na pridelenie bytu spĺňajú: p. Barbora Rajničová, p.
Dalibor Rác a p. Michaela Čentáková. Žiadatelia sú prítomní na zasadnutí OZ.
Diskusia k tomuto bodu nebola.
p. starostka - dala hlasovať o návrhu pridelenia bytu losovaním, návrh bol jednohlasne prijatý.
Prebehlo losovanie, byt č. 146/3si vylosovala sl. Monika Cibrínová, priateľka p. D. Ráca
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 83/2017 – OZ schvaľuje pridelenie
nájomného bytu v BD 1460/3 p. Daliborovi Rácovi, ktoré bolo jednohlasne prijaté (12 hlasov
prítomných poslancov).
p. starostka - informovala, že obec má jeden bezbariérový byt v BD č 1440/1, ktorý má na
základe NZ prenajatý na 1 rok p. Jozef Laš s manželkou a synom. V minulosti obec
neevidovala žiadnu žiadosť o pridelenie bezbariérového bytu, preto bola p. Lašovi a manželke
predlžená NZ vždy len na 1 rok. NZ p. Lašovi končí 30.11.2017. O pridelenie
bezbariérového bytu teraz požiadal p. Filip Gonščák s manželkou s dieťaťom, bytom Skalité
č. 1226. Jedná sa o mladú rodinu, kde manželka je zdravotne postihnutá. V zmysle § 22, ods.
3 a Prílohy č. 2 Zákona č. 443/20210 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní
v platnom znení a v zmysle § 4, ods. 2 a 3 VZN Obce Skalité č. 3/20017 o podmienkach
prideľovania nájomných bytov, ak si podá žiadosť o bezbariérový byt občan, ktorý spĺňa
podmienku zdravotného postihnutia a obec má takýto byt k dispozícií, musí danej žiadosti
vyhovieť. Komisia doporučuje prideliť tento byt žiadateľovi p. Filipovi Gonščákový, pretože
takto nám to ukladá zákon. Byt môže byť pridelený až na obdobie 10 rokov. Ak žiadateľ
nespĺňa niektoré kritérium, byt sa pridelí na 1 rok. V prípade p. Filipa Gonščáka, jeho
manželky a malej dcérky im nevychádzal príjem, pretože p. Gonščáková je na materskej, ešte
nepracovala a príjem sa dáva za prechádzajúci kalendárny rok. Keby sa mohol príjem
posudzovať za tento kalendárny rok, kritéria by spĺňali. P. Jozef Laš bol o všetkých nových
skutočnostiach informovaný a my nemôžme konať inak, len tak, ako je uvedené v zákone.
Na rokovaní boli prítomní rodinní príslušníci p. Jozefa Laša a požiadali o slovo.
p. Alojzia Serafínová (teta p. J. Laša) – o tejto situácii som sa dozvedela včera večer, je mi ich
strašne ľúto, lebo neviem, kde sa tí dvaja podejú (J. Laš a jeho syn). Ostanú na ulici. Synovec
má problémy osobné aj pracovné. P. Serafínová konštatovala, že u nej bývať nemôžu, sama sa
stará o 80 ročného nevidiaceho brata.

