Zápisnica z Riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Skalité
konaného dňa 26. 2. 2018 v Skalitom
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny, občania obce Skalité
Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Správa o činnosti od posledného OZ, Kontrola Uznesení OZ (predkladá starostka)
4. Správa o čerpaní rozpočtu obce k 31. 12. 2017, Rozpočtové opatrenie starostky obce
č. 4/2017 (predkladá starostka)
5. Správa o kontrolnej činnosti HKO za 2. polrok 2017, Súhrnná správa o kontrolnej
činnosti HKO za rok 2017 (predkladá HKO, p. M. Stašová)
6. Pridelenie dotácií spoločenským organizáciám v obci v zmysle VZN č. 5/2016
o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce Skalité (predkladá A. Rucková)
7. Informácia o príprave výstavby športovej haly v obci Skalité (predkladá starostka)
8. Plán opráv MK, osvetlenia a rozhlasu (predkladá Ing. V. Bury)
9. Nakladanie s majetkom obce
10. Štatút obecnej knižnice
11. Poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci
12. Rôzne, Interpelácie poslancov
13. 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
informovala poslancov, že o ospravedlnenie požiadal JUDr. Milan Krčmárik – zo zdravotných
dôvodov a p. Ján Bury – z pracovných dôvodov. Zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Predložila program rokovania. Takto predložený návrh, bol jednohlasne schválený počtom
hlasov 11 prítomných poslancov.
2. Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
p. starostka – zápisom poverila p. M. Serafinovú, za overovateľov zápisnice p. Jozefa
Vojčiniaka, p. Milana Vojčiniaka, do návrhovej komisie navrhla Mgr. Zdenku Révayovú,
Mgr. Milana Kubalíka Predložený návrh bol jednohlasne schválený.
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3. Správa o činnosti a kontrola plnenia uznesení OZ
p. starostka - informovala poslancov, že uznesenia, ktoré boli prijaté na rokovaní OZ 14. 12.
2017, sú splnené.
Správa o činnosti
- Ukončené verejné obstarávanie na výstavbu športovej haly, máme možnosť zmeny
projektovej dokumentácie, aby sa hala dala postaviť za menej finančných prostiedkov.
- podanie projektu – s partnerskou obcou Mosty u Jablunkova - rekonštrukcia
autobusových zastávok v ústredí obce, celkové investičné náklady 24 tis. EUR,
projekt sa predkladá k 28. 2. 2018 - je potrebné Uznesenie o schválení podania
projektu pod názvom „Zastavme sa pri histórií“, spolufinancovanie je vo výške 5 %.
- bol účtovne ukončený rok 2017, prebehla inventarizácia majetku
- rokovania s NDS a Združenie D3 - v súvislosti s odovzdaní stavby - Náhradné vodné
zdroje v lokalite Poľana, Kučapače a Filipov
- projekty, ktoré boli podané v minulom roku - prebieha kontrolný proces na
ministerstve
- príprava opravy chodníka okolo štátnej cesty
- projekt na zateplenie Hasičskej zbrojnice - nebol schválený - 526 obciam na
Slovensku bola vytknutá 1 chyba, bude vyhlásená 2. výzva - opäť podáme žiadosť
- projekt - prepojenie cesty na Jaworzynku - po 300 dňoch - Poľsko má cestu
dokončenú, obec Čierne má termín do konca mesiaca máj, v minulosti boli uzatvorené
Zmluvy o bucúcich kúpnych zmluvách, je možnosť získať preplatenie nákladov na
majetkové vysporiadanie pozemkov, bude ich odkupovať Obec Čierne.
- zasadala Stavebná komisia (ďalej len „StK“), Sociálna komisia (ďalej len „SK“),
Finančná komisia (ďalej len „FK“), Obecná rada (ďalej len „OR“), ktoré predjednali
a pripravili materiály na rokovanie Obecného zastupiteľstva (ďalej len „OZ“),
zápisnice z nich poslanci obdržali spolu s pozvánkou
- z kultúrnych akcií - ukončenie roka - Silvester, Obecný ples, Ostatky, obec sa
spolupodieľala na zimnom zraze turistov, Rajd Chlopski, Výročné schôdze
záhradkárov, hasičov - poďakovala za pomoc pri organizovaní.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 107/2017 - schvaľuje návrh. komisiu,
overovateľov zápisnice, berie na vedomie Správu o činnosti, kontrolu uznesení, ktoré bolo
jednohlasne schválené (11 hlasov prítomných poslancov)
4. Správa o čerpaní rozpočtu obce k 31. 12. 2017, Rozpočtové opatrenie starostky obce
č. 4/2017 (predkladá starostka)
p. starostka - predložila správu o čerpaní rozpočtu obce k 31. 12. 2017, materiál poslanci
obdržali spolu s pozvánkou, bola predmetom rokovanie FK a OR - doporučujú vziať na
vedomie. Dala do pozornosti hospodárenie obce - prebytok v rozpočte + 77 133,- EUR, časť
tvoria príjmy, ktoré nemôžu byť použité - t.j. finančná zabezpeka na verejné obstarávanie
(ďalej len „VO“), nedočerpané finančné prostriedky ZŠ Kudlov a prostriedky z Fondu opráv,
Skutočný prebytok rozpočtu, ktorý je súčasťou Záverečného účtu obce, v tomto roku je
možnosť použiť na Kapitálové výdavky + 60 tis. EUR. Tieto finančné prostriedky - budú
použité v tomto roku, takisto výška podielových daní je zverejnená - viac o 87 tis. EUR, ako
v rozpočte na tento rok bolo napočítané. Rozdelenie finančných prostriedkov môže byť
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predmetom l. zmeny rozpočtu na rok 2018 - potrebné použiť na práce, ktoré treba v tomto
roku zrealizovať.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 108/2018 - berie na vedomie
informatívnu správu o Rozpočtovom opatrení starostky obce č. 4/2017 k 31.12. 2017a
o čerpaní rozpočtu obce k 31. 12. 2017, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 11
prítomných poslancov)
5. Správa o kontrolnej činnosti HKO za 2. polrok 2017, Súhrnná správa o kontrolnej
činnosti HKO za rok 2017 (predkladá HKO, p. M. Stašová)
p. starostka - odovzdala slovo p. Márií Stašovej - hlavnej kontrolórke obce (HKO)
p. Mária Stašová - predložila Správu z kontrolnej činnosti za 2. polrok 2017 a Súhrnnú správu
o kontrolnej činnosti HKO za rok 2017, materiál poslanci obdržali spolu s pozvánkou, tvorí
prílohu zápisnice.