p. starostka – pripomenula, že obec nedávala výpoveď p. Lašovi. Mal zmluvu len na 1rok.
V minulosti bol vždy upozornený, že keďže nemáme nikoho, kto by na ten byt mal zo zákona
nárok, zmluva sa uzavrie na ďalší rok. Vždy, keď sa byt niekomu prenajíma, musí niekto
s rodiny alebo známych, čestným prehlásením vyhlásiť, že kde dotyčný nájomník v prípade
ukončenia NZ pôjde bývať. Takéto čestné prehlásenie tu v tej dobe doložil Ing. Pavol Špilák.
Zákon hovorí tvrdo a jasne. Na výstavbu bytov sme dostali peniaze zo štátu a ako náhle je
niekto, kto má nárok na bezbariérový byt, musíme mu ho prideliť. Nemôžme urobiť nič iné.
p. Urbánková (švagriná p. Laša) – Ing. Pavol Špilák sa rozviedol a dom patrí jeho dcéram.
Diskusia k tomuto bodu :
p. Jozef Vojčiniak - povedal, že on s tým nesúhlasí. P. Laš rezignoval, má veľké problémy –
osobné aj pracovné, opustila ho manželka a on sa stará o syna. Synovi aj vybavoval
zamestnanie, ale nikde ho nezobrali. V zamestnaní má tiež veľké problémy. V minulosti
žiadal obec aj o iný byt.
P. Jozef Vojčiniak predložil nepodpísanú žiadosť – prosbu od občanov, ktorá nebola
zaevidovaná v Podacom denníku obce Skalité a požiadal návrhovú komisiu túto žiadosť
prečítať. Ďalej navrhol dohodnúť sa s p. Gonščákom, aby chvíľu so žiadosťou o byt počkal.
p. Ľ. Lašová – na komisii sme sa týmto prípadom dlho zaoberali, musíme sa ale pridržiavať
zákona.
p. Z. Revayová – musíme rešpektovať zákon. Teraz je na rodine by sa ich ujala a ak sa
uvoľní jednoizbový byt a p. Laš si oň požiada, budeme sa snažiť mu ho prideliť.
p. M. Kurtová – poznám problém p. Laša, lebo s ním pracujem. Keď som sa dozvedela o tejto
situácii, hneď som mu vravela dať si žiadosť. No nedal si ju.
p. starostka – konštatovala, že už počula dva návrhy.
p. J. Bury – vidím dve možné riešenia tejto situácie. Prvá je dohodnúť sa s p. Gonščákom, aby
chvíľu so žiadosťou o byt počkal. Mám informáciu, že z bytu na zdravotnom stredisku sa
bude sťahovať p. Miroslav Rokyčák. Treba sa porozprávať s p. Rokyčákom.
p. starostka – každý nájomník v našom byte má právo požiadať, aby v tom byte mohol s ním
niekto bývať, napr. priateľka, deti, príbuzný a pod. Pán Rokyčák nás oslovil, či by s ním
v byte mohla bývať jeho dcéra, ktorá už má dieťa. Dala som súhlas, aby dcéra Kristína
Rokyčáková bývala spolu s otcom. P. Rokyčákovi končí NZ v máji 2018. Určite byt nie je
prázdny, lebo dcéru p. Rokyčáka tam stretávam.
p. M. Vojčiniak – opýtal sa, kto býva v tom byte, keď p. Rokyčák býva v dome.
p. Z. Revayová – dcéra Kristína aj s dieťaťom.
p. JUDr. Jozef Pikuliak (právny zástupca obce) – zmluva s p. J. Lašom je uzatvorená na dobu
určitú, žiaden úkon sa nerobí, výpoveď sa nedáva, zmluva zanikne. Zákon hovorí aj o tom, že
obec nemá povinnosť dať náhradné bývanie. V tejto situácií chýba základná vec, ten koho sa
to týka – p. J. Laš tu nie je. Má skutočne záujem o riadne bývanie?

p. JUDr. M. Krčmárik - p. Laš je svojprávny a musí mať záujem riešiť svoju situáciu. On tu
dnes ani nie je. V Žiline mu poskytnú zadarmo právne poradenstvo ako sa dostať z tejto
situácie. Všetci mu chceme pomôcť a on tu nie je, nemá záujem. Ak má syn takýto zdravotný
stav ako hovoríte, prečo už nebol u odborníka a nemá dôchodok?
p. Z. Revayová – p. Laš vie, že k 30.11.2017 mu končí NZ, on si ani nepožiadal o predlženie
a nedoniesol ani potrebné doklady.
p. J. Vojčiniak – p. Laš si tu dal druhú žiadosť na byt.
p. starostka - informovala, že na obecný úrad bol doručený list od p. Laša, kde nás obviňuje
zo všetkého možného, že mu skončí NZ a že má nárok na náhradné bývanie a to požaduje –
prečítala list.
p. I. Chromiaková –informovala, že pred troma mesiacmi vyzvala p. Laša, aby doložil
potrebné doklady. Má to napísané v NZ.
p. J. Vojčiniak – dávam pozmeňujúci návrh, aby bolo vyvolané rokovanie s p. Gonščákom, či
by bol ochotný počkať s pridelením bezbariérového bytu v BD 1440. Ak sa uvoľní
jednoizbový byt dáme ho p. Lašovi a ten bezbariérový p. Gonščákovi.
p. Mgr. Milan Kubalík – na základe čoho, keď tu p. Laš nemá ani žiadosť ?
p. JUDr. M. Krčmárik – opýtal sa, čo bude nasledovať 30.11.2017, keď by sme byt
nepridelili ani p. Gonščákovi.
p. JUDr. Jozef Pikuliak (právny zástupca obce) – vysvetlil právny stav v tejto situácii.
p. J. Vojčiniak – myslí si, že sú všetci proti p. Lašovi, nevie kde ho chcú odsťahovať.
p. Ľ. Lašová - podotkla, že p. J. Vojčiniak sa chce urobiť „dobrý“ a ich hádže do jedného
vreca.
p. JUDr. Mgr. Jozef Gonščák – opýtal sa, ako sa môže niekomu niečo predlžovať, keď tu nie
je jeho žiadosť. Situácia je momentálne taká, že je tu p. Gonščák, ktorý ma na byt nárok zo
zákona.
p. JUDr. Jozef Pikuliak (právny zástupca obce) – konštatoval, že obec je viazaná vo vzťahu
ku štátu. Pokiaľ nebude dodržiavať zmluvné podmienky dotácie, porušujete zákon. Medzi tie
podmienky patrí, že sa pridelí byt tomu, kto na to právo má. Ak sa táto zákonná povinnosť
nesplní, porušuje sa zákon.
Koniec diskusie
p. starostka - dala hlasovať o pozmeňujúcom návrhu p. J. Vojčiniaka - aby bolo vyvolané
rokovanie s p. Gonščákom, či by bol ochotný počkať s pridelením bezbariérového bytu v BD
1440. Ak sa uvoľní jednoizbový byt dáme ho p. Lašovi a ten bezbariérový p. Gonščákovi.

Hlasovanie:
Za: V. Ondrašina, J. Vojčiniak, J. Bury
Proti: 0
Zdržal sa: Z. Revayová, M. Kubalík, M. Kurtová, J. Gonščák, M. Vojčiniak, O. Rovňan, M.
Petrák, Ľ. Lašová, M. Krčmárik.
Pozmeňujúci návrh nebol schválený.
P. starostka dala hlasovať o návrhu ako celku, tak ako bol pripravený z OR a Soc. komisie.
Hlasovanie:
Za : Z. Revayová, M. Kubalík, M. Kurtová, J. Gonščák, M. Vojčiniak, O. Rovňan, M. Petrák,
Ľ. Lašová, M. Krčmárik.
Proti: 0
Zdržal sa: V. Ondrašina, J. Vojčiniak, J. Bury
Bolo prijaté uznesenie č. 84/2017 – OZ schvaľuje pridelenie bezbariérového BD 1440/1
p. Filipovi Gonščákovi, Skalité 1226 od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, ktoré bolo prijaté 9
hlasmi z 12 prítomných poslancov.
•