Diskusia k tomuto bodu:
Mgr. E. Špilová - opýtala sa, prečo občania neplatia za TKO, poplatok máme nižší ako
v iných obciach, 16,60 EUR - nie je až taká vysoká suma.
p. M. Stašová - poplatky sa vyberajú každý rok v rovnakej výške
p. starostka - keď príde občan zaplatiť a nemá zaplatené v predošlom roku, automaticky sa to
posúva o staré roky a opäť mu vzniká dlh v danom roku, pokiaľ ho nezaplatí.
p. M. Stašová - porovnaním 3 rokov - nedokáže sa vybrať viac u niektorých sú spísané
splátkové kalendáre.
Mgr. E. Špilová - chcela som len vedieť, či sú ľudia nezodpovení, alebo na to nemajú. Obec
dopláca na TKO veľmi veľa, a ešte majú občania aj nedoplatky na TKO.
JUDr. Jozef Pikuliak - obec je na tom dobre, čo sa týka výberu poplatkov v porovnaní s inými
obcami. Boli urobené opatrenia, pracovníčka dobre postupuje v týchto veciach, bol zvolený
postup exekučného daňového konania, bola vyzvaná k súčinnosti Sociálna poisťovňa. Takisto
bolo zriadené záložné exekúčne právo. Niektorí občania sa rozhodli a prišli si zaplatiť, alebo
spísať uznanie dlhu, dohodli si splátkový kalendár, ktorý dodržiavajú. Každý sa posudzuje
individuálne, či sú občania schopní platiť.
p. M. Stašová - dala do pozornosti, že keď občania dostanú lisť z obce, ignorujú to,
neprevezmú poštu, ale keď sa daná vec rieši cestou právneho zástupcu, skôr reagujú, prejavia
väčší záujem zaplatiť.
JUDr. Jozef Pikuliak - sú to väčšinou ľudia, ktorí žiju v sociálne slabšom prostredí, môžu si
požiadať o sociálnu výpomoc obce, ale sú to väčšinou takí, ktorí si to nevedia a ani nie sú
schopní požiadať.
p. M. Petrák- opýtal sa na fond opráv - kto ho tvorí?

3

p. starostka – tvorí ho obec z prostriedkov zaplateného nájmu.
p. M. Petrák - opýtal sa, na väčšiu opravu, ktorá by presiahla výšku, ktorý je vo fonde opráv.
p. starostka - vtedy sa to rieši z rozpočtu obce, obec má povinnosť sa starať o svoj majetok. Je
zákonom stanovená suma, koľko sa musí do fondu opráv odvádzať.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 109/2018 - berie na vedomie Správu
o kontr. činnosti HKO za 2. polrok 2017 a Súhrnnú správu o kontr. činnosti HKO za rok
2017, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 10 prítomných poslancov).
Mgr. E. Špilová - nebola v miestnosti počas hlasovania.
6. Pridelenie dotácií spoločenským organizáciám v obci v zmysle VZN č. 5/2016
o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce Skalité (predkladá A. Rucková)
p. starostka - dala do pozornosti, bolo prerokované na zasadnutí FK, OR - v rozpočte sú
finančné prostriedky na poskytnutie dotácií, predložila žiadosti:
Klub Sklerózy multiplex - 100,-EUR
ABC Martin - 3 deti z našej obce - v zmysle VZN - 260,79 EUR
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska - 200,- EUR
PZ Skaľanka Skalité - 400,- EUR
DHZ Skalité - 1000,- EUR
OZ Detstvo Kudlov - 400,- EUR
SKI TEAM Oščadnica - 500,- EUR
Spoločenstvo rodičov Skalité č, 729 - 500,- EUR
-

FK a OR doporučujú prideliť v takej výške, ako si požiadali.

Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 110/2018 - schvaľuje pridelenie dot. spol.
organizáciam, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 11 hlasov)
7. Informácia o príprave výstavby športovej haly v obci Skalité (predkladá starostka)
p. starostka - informovala, že touto záležitosťou sa zaoberala StK, FK, OR – platí schválené
uznesenie o prijatí úveru vo výške 600 tis. EUR a výstavbe haly. Na pracovnom stretnutí
poslancov sme spoločne zhodli, že treba postaviť športovú halu lacnejšie, je to dôležitá
investícia hlavne do naších detí a mládeže. Návrh bol - poskúsiť sa výstavbu športovej haly
urobiť tak, aby zostala hracia plocha ihriska v rozmeroch 20x40. Mali sme niekoľko stretnutí
s projektom, na základe ktorých sa pristúpilo k určitým zmenám a podarilo sa stavbu
športovej haly dostať na sumu 800 tis. EUR s DPH. V podstate, ako sme od začiatku chceli.
Vypustí sa celý jeden modul, kde nám vznikne najväčšia úspora, vypustia sa niektoré časti,
ako bar, zasadacia miestnosť, takisto aj nejaké vybavenie - pevne upevnené basketbalové
koše, sedačky. Takto s tým súhlasí aj stavebná, finančná a obecná rada. Požiadala o podporu
a zmenu uznesenia, kde sa doplní suma 800 tis. EUR. Samozrejme bude treba pripočítať
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náklady na kvalitný stavebný dozor a náklady na projektanta. Najvýhodnejšia ponuka úveru
je stále OTP Banka Slovensko - úrok 0,74%, s tým že sa reštrukturalizuje aj starý úver, kde
pôvodný 2% úrok sa zníži na 0, 74%. Nie je potrebné žiadne ručenie nehnuteľnosťou, ani
biankozmenkou. Úverové zaťaženie obce aj s novým úverom bude vo výške 35,17%
z možných 60%, hospodárenie obce je dobré, aktuálny podiel splátok úveru je 6, 2%
z možných 25%. FK aj OR - doporučujú začať splácať úver hneď ako ho začneme čerpať,
keď je finančná situácia priaznivá. Odhadovaná doba výstavby je 12 - 14 mesiacov, v mesiaci
máj bude jasné, či budeme v tomto roku potrebovať aj vlastné prostriedky. Čo sa týka
prevádzkových nákladov - je ťažko sa k tomu dnes vyjadriť, do úvahy prichádza aj viac
možností prevádzkovania. K tomuto sa vrátime.
Diskusia k tomuto bodu:
Mgr. E. Špilová - podporila výstavbu športovej haly, je to najlepšia investícia do našich detí.
Som rada, že konečne po 50 rokoch bude športová hala v ústredí obce.