Rozšírenie cintorína Rieky

p. starostka – informovala poslancov, že dňa 6.9.2017 prebehlo spoločné rokovanie
s Vdp. Jozefom Možiešikom (správcom farnosti) vo veci možného rozšírenia cintorína
Rieky Skalité. Výsledkom rokovania boli tieto možné varianty:
1. odpredaj pozemkov cca 25 000 m2 - možná cena 1,- €/m2 ? – možný aj splátkový
kalendár ?
2. prenájom pozemkov cca 13 700 m2 na 99 rokov za cenu 0,01 €/m2/rok, obec uhradí
všetky náklady spojené s geodetickým zameraním
3. prenájom pozemkov cca 13 700 m2, ale stým, že prvých 10rokov bude suma
symbolická 0,01 €/m2/rok a potom sa zvýši.
Dňa 4.10.2017 p. farár osobne informoval, že farnosť, ekonomická rada i on osobne sa
prikláňajú k myšlienke odpredaja pozemkov, a to celú výmeru – cca 25 000 m2 za
symbolickú cenu 1€/m2. Súhlasia aj so splátkovým kalendárom. S Alojzom Petrákom, sme
p. farára informovali, že všetky financie, za ktoré pozemky kúpime a ďalšie výdavky spojené
s rozšírením cintorína by sme mali premietnuť občanom do cintorínskych poplatkov. O tomto
som informovala aj na FK a tá prijala stanovisko pre možné rozšírenie cintorína Rieky
Skalité, nech obec odkúpi pozemky len v „C“ stave a parcely „E“ stavu neodkúpiť, nakoľko
sú v Správe pozemkového fondu.
Na FK a OR vzišiel návrh začať budovať na starom cintoríne v spodnej časti urnový háj.
p. Martin Gonščák (referát stavebného úradu, pozemkov a životného prostredia) – na
grafickom návrhu ukázal, ktoré parcely sú v „C“ a ktoré „E“ stave a ktorá časť je svah.

p. starostka – upozornila, že možné rozšírenie cintorína bude potrebné v horizonte 4 – 5
rokov. Cieľom prerokovania tohto bodu nie je dnes o niečom rozhodnúť. Chcela len podať
informácie, ktoré sú známe a ktoré by dnes OZ malo zobrať na vedomie. Rokovaní bude ešte
určite viac, budú neformálne. Priestor na takúto debatu bude aj na OZ 14.12.2017, kde je
pozvaný aj správca farnosti.
p. J. Vojčiniak – kedysi bola daná suma od 1- 7 €/m2. Cena 1 €/m2 by bola dobrá kúpa.
p. Martin Gonščák (referát stavebného úradu, pozemkov a životného prostredia) – parcela
1529 v „E“ stave patrí v 1/1 Rímskokatolíckej cirkvi farnosť Skalité.
p. Mgr. M. Kubalík – 25 tis. € sa premietnu do prenájmu hrobového miesta. Už teraz je 70 €
za dvojhrob. Musí sa urobiť prístupová cesta, oplotenie, chodníky, údržba. Treba urobiť
viaceré kalkulácie. Navrhujem zamýšľať sa nad vybudovaním urnového hája. Treba vyvolať
o tomto diskusiu.
p. M. Petrák – upozornil na to, že chceme kúpiť pozemky a ani nevieme, či sa tam dá
pochovávať, či sa tam dá kopať. Aké je tam podložie, v hornej časti sa nedá kopať.
p. J. Vojčiniak – opýtal sa, koľko rokov sa bude dať v tejto časti pochovávať.
p. A. Petrák,( riaditeľ Obec Skalité Prevádzkareň) – odpovedal, že 60 rokov. V starej časti
cintorína sa pochováva už 40 rokov, treba brať do úvahy, že už teraz máme 20% kremácii.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 85/2017 – OZ berie na vedomie
informáciu o rozšírení cintorína Rieky, ktoré bolo jednohlasne prijaté (12 hlasov prítomných
poslancov).
8. Zápis do kroniky obce 2016
p. starostka – požiadala Mgr. Ivetu Petráková, aby predložila Návrh zápisu do kroniky za rok
2016. Materiál dostali poslanci spolu s pozvánkou.
Mgr. Iveta Petráková – predložila návrh na Zápis do kroniky za rok 2016, bude zverejnený
na WEB stránke obce Skalité a tvorí prílohu tejto zápisnice.
Diskusia k tomuto bodu nebola.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 86/2017 – OZ schvaľuje Zápis do kroniky
za rok 2016, ktoré bolo jednohlasne prijaté (10 hlasov prítomných poslancov).
Na hlasovaní neboli prítomní p. M. Petrák a j. Vojčiniak
9. Žiadosti o poskytnutie sociálnych výpomoci
p. starostka – požiadala p. Z. Revayovú, predsedníčku sociálnej a bytovej komisie, aby
informovala o žiadostiach o jednorazovú soc. výpomoc.

p. Z. Revayová - prečítala žiadosť p. Dany Papíkovej bytom Skalité 59. Komisia sa
žiadosťou zaoberala a doporučuje OZ p. D. Papíkovej schváliť 300 EUR na nákup paliva.
Druhú žiadosť si podal p. Peter Časnocha, bytom Skalité č.5, ktorý žiada poskytnúť palivo na
zimné obdobie. Menovaný je rozvedený, nepoberá dávku v hmotnej núdzi a býva u rodičov.
Komisia poverila p. M. Špilákovú preveriť, či má p. Časnocha samostatné kúrenie.
p. M. Špiláková - p. Časnocha býva v dome rodičov, na vykurovanie má krb, žiada drevo.
Teraz je zamestnaný na dohodu. Komisia nedoporučuje poskytnúť jednorazovú soc.
výpomoc.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 87/2017 – OZ schvaľuje jednorazovú soc.
výpomoc p. D. Papíkovej a neschvaľuje p. P. Časnochovi, ktoré bolo jednohlasne prijaté (12
hlasov prítomných poslancov).
10. Výsledky kontroly NKÚ
p. starostka - informovala o kontrole NKU SR, kontrolovanej akcie: eGovermment
a informačné systémy obci a miest. Správu o výsledku kontroly dostali poslanci spolu
s pozvánkou.
Diskusia k tomuto bodu :
p. JUDr. Milan Krčmárik – protokol nie je dostatočne vypracovaný.
p. starostka – Protokol spracoval NKÚ, nemôžeme do toho zasahovať.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 88/2017 – OZ berie na vedomie výsledky
kontroly NKÚ, ktoré bolo jednohlasne prijaté (12 hlasov prítomných poslancov).
11. Rôzne
p. starostka – privítala p. RNDr. Editu Brisudovú, riaditeľku CVČ Skalité, ktorá nebola pri
predkladaní Správy o činnosti.
p. RNDr. Editu Brisudovú, riaditeľku CVČ Skalité - poďakovala za podporu pre CVČ Skalité,
požiadala o pomoc pri oprave strechy a zateplení budovy CVČ. V septembri bolo o 15 deti
menej ako minulý rok ale v októbri sa to vyrovnalo. Vzdelávacích poukazov sme mali 458,
cena jedného je 32 EUR. Na klubovú činnosť máme denne 45 detí.
•

Informatívna správa o hospodárení príspevkovej organizácie Obec Skalité
Prevádzkareň v podnikateľskej činnosti k 30. 9.2017

p. A. Petrák,( riaditeľ Obec Skalité Prevádzkareň) – informoval, že k 30.9.2017 mali
v stavebnej činnosti vykázanú stratu z toho dôvodu, že nie je vystavená konečná faktúra na