JUDr. J. Pikuliak - Zmluvu o dielo - navrhol doplniť tam všetky veci tak, aby bola obec
chránená.
p. starostka - pred podpisom každú zmluvu konzultujem s Vami, bude to tak aj v tomto
prípade. Vždy ide o dobro obce.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 111/2018 - schvaľuje výstavbu športovej
haly do výšky, prijatie úveru a uzatvorenie Zmluvy o dielo, ktoré bolo jednohlasne schválené
(počtom 11 hlasov)
8. Plán opráv MK, osvetlenia a rozhlasu (predkladá Ing. V. Bury)
p. starostka - dala do pozornosti zápisnicu zo zasadnutia StK - predmetom rokovania tohto je
schválenie úseku chodníka okolo štátnej cesty I/12, ktorý začneme opravovať. Je to z toho
dôvodu, že NDS, a.s. chce v letných mesiacoch asfaltovať štátnu cestu, tak aby sme stihli
predtým aspoň vymeniť obrubníky. Na opravu chodníkov musí byť spracovaný a schválený
projekt dopravného značenia, ku ktorému sa vyjadruje ODI, Slovenská správa ciest, krajský
úrad. V tejto StK neboli prejednané žiadne žiadosti od občanov na cesty, osvetlenie a rozhlas,
tie budú predmetom schvaľovania v mesiaci máj, keď bude jasné, koľko nás stála zimná
údržba, a koľko nám zostalo na cesty. Na StK - riešilo sa asfaltovanie v súvislosti so stavbou
diaľnice. Združenie D3 - bude pokládať asfalt na tie komunikácie, ktoré boli použité
v súvislosti s výstavbou diaľnice, ide o 5tis. m2, ktoré mali byť položené na súbežnú cestu so
železnicou, táto cesta nie je zničená, podarilo sa dohodnúť, že v tom objeme by nám
zaasfaltovali iné cesty, s tým, že budú splnené ich podmienky, čo sa týka prepravy strojov,
šírka cesty. Najideálnejšie by bolo urobiť jednu cestu. StK - doporučila 6 ciest, ktoré by sa
mali zrealizovať, najprijateľnejšia pre Váhostav je cesta do Kavaly, v tej časti, ktorá sa
neopravovala, u Hondruši po križovatku do p. Ficeka, točňa u Kultána, cesta u Zemaníka,
cesta u Beleša - je tam problém, nevôjdu tam stroje, je to úzka cesta. Tie cesty, ktoré sa
nepodarí zrealizovať zo zdrojov NDS, a. s. – tak je na poslancoch ako rozhodnú, ktoré cesty
sa budú robiť v tomto roku. 50 tis. EUR máme zatiaľ vyčlenené v rozpočte na opravu
chodníka, práce by realizovala Prevádzka. Myslím, že treba vybrať tú časť chodníka, ktorú
využíva najviac ľudí.
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Ing. V. Bury (referát stavebného úradu, pozemkov a životného prostredia) - dal do pozornosti
video záznam, ktorý bol spracovaný a je na ňom zmonitorovaný celý chodník okolo štátnej
cesty.
Diskusia k tomuto bodu:
p. Alojz Petrák - (riaditeľ Obec Skalité Prevádzkáreň) - najkrízovejší stav je od Obecného
úradu po križovatku ku škôlke aj vrátane nej, a od kostola po krajčírstvo Veronika. Všetci
chodci chodia po ceste, lebo chodník je neschodný.
Ing. V. Bury (referát stavebného úradu, pozemkov a životného prostredia) - návrh StK bol od Obecného úrad po mostík u Buroňa, najviac využívaná časť chodníka, a od Šimurdy vlak.
zastávky smerom hore. Žiadosť o spracovanie projektu dopravného značenia bola podaná na
celý úsek, aby sme to už mali, ak by sa ďalej pokračovalo v oprave chodníka.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevádzkáreň) - tú časť, som navrhol, aby bola
nacenená, s p. Grambličkovou je to prejednané, vypracuje nám projekt dopravného značenia.
Mgr. Z. Révayová - opýtala sa, či ide o úsek od Šimurdy až smerom hore po Buroňa, či by sa
to dalo zrealizovať.
p. starostka - je to úsek dlhý asi 5 km, na to nemáme v rozpočte peniaze.
Mgr. M. Kubalík - na zasadnutí StK - bol návrh, aby sa čo najväčší úsek dal zprojektovať, aby
sa aj v priebehu roka vzhľadom na finančné možnosti mohlo pokračovať, nie je to presne
vytipované. Keď zíde sneh môžu si to poslanci prejsť aj pešo, a vybrať úseky, ktoré by bolo
potrebné. Ďalšou myšlienkou bolo - aby sa chodníky robili od začiatku obce a cesty robiť
zhora obce, ako je u Zemaníka, Majchraka a tak, ďalšou pripomienkou - aby sa cestné vpuste
zapustili do chodníkov, veľmi by to pomohlo dopravnej situácií, chodník, čím ďalej sa ide na
Serafínov tak ho menej ľudí využíva.
p. J. Vojčiniak - podporil to, čo povedal p. Kubalík, aby sa urobil tento úsek, dal do
pozornosti, že keď bude odpad z chodníkov, asfalt, aby sa týmto výfrezom vysypali cesty do
Majchráka a k p. Menovi.
p. M. Vojčiniak - to čo bolo navrhnuté, súhlasili s tým všetci na StK, treba urobiť centrum
obce a bude sa pokračovať, treba najprv urobiť chodník, o cestách dnes nie je reč, to sa bude
rozhodovať až v mesiaci máj. Robme tam, kde treba, nedeľme obec, Skalité je celé Skalité,
žiadne hore a dole, sme poslancami pre všetkých a celé Skalité.
p. A. Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevádzkáreň) - navrhol začať rekonštrukciu chodníka od
OcÚ po budovu starej pošty, podľa financií sa uvidí, ako sa bude pokračovať ďalej.
Mgr. E. Špilová - súhlasí, aby sa začalo v centre obce, chodníky sú celé zlé. Dala do
pozornosti, že smerom k železničnej stanici, sú nonstop naparkované autá, chodci sú aj tak
nutení ísť po ceste.
p. Ľ. Lašová - opýtala sa z čoho budú zhotovené chodníky.
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Ing. V. Bury (referát stavebného úradu, pozemkov a životného prostredia) - všade bude
položená zámková dlažba, osvedčilo sa to, aj pri údržbe napr. kanalizácie a podobne.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 112/2018 - schvaľuje opravu chodníka od
OcÚ po budovu starej pošty, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 11 hlasov).

9. Nakladanie s majetkom obce
• odpredaj pozemku p. P. Časnocha a manž. Katarína
p. starostka - dala do pozornosti - schválený zámer odpredaja časti neknihovanej parcely KNE
2310, p. Petrovi Časnochovi a manž. Kataríne podľa osobitného zreteľa. Doručili geometrický
plán, ktorým bola odčlenená parcela č. KNC 5932/15 - o výmere 83 m2, za cenu 6,- EUR/m2.
Neboli doručené žiadne prípomienky k zverejnenému zámeru, OR doporučuje odpredať.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 113/2018 - schvaľuje odpredaj pozemku
KNC 5932/15 o výmere 83m2 za cenu 6,-EUR/m2, p. P. Časnochovi a manž. Kataríne, ktoré
bolo jednohlasne schválené (počtom 11 hlasov).
• odpredaj pozemku p. Š. Strýček a manž. Miroslava
p. starostka - predložila žiadosť p. Štefana Strýčka a manž. Miroslavy, bol schválený zámer
odpredaja podľa osobitného zreteľa, ide o parcelu 5509/1 o výmere 125 m2, vysporadúvajú si
pozemok od p. Durajovej, dedila po bratovi, doručila čestné prehlásenie, že súhlasí s tým, aby
táto parcela bola odpredaná priamo p. Štefanovi Strýčkovi spolu s manželkou, nebude si
robiť žiadne nároky na túto parcelu, neboli doručené žiadne prípomienky k zverejnenému
zámeru. OR - doporučuje odpredať.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 114/2018 - schvaľuje odpredaj pozemku
KNC 5509/1 o výmere 125 m2 za cenu 6,- EUR/m2, p. Š. Strýckovi a manž. Miroslave, ktoré
bolo jednohlasne schválené (poštom 10 hlasov) , p. Ľ. Lašová, nebola prítomná pri hlasovaní.
• pozemok pod vodojem vodovod Poľana
p. starostka - dala do pozornosti pozemok p. Petra Potočára na Poľane, v roku 2016 bola
podpísana Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na pozemok, ktorý sa p. P. Potočár zaviazal
odpredať obci z toho dôvodu, že občania na Poľane v súvislosti s výstavbou diaľnice prišli
o zdroje pitnej vody a Váhostav im vybudoval nový vodovod. Pre výstavbu vodojemu je
potrebná len časť pozemku, ktorý odpredá za symbolickú cenu 1,- EUR. Vodojem je
vybudovaný, pozemok je vysporiadaný, s p. Petrom Potočárom bude uzatvorená riadna kúpna
zmluva, ide o výmeru 359 m2, ktoré od neho obec odkúpi za 1,- EUR. P. Peter Potočár
požiadal, ak to bude možné, mu boli preplatené náklady na vysporiadanie v prepočte na
odpredávanú výmeru. Doložil aj faktúru v prepočte ide o sumu 197,45 EUR a náklady na
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Geometrický plán 250,- EUR, spolu 447,45 EUR. OR - doporučuje schváliť nadobudnutie
tohto majetku.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 115/2018 - schvaľuje nadobudnutie
majetku od P.Potočára – pozemok pod vodojem za cenu 1, EUR a preplatenie nákladov na
vysporiadanie odkúpovanej časti pozemoku, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 11
hlasov)
• Zámer prenájmu vodovodov – Zmluva o budúcej nájomnej zmluve SEVAK
p. starostka - informovala poslancov, že od NDS, a.s., resp. VÁHOSTAV – SK, a. s. do
majetku obce prejdu vodovody Poľana, Filipov, Kučapače, ktoré boli vybudované ako
havarijné riešenie náhradných vodných zdrojov v súvislosti s výstavbou diaľnice D3.
Prevádzkovať ich bude SEVAK, a.s. na základe nájomnej zmluvy s obcou Skalité. Nájom je
symbolický 10,-EUR/rok + DPH, zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú, zmluvu možno
vypovedať kedykoľvek bez udania dôvodu, je to jedna z podmienok. Následne si budú môcť
občania uzatvárať zmluvy so spoločnosťou SEVAK, a.s., FK, OR - doporučujú schváliť
uzatvorenie zmluvy.
Diskusia k tomu nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 116/2018 - schvaľuje zámer prenájmu
majetku „Náhradné vodné zdroje v katastri Skalité, vodovo v lokalite: „Filipov a „Kučapača“
- trvalé riešenie a „Náhradné vodné zdroje v katastri Skalité, Napojenie občanov Skalité
z lokality „Poľana pod Grúňom“ a Poľana vykrývač“ na vodovod - trvalé riešenie, ktoré bolo
jednohlasne schválené (počtom 11 hlasov)
• Zmena Uznesenia č. 73/2013 - vecné bremeno pozemok Cupeľ
p. starostka - dala do pozornosti pozemky v IBV CupeľII - konkrétne ide o vecné bremeno na
dažďovú kanalizáciu, v roku 2013 bol odpredaný Ondrejovi Kožákovi, medzi časom postavil
dom a dal ho zavkladovať, je potrebné zmeniť Uznesenie, nakoľko pribudla ďalšia parcela
KNC 3763/81, má dve parcely tú prvotnú kupoval od p. R. Časnochu, výmera pozemku sa
znížila - zavkladovaný rodinného domu, inžinierske siete sú na pozemku KNC 3763/80 o výmere 438 m2 a KNC 3763/81 - o výmere 518 m2, bude takto vyhotovený Dodatok ku
zmluve, následne zavkladovaný do katastra nehnuteľnosti. OR - doporučuje schváliť.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 117/2018 - schvaľuje zmenu Uznesenia vecné bremeno (dažďová kanalizácia), ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 11 hlasov).
• Prevod správy majetku
p. starostka - informovala, inventarizáciou majetku k 31. 12. 2017 bolo zistené, že je potrebné
previesť do Správy majetku Obce Skalité - Prevadzkáreň lavičky a smetné koše, ktoré sa
nachadzajú pri detských ihriskách, ktoré má v správe Prevádzka a stará sa o ne.
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Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 118/2018 - schvaľuje prevod do Správy lavičky a smetné koše pri detských ihriskách, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 11
hlasov).
• Pridelenie bytu
p. starostka - dala do pozornosti nájomnú zmluvu, ktorá končí 31. 3. 2018 p. Petrovi
Truchlíkovi v BD č. 1459/1. Mal ho prenajatý po svojom otcovi, býval v ňom spolu so
svojimi bratmi. O predĺženie NZ nepožiadal a ani sa v ňom dlhšie nezdržiava, po zasadnutí
SK bola doručená žiadosť od p. Pavla Truchlíka, jeho brata - má záujem zostať v byte. Na
komisii bolo doporučené, aby mu bol pridelený byt, ale iba na obdobie l rok, s tým že si splní
všetky povinnosti s tým súvisiace. Odovzdala slovo p. Zdenke Révayovej - predsedníčke SK.