cestu „ Spojovacia komunikácia k BD na Kudlove“, kde treba ešte dorobiť zábradlie, materiál
je kúpený. Konečná faktúra bude cca 24 tis. EUR, potom sa dostane Prevádzka do plusu.
Účtovne je k 30.9.2017 stratu: - 6 800 EUR.
p. starostka – informovala, že od roku 2018 musí Prevádzka urobiť rozpočet aj na
podnikateľskú činnosť.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 89/2017 – OZ berie na vedomie
Informatívnu správu o hospodárení prevádzkarne v podnikateľskej činnosti, ktoré bolo
jednohlasne prijaté (12 hlasov prítomných poslancov).
12. Interpelácie poslancov
p. JUDr. Milan Krčmárik - opýtal sa, či by sa nedalo pri Snežienke, kde je nádrž na vodu,
urobiť klzisko na výšku 50 – 60 cm.
p. Mgr. Milan Kubalík - treba to pre deti urobiť.
p. Mgr. Zdenka Revayová – požiadala opraviť zábradlie cez potok v osade u Sojkov. Opýtala
sa, kedy bude pristavený kontajner pri Kožakovom moste, ľudia nemajú kde dávať popol.
Bolo jej avizované, že na pozemok p. Laša (Skaľanka) sa tiež môže dať kontajner.
p. A. Petrák,( riaditeľ Obec Skalité Prevádzkareň) – zábradlie u Sojkov opravíme, kontajnery
rozvezieme počas týždňa.
p. Milada Kurtová – treba upraviť chodníky okolo hrobov na cintoríne Rieky a vysýpať
kamením diery na ceste do Riek ku kaplnke.
p. A. Petrák,(riaditeľ Obec Skalité Prevádzkareň) – cintorín bol v minulosti urobený živelne,
urobili sme zábradlie a chodníky, treba investovať do plánu cintorína. Na vysypanie cesty do
Riek treba asi 300 t. kameňa.
p. Ján Bury – urobili sa projekt na ihrisko. Z finančných prostriedkov urobíme sedačky,
oplotenie a zavlažovanie. Za ihriskom, pod tenisovým kurtom je priestor, kde by sa mohla
vybudovať hospodárska budova, 2 WC – môže slúžiť na konanie obecných akcií ako je
Skalitská vareška. Požiadal doplniť na ihrisko osvetlenie, môžu sa využiť 4 až 6 stĺpov
z bývalého lyžiarskeho strediska. Pri Dome nádeje ostala neopravená dlažba.
p. starostka – doplnila, že z projektu sa altán nebude môcť postaviť, je v ňom presne
zadefinované, čo môžeme robiť. Opravu dlažby do Domu nádeje bude hradiť Váhostav
a práce vykoná Prevádzkareň, v jarnom období. Dnes boli na obhliadke.
p. A. Petrák,(riaditeľ Obec Skalité Prevádzkareň) –odpovedal, že stĺpy z lyžiarskeho strediska
sa dajú presunúť. Je to obecný majetok.
p. Ľubica Lašová – požiadala, umiestniť na zimu kontajner za most k RD Veviorovcov. Na
cintoríne Rieky treba vyriešiť odtok vody pri opravenej budove bývalej márnice. Voda
špliecha na fasádu.