Mgr. Z. Révayová - na zasadnutí nebola žiadosť, nakoľko ju doručil neskôr, nemohli sme tak
rozhodnúť, o predĺžení zmluvy, alebo či mu bude vôbec byt pridelený. Po doručení žiadosti sa
komisia rozhodla prideliť mu byt na obdobie l rok, nakoľko chce zostať v tomto byte.
Diskusia k tomu bodu:
p. Ľ. Lašová - do budúcna by bolo vhodné poskytnúť mu menší byt, je v ňom sám, ide o 3izbový byt, ktorý by mohla využiť nejaká rodina s deťmi. Byt im bol pridelený, keď bývali
s otcom, otec od nich odišiel, vieme aké tam sú podmienky, treba to riešiť možno aj iným
spôsobom.
JUDr. J. Pikuliak - je potrebné, aby boli zosúladené podmienky nájmu, písomne dané pravidlá
aj po ukončení nájmu, alebo ako budeme postupovať pri tom, aby sa mohlo pokračovať
v trvaní nájmu.
p. starostka - podmienky prideľovania bytov sú určené vo VZN o prideľovaní bytov, ak
žiadateľ spĺňa kritéria môže byť byt pridelený najviac na 3 roky.
Mgr. Z. Révayová - informovala poslancov, že každá žiadosť je špecifická a rieši sa
samostatne, vždy sa prideľovali byty na 3 roky, ak nespĺňal podmienky na pridelenie bytu, tak
iba na l rok. Ide o situáciu, že SK a OR zasadali ešte predtým, ako doniesol žiadosť. Končí
mu zmluva v mesiaci marec, ďalšie zasadnutie OZ bude až v máji, došlo by k tomu, že
nebude mať nájomnú zmluvu.
p. M. Vojčiniak - opýtal sa, či jeho brat má vyplatený nájom, ako môže byť pridelený byt,
keď nevieme, či ho je schopný platiť, prečo chceme dať 3-izbový byt jednému. Dobre vieme,
že sú s nimi problémy, má kde bývať. Bol predložený dobrý návrh, aby bol byt pridelený
rodine.
Mgr. Z. Révayová - ak nastane situácia, že nebude schopný platiť byt, dáme mu výpoveď
nájomnej zmluvy, môžeme ho osloviť, či by nemal záujem o menší byt, ale ten teraz nemáme
voľný, museli by sme ho vysťahovať.
p. M. Vojčiniak - opýtal sa koho tu vlastne zastávame, či je on vôbec schopný platiť byt.
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Mgr. Z. Révayová - nevidím v tom problém, navrhli sme prideliť na 1 rok, ak budú s nim
problémy budeme to riešiť.
p. M. Vojčiniak - sú s nimi problémy stále, požiar, drogy. Sťažujú sa nájomníci jeden na
druhého je tam neporiadok, problémy.
Mgr. Z. Révayová - ak by sme to mali porovnať s inými najomníkmi, tých by sme takisto
museli okamžite vysťahovať.
p. I. Chromiaková (referát daní, poplatkov a bytov) - nebola doručená žiadna sťažnosť na
rodinu Truchlíkovú.
p. M. Vojčiniak - je schopný platiť byt, nech to zdokladuje.
p. starostka - ku dňu podpisu zmluvy musí doručiť doklady o príjme a zložiť finančnú
zábezpeku vo výške 3 mesačného nájmu, ak to nesplní, byt sa v mesiaci máj pridelí niekomu
inému.
JUDr. J. Pikuliak - opýtal sa či už skončila NZ, navrhol ako by to mohlo byť riešené, prideliť
mu byt na 2 mesiace a v mesiaci máj sa uvidí, či nám čas dovolí riešiť to optimálnejšie.
p. starostka - nájomca p. Peter Truchlík nepožiadal o predĺženie zmluvy.
JUDr. J. Pikuliak - každý človek musí byť zodpovedný sám za seba, ak mu nechce pomôcť
brat, aby mal kde bývať, tak prečo by sme mu mali pomáhať my.
p. starostka - vždy keď sa predlžuje NZ, tak ide o nový nájomný vzťah.
p. I. Chromiaková (referát daní, poplatkov a bytov) - bratia Truchlíkovci pracujú niekde
v zahraničí, povedali, že sú schopní zdokladovať príjem.
Mgr. Z. Révayová - nemáme vo VZN možnosť predĺžiť NZ na také obdobie ako sú dva
mesiace.
JUDr. J. Pikuliak - nemusí to byť vo VZN, Uznesením OZ sa rozhodne o dĺžke nájmu.
p. starostka - navrhla, aby bola zmluva predĺžená napríklad na tri mesiace, a ak budú
problémy, tak sa zmluva ukončí.
Mgr. M. Kubalík - zákon nám určuje, na akú dobu môže byť byt pridelený najdlhšie, ale
neurčuje na akú dobu minimálne.
p. I. Chromiaková (referát daní, poplatkov a bytov) - ak nebude pridelný byt teraz, tak nám
ostane dva mesiace byt prázdny.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 119/2018 - schvaľuje pridelenie bytu p.
Pavlovi Truchlíkovi na obdobie 3 mesiace, hlasovanie prebehlo následovne:
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Za hlasovali: Mgr. Z. Révayová, Mgr. M. Kubalík, p. M. Kurtová, Mgr. E. Špilová, Mgr.
JUDr. E. Špilová, p. Ľ. Lašová, p. V. Ondrašina, p. J. Vojčiniak, p. M. Petrák, p. O. Rovňan.
Proti: 0
Hlasovania sa zdržal: p. M. Vojčiniak
- návrh bol prijatý počtom 10 hlasov z 11 prítomných poslancov..
10 . Štatút Obecnej knižnice (predkladá J. Časnochová)
-

materiál poslanci obdržali spolu s pozvánkou, tvorí prílohu zápisnice, p. starostka
odovzdala slovo p. J. Časnochovej.

p. J. Časnochová - Štatút obecnej knižnice musí mať knižnica z toho dôvodu, aby mohol byť
podaný projekt na rozšírenie knižničného fondu, je potrebný ako príloha, projekt musí byť
podaný do 28. 3. 2018, bol odkonzultovaný s metodičkou Kysuckej knižnice v Čadci.
Diskusia:
p. M. Petrák - je to len pre dobro veci.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 120/2018 - schvaľuje Štatút Obecnej
knižnice, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 11 hlasov)
Rokovanie bolo prerušené prestávkou do 12,45 hod. do 13, 15 hod, na prerušení sa OZ
jednohlasne uznieslo.
11. Poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci
p. starostka - predložila žiadosť o poskytnutie jednorázovej dávky sociálnej pomoci pre p.
Jána Petráka, Skalité č. 626, ktorú v jeho mene žiada jeho sestra. Utrpel ťažký úraz, nedostáva
žiadne peniaze, leží v nemocnici, má byť preložený na oddelenie DOS. Aby mu mohla byť
poskytnutá táto zdravotná starostlivosť, musí si to zaplatiť v plnej výške, nakoľko si neplatil
zdravotné poistenie. SK - doporučila, aby mu, resp. jeho sestre bola poskytnutá sociálna
výpomoc do výšky 600,- EUR, na zaplatenie nemocnice. Požiadala o doplnenie informácií
predsedníčku SK.
Mgr. Z. Révayová - žiadosť podala jeho sestra, nakoľko utrpel úraz, bolo mu poskytnutá
lekárska starostlivosť. Nedostáva žiadne dávky, ona ho nemôže ďalej opatrovať, má ťažko
chorého manžela, požiadala o jednorázový sociálny príspevok. Bolo ťažké rozhodnúť, či
poskytnúť alebo nie, navrhli sme aspoň 600,- EUR, čo je nič v porovnaní s tým, koľko to
bude stáť, neplatil si žiadne odvody, takže jeho pobyt na DOS bude stáť 900,- EUR/mesiac.
Môže byť v nemocnici ešte dlhšie, sestra ho chce umiestniť do domova, údajne je v kóme
a prognóza je zlá.
Diskusia.
p. M. Petrák - opýtal sa, kto sa postará o takého občana, čo nemá nič, obec, štát ?
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p. starostka - má sestru, rodinu. Jeho sestra dávala žiadosť do sociálneho zariadenia.
Mgr. JUDr. J. Gonščák - rodina mu všetko teraz vybavuje, nebol poistený, bola mu
poskytnutá len neodkladná zdravotná starostlivosť a chcú ho umiestniť na DOS a potom do
ústavu, nie je jasné, koľko vôbec v tej nemocnici bude.
p. starostka - obec môže poskytnúť sociálnu výpomoc do výšky 3-násobku životného minima.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 121/2018 - schvaľuje poskyt. sociálnej
výpomoci p. J. Petrákovi, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 11 hlasov).
12. Rôzne, Interpelácie poslancov
• projekt „Zastavme sa pri histórií“
p. starostka - informovala, že využívame možnosť podať mikroprojekt v rámci cezhraničnej
spolupráce SR/ČR na podporu regionálneho rozvoja - verejné priestranstva s odkazom na
historické dedičstvo. Partnerom je obec Mosty u Jablunkova, išlo by rekonštrukciu
autobusových zastávok v centre obce, bola by tam nainštalovaná výstava historických
fotografií. Celkový rozpočet je 32 672 EUR vrátane publicity a povinných sprievodných
podujatí. Naša spoluúčasť je 5 %.
Diskusia:
p. Ľ. Lašová - navrhla, aby boli do projektu zahrnuté aj informačné tabule obce v tom štýle,
ako autobusové zastávky.
p. starostka - do tohto projektu sa finančne nezmestíme aj s informačnými tabuľami, ale do
budúcna to budeme riešiť.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 122/2018 - schvaľuje podanie projektu
„Zastavme sa pri histórií“, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 11hlasov).
• TKO a Separovaný zber
p. starostka - dala do pozornosti materiál, ktorý bol poslancom doručený spolu s pozvánkou,
tvorí prílohu zápisnice, podrobný prehľad o výške odpadu a nákladov na jeho likvidáciu za
minulý rok s porovnaním predošlých rokov. Problematika odpadu rezonuje. Obec bude
musieť pristúpiť k zvýšeniu poplatku za TKO. Občan zaplatí 16, 24 EUR, ale my máme
náklady 41 EUR ! Za uplynulý rok sme doplácali z obecných peňazí na odpad 120 tis. EUR.
Za to by sme postavili most. Navyše podľa novely zákona o odpadoch sa má zvýšiť poplatok
za skládku odpadu niekoľkonásobne. Preverili sme v iných obciach, aké množstvo odpadu sa
vyprodukuje na občana. V našej obci je to 312 kg odpadu na občana za rok 2017.
Mgr. A. Časnochová (Obec Skalité – Prevádzkareň) - obec Čierne 352 kg, Svrčinovec 307,75
kg, ostatné obce sa pohybujú okolo 200 kg, obec Makov 289 kg na občana. Obec Podvysoká -
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zrušila všetky kontajnery, u nás sa toto neosvedčilo, vytvárali sa nelegálne skládky, čo bolo
finančne náročnejšie na likvidáciu a zneškodňovanie odpadu. Takisto - je tu časť odpadu
tvorená turistami, takisto aj podnikatelia nevykazujú toľko odpadu, koľko v skutočnosti
vyprodukovali. Na podnikateľa sa pozeráme z dvoch pohľadov - ako na občana, a takisto aj
na podnikateľa, toto sa nedá odsledovať, aj ostatné obce uvažujú o zvýšení poplatku. Vieme,
čo všetko v kontajneroch je, papier, tráva, oblečenie, kamene, stavebný odpad, drobnú
prerábku domu nikto nehlási, hlavnou zložkou je biologický rozložiteľný odpad, ktorý do
kontajnerov nepatrí, aj napriek tomu, že občania podpisujú čestné prehlásenie, že kompostujú,
či je to skutočne tak, je už druhá vec. Zákon o odpadoch bol opäť novelizovaný, odpadu je
čoraz viac, ako sú nábytky, elektrospotrebiče.
p. starostka - v našej doline je odpadu najviac, takisto aj obec Makov ako prihraničná má veľa
odpadu. Takisto k tomu prispela výstavba diaľnice.
Diskusia:
Mgr. E. Špilová - opýtala sa, či máme prehľad aký majú ostatné obce poplatok.
Mgr. A. Časnochová (Obec Skalité – Prevádzkareň) - je to individuálne, záleží, ako ďaleko je
obec od skládky odpadov, podľa prieskumu trhu, firma KONDEK - ja najvhodnejšia.
Mgr. E. Špilová - koľko platia občania.
Mgr. A. Časnochová (Obec Skalité – Prevádzkareň) - Čierne, Svrčinovec okolo 18,- EUR,
Podvysoká 11,- EUR, ani jedna obec nemá viac ako 20,-_EUR . Obec by nemala doplácať na
odpad, záleži aké sú podmienky obce, dostupnosť terénu na zvoz odpadu, či sú domy
v blízkosti zvozových trás a rôzne iné.