p. Vladislav Ondrašina - má informáciu od občanov, že sa strácajú popolnice v obci napr. pri
COOP Jednota u Tomasa aj pri škole v ústredí. Poukázal na chodník okolo cesty na Kudlove
nad kaplnkou – sú tam diery. Pri zástavka pod Poľanou spadla haluz na stĺp, už dva – tri roky
tam nie je svetlo. Do Mikulov, pri píle, treba urobiť svetlo. Bol by ochotný starať sa cez zimu
o klzisko v ústredí. Opýtal sa na položku Pohrebné služby, kde sa použijú finančné
prostriedky, keď je na konci zisk.
p. A. Petrák,(riaditeľ Obec Skalité Prevádzkareň) – odpovedal, že po vyrúbe drevín sa svetlo
opraví. Do Mikulov k píle nie je vedenie, toto sa bude robiť v jarnom období. Finančné
prostriedky z položky Pohrebné služby budú požité na nákup pomôcok potrebných pri práci
v tejto oblasti, na zlepšenie podmienok.
p. Jozef Vojčiniak - požiadal vysypať kameňom cestu pri Snežienke. Doporučil urobiť
rozhovor s Ladislavom Sventekom do Spravodaja, treba ho zviditeľniť. Požiadal, aby obec
zistila a poslala do sms tel. číslo železničnej stanice. V prípade, že meškajú vlaky, aby sa
ľudia mohli informovať. Minule sa stalo, že ľudia čakali a vlak neprišiel.
p. A. Petrák,(riaditeľ Obec Skalité Prevádzkareň) – odpovedal, že si prešiel cestu pri
Snežienke a bude tam treba dosypať jedno auto kameňa.
p. Milan Kubalík – minulý týždeň bol v kostole v Poľsku a boli tam možno štyri auta so
značkou CA. Nevie o tom, že by mali ľudia problém sa tam dostať. Treba pouvažovať, do
akej miery budeme tieto cesty opravovať, budú nám tu jazdiť poľské dodavky ako po ceste do
Kavaly.
p. starostka – dohodnúť si rozhovor s p. Sventekom bol dosť problém. Je stále preč. Myslím si
ale, že ho na web stránke propagujeme vždy, ak máme podklady. Úspešných máme viacerých
- Rovňanovci sa umiestnili v Kapure na 1. mieste, vznikla nová gospelová kapela mladých
dievčat zo Skalitého - Horizon, ktorá sa predstavila na Mariánskej piesni. Čo sa týka tel.
čísla na železničnú stanicu, môžeme požiadať ŽSR, aby nám oznámili, keď nastane výpadok
spojov. Prípadne môžeme toto číslo dať na stránku obce, kde máme všetky dôležité telefónne
čísla ako je: obecný úrad, knižnica, pošta, lekáreň, lekári.
p. Miloš Petrák – poznamenal, že do Čadce nechodí od 7:00 hod. do 13:00 hod. žiaden vlak.
Ak je uzatvorený tunel, nedá sa do Čadce dostať. Opýtal sa, či by nebolo možné vlaky doplniť
dodatočné vlakové spoje. Dostal informáciu: „keď nikto nežiada, tak sa nekoná!“ a že VÚC
Žilina by bola ústretová. Ďalej požiadal urobiť (nakresliť na cestu) prechod pre chodcov svetelný signál u Šimurdy a opýtal sa, či by nebola dotácia na zlepšenie pracovných
podmienok pre pracovníkov Prevádzky. Týka sa to priestorov šatne, či by neboli lepšie.
Pracovníci sa nemajú kde prezliecť a ísť na WC.
p. starostka – odpovedala, že VÚC nerozhoduje o vlakových spojoch, len pripomienkuje
návrh grafikonu. Pripraví správu koľko sa uskutočnilo rokovaní o doplnení vlakov smerom na
Skalité, aj s výsledkami a stanoviskami VÚC a železníc. Slovenská správa ciest prechody
tento rok neopravovala, lebo sa mal robiť nový asfaltový koberec. Ten NDS nestihla urobiť,
prechody ostali nedorobené. Priestory šatne sú vnútornou vecou Obce Skalité Prevádzkareň,
ktorá si predkladá návrh rozpočtu každý rok, teraz do 22.11.2017.

p. Milan Vojčiniak - pripomenul, že v budúcom roku 11.11.2018, si obec pripomenie 100
rokov od ukončenia 1.svetovej vojny. Treba opraviť pomník pri kostole, je v zlom stave.
Opýtal sa na projekt označenia ciest a pľacov v obci.
p. Jozef Vojčiniak – pomník 1. svetovej vojny je v majetku cirkvi.
p. JUDr. Mgr. Jozef Gonščák – treba apelovať na posilnenie vlakových spojov. Nová cesta sa
otvorila, doprava sa zhoršila a pre nás je problém sa dostať do Čadce.
p. JUDr. Milan Krčmárik - v poslednom období sa v domácnostiach vyskytujú krátkodobé
výpadky elektrickej energie a ničia sa tak elektrospotrebiče. Treba poslať nejakú hromadnú
sťažnosť na SSE.
13. Záver
p. starostka - dala do pozornosti, že termín budúceho OZ bude 14.12.2017, poďakovala
všetkým za účasť.
Na rokovaní boli prijaté uznesenia od č. 75/2017 po č. 89/2017.

Ing. Vladimír Krčmárik
prednosta OcÚ
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