JUDr. J. Pikuliak - keby sme išli do hĺbky štruktúry odpadu, separujeme, kompostujeme,
ostatné je komunálny odpad, aký rozdiel je medzi komunálnym odpadom a separovaným
odpadom.
Mgr. A. Časnochová (Obec Skalité – Prevádzkareň) - náklady na triedený odpad, na ktorých
sa podieľa výrobca je papier, plasty, kov a viacvrstvové kombinované obaly a sklo.
Organizácia zodpovednosti výrobcu - každý výrobca musí mať uzatvorenú zmluvu, s časti sa
vracajú náklady. Ďalej je biologický odpad, drobný stavebný odpad, kuchynský odpad, tráva znáša to obec.
JUDr. J. Pikuliak - ako motivovať občanov, aby triedili odpad.
p. starostka (Obec Skalité – Prevádzkareň) - záleži to všetko na ľuďoch. 9% máme
separovaného odpadu z toho dôvodu, že občania zle likvidujú odpad. Za peniaze, ktoré idú na
likvidáciu odpadu by sa mohli urobiť cesty, osvetlenie, opraviť mosty.
Mgr. E. Špilová - koľko % sa vôbec nezapája do separovaného odpadu. V Rakúsku majú len
4% komunálneho odpadu.
Mgr. A. Časnochová (Obec Skalité – Prevádzkareň) - v Rakúsku sú za to sankcie a takisto aj
poplatky v inej výške ako u nás.
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Mgr. M. Kubalík - myslím si, že sankcie asi nepomôžu. Podnikateľ platí za množstvo odpadu,
občan platí poplatok paušálne, dajme aj občanom množstevný zber, treba možno zmeniť
systém.
p. starostka - množstevný zber by bol možný vtedy, keby sme mali v celej obci popolnice,
nemôžeme dať popolnice do takej lokality, kde sa nedostane zvozové auto, v kontajneri to ako
dokážeme, kto tam dal koľko odpadu ? Táto problematika bola zaradená z toho dôvodu, aby
sme sa zamysleli, ako túto situáciu riešiť, robiť osvetu, upozorniť ľudí na to, keď vidíme, že
to robia nesprávne.
Mgr. E. Špilová - opýtala sa, či má obec nejaký zisk zo separovaného odpadu.
Mgr. A. Časnochová (Obec Skalité – Prevádzkareň) - spoločnosť ENVIPACK nám platí za
vyseparované komodity, ale čo s odpadom, ktorý je v kontajneroch a nepatrí tam, ako je
biologický odpad, kuchynský odpad. Takisto ako aj chladničky, pneumatiky, ktoré končia
v kontajneri. Je zmesový komunálny odpad, ktorý sa dá vytriediť, ďalej je separovaný odpad t.j. 5 komodít, tieto keď odvzdávame, tak nám Envipack platí.
p. A. Petrák - (riaditeľ Obec Skalité - Prevadzkáreň) - ľudia nesystematicky triedia odpad.
Mgr. A. Časnochová (Obec Skalité – Prevádzkareň) - aj separovaný odpad je zle vytriedený,
alebo znečistený.
p. Ľ. Lašová - opýtala sa, či keď je vyhlásený zber nadrozmerného odpadu, dávajú ľudia tento
odpad, ak áno tak to robme častejšie, aby to neskončilo v kontajneroch.
Mgr. A. Časnochová (Obec Skalité – Prevádzkareň) - nedajú to nikdy ako celok, ľudia si
povyberajú, čo sa im hodí, a firma nám to vyhodnotí ako komunálny odpad. Záleží na
prístupe ľudí, musia zmeniť správanie.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité - Prevadzkáreň) - nemáme na to podmienky, aby sme
mali kde umiestniť väčšie množtvo takéhoto odpadu.
p. starostka - financie, ktoré obec dopláca za odpad môžu byť použité na niečo iné a potrebné
v obci.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 123/2018 - berie na vedomie informácie
o nákladoch na TKO a separovaný zber, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 11
hlasov).
• Interpelácie poslancov
p. M. Kurtová - dala do pozornosti, že v týchto dňoch dostávajú občania listy od NDS pasportizácia rodinných domov, opýtala sa, kde to majú odovzdať, ak došlo k poškodeniam,
nie je to tam napísané, kde sa s tým majú ľudia obrátiť.
Ing. V. Bury (referát stavebného úradu, pozemkov a životného prostredia) - pred začatím
výstavby bola urobená pasportizácia domov, nasledne po ukončení sa robil repasport
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rodinných domov, ak vznikli nejaké škody, ktoré sú vyznačené červenou farbou, treba sa
obrátiť na Združenie D3 Bratislava, poslať oficiálnu sťažnosť, oni by sa k tomu mali
vyjadriť.
p. M. Kurtová - upozornila na poškodenú dlažbu pri Dome nádeje, v niektorých miestach
veľmi vyčnieva, môže tam dôjsť k úrazu.
p. A. Petrák (riaditeľ Obec Skalité – Prevádzkareň) - nestihlo sa to pred mrazmi opraviť, na
jar to urobíme.
p. M. Kurtová - predložila požiadavku p. Rešetkovej, cesta do Pagorka je vyasfaltovaná,
požadujú umiestniť žľaby,aby tá voda vytekala do potoka, lebo teraz tečie p. Mudríkovi do
dvora.
p. A. Petrák (riaditeľ Obec Skalité – Prevádzkareň) - je tam vybudovaná horská vpúsť, ktorú
treba čistiť.
p. M. Kurtová - je malá, nestihá tadiaľ voda odtekať, a potom tečie po celej ceste, navrhovali
umiestniť žľaby.
p. Ľ. Lašová - požiadala, aby bol dovezený posypový materiál na Bory a do Kultána, je tam
ľad, cesta je neschodná.
p. A. Petrák (riaditeľ Obec Skalité – Prevádzkareň) - nie je problém doviezť, ale kde ho máme
vysypať, povedzte mi miesto, dovezieme.
Mgr. M. Kubalík - v niektorých obciach majú nádoby na posypový materiál.
p. A. Petrák (riaditeľ Obec Skalité – Prevádzkareň) - na budúci rok sa umiestnia nádoby, tak
aby sa zabránilo aj zasneženiu posypového materiálu.
p. J. Vojčiniak - mal pripomienku ku diaľnici, u p. Čarneckej na Kudlove, takisto sa tam valí
voda na cestu a zamŕza to. Upozornil na hlavný uzáver vody zo SEVAKu, nedá sa zastaviť,
v prípade nejakej poruchy sa nedá uzatvoriť. Dal do pozornosti faktúru, ktorú zaplatil za
vyasfaltovaniu cesty k svojmu domu a garáži, bol som zo strany občanov obvinený, že som si
na úkor obce dal vyasfaltovať príjazd k domu, všetko som si zaplatil.
p. A. Petrák (riaditeľ Obec Skalité – Prevádzkareň) - pracovníci SEVAK- u, a. s. vedia
o hlavnom uzávere, budú to riešiť v jarných mesiacoch.
p. M. Petrák - dal do pozornosti, aby sa umiestnil v obci radar na meranie rýchlosti, treba to
riešiť, bolo by to dobré osadiť to na začiatok dediny, má to vplyv na šoférov. Navrhol, aby sa
v Dome nádeje urobil, alebo zakúpil nejaký stojan na vence, je to nedôstojné, keď sú tam
vence po zemi, alebo na stoličkách.
Mgr. Z. Révayová - navrhla, aby sa informačné tabule v ústredí obce aspoň natreli, a potom sa
upravili do toho štýlu, ako budú autobusové zástavky, nevyzerajú dobre.
p. V. Ondrašina - opýtal sa na cestu k Ľ. Majchrákovi, či doniesli žiadosť.
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p. starostka - áno žiadosť doručili, všetky žiadosti na cesty, osvetlenie, rozhlas, aj tie staré, na
ktoré doposiaľ neboli peniaze - ktoré pôjdu do stavebnej komisie v máji. Komisia prehodnotí
a dá doporučenie, ktoré sa budú v tomto roku realizovať.
p. V. Ondrašina - opýtal sa na súkromnú cestu, že sa nemôže asfaltovať, veď aj ku p.
Papíkovej u Tomasa sa cesta zaasfaltovala.
p. A. Petrák (riaditeľ Obec Skalité – Prevádzkareň) - túto cestu asfaltoval SEVAK, v rámci
nejakej ich dohody, ako sa oni vyrovnávali s občanmi, to je mimo obec.
p. V. Ondrašina - dal do pozornosti, že zo stavebného úradu bolo povedané, že ku
Majchrákovi sa nemôže urobiť cesta, lebo je to súkromný pozemok, je to možné doriešiť.
p. A. Petrák (riaditeľ Obec Skalité – Prevádzkareň) - neexistuje to nikde ako cesta, je to
súkromný pozemok. Ide o financie obce, ktoré by nemali byť vynaložené inde, ako do
majetku obce.
p. starostka - riešilo sa to vždy tak, že im to bolo vysypané nejakým materiálom.
p. V. Ondrašina - je to zaražajúce, že je tam dotiahnutý plyn, voda a je problém tam urobiť
cestu.
p. A. Petrák (riaditeľ Obec Skalité – Prevádzkareň) - majetkoprávne sa to riešilo tak, že
spoluvlastníci podpísali súhlas so vstupom na pozemky.
p. V. Ondrašina - upozornil na zábradlie ku p. Gašparovi Lašovi, je to zlomené, treba to
dorobiť.
p. A. Petrák (riaditeľ Obec Skalité – Prevádzkareň) - ešte to nie je dokončené.
p. starostka - opýtala sa, či bolo zo stavebného úradu podaná informácia, že k p. Majchrákoví
nemôže byť urobená cesta, lebo je to súkromný pozemok.
Ing. V. Bury (referát stavebného úradu, pozemkov a životného prostredia) - informácia nebola
odo mňa, v minulosti im to tak bolo doprezentované, ako stanovisko stavebnej komisie, lebo
sa jedná o súkromné pozemky, a obec nemôže do toho investovať. Skoro všetky cesty sú
v podielovom vlastníctve, teda pozemky pod cestami.
Mgr. M. Kubalík - treba nájsť spôsob ako to vyriešiť.
Mgr. E. Špilová - dala do pozornosti, že bola oslovená občanmi, prečo poslanci schválili
herňu, či je rozumné mať herňu v obci, dokedy majú licenciu a či sa dá niečo v tejto veci
robiť.
p. starostka - poslanci OZ neschvaľujú herne. Celé to rieši Zákon č. 171/2005 Z. z.
o hazardných hrách. Pokiaľ ten, kto chce herňu prevádzkovať, požiada obec o udelenie
licencie a doloží všetky doklady, ktoré sú v zákone uvedené, obec musí dať súhlas. Obec
môže zakázať prevádzkovanie herne len Všeobecne záväzným nariadením (VZN). Takéto
VZN môže obec vydať, ak sa obyvatelia obce petíciou sťažujú, že sa v obci narúša verejný
poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier, pričom takú petíciu musí podporiť najmenej
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30 % obyvateľov obce, ktorí dovŕšili 18 rokov veku. Príjem do rozpočtu obce za rok 2017
bolo zhruba 7 tis. EUR. Z našej strany môžeme vykonať kontrolu na dodržovanie otváracích
hodín. Aj Komisia obchodu a cestovného ruchu môže vykonať kontrolu, ktokoľvek
z poslancov môže vykonať kontrolu, poslanci majú poslanecké preukazy.
p. starostka - poďakovala JUDr. J. Pikuliakovi za vyhratý súdny spor s firmou STRABAG,
ktorá nás žalovala z dôvodu neuhradených faktúr, žaloba bola zamietnutá v celom rozsahu.
Za všetky cesty, ktoré pre obec robila táto firma ešte počas výstavby vodovodu a kanalizácie,
bolo zaplatené a iné veci, ktoré boli medzi nimi a inými firmami, nebude znášať obec.
p. J. Vojčiniak - sa opýtal, ako to vyzerá s ostatnými súdnymi spormi?
JUDr. J. Pikuliak - súdny spor s manželmi Tabačárovými - 4 žaloby - Ústavný súd zamietol.
Došlo k úmrtiu p. Tabačárovej - súd sa obrátil na dedičov, či chcú pokračovať v súdnych
sporoch. Výsledok bude ten istý, ako u p. Tabačára. Sú to prípady, kedy ľudia nevedia
rozlišiť, čo je dobré, celé je to smutný príbeh.
13. Záver.
p. starostka - po vyčerpaní všetkých bodov rokovania poďakovala prítomným za účasť. Dala
do pozornosti, že ďalšie zasadnutie OZ bude v mesiaci máj, ukončila rokovanie.
Na rokovaní boli prijaté uznesenia od č.107 /2017 po č. 123/2017.

Ing. Vladimír Krčmárik
prednosta OcÚ

I.

overovateľ: p. Jozef Vojčiniak

II.

overovateľ: p. Milan Vojčiniak

PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce

Zapisovateľka: Miroslava Serafinová
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