Zápisnica z Riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Skalité
konaného dňa 24. 5. 2018 v Skalitom
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny, občania obce Skalité
Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Informácia o vzdaní sa poslaneckého mandátu p. Vladislava Ondrašinu a zloženie
sľubu poslankyne Mgr. Janky Majchrákovej
4. Správa o činnosti od posledného OZ, Kontrola Uznesení OZ (predkladá starostka)
5. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Obec Skalité – Prevadzkáreň za rok
2017
6. Stanovisko HKO k záverečnému účtu, Záverečný účet obce Skalité a rozpočtové
hospodárenie za rok 2017
7. Hodnotiaca a Monitorovacia správa Programového rozpočtu 2017
8. Rozpočtové opatrenie starostky č. 1/2018 a 1. zmena rozpočtu obce Skalité na rok
2018
9. Správa o výsledku inventarizácie k 31. 12. 2017
10. Zásady odmeňovania poslancov OZ Skalité
11. Plán kontrolnej činnosti HKO na 2. polrok 2018
12. Vyhodnotenie zimnej údržby 2017/2018
13. Plán opráv MK, osvetlenia a rozhlasu
14. Nakladanie s majetkom obce
15. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 5/2016
16. Komunitný plán sociálnych služieb obce Skalité na roky 2018 - 2023
17. Rôzne
18. Interpelácie
19. 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. Predložila program
rokovania, navrhla zmenu programu - stiahla bod rokovania č. 16 - Komunitný plán
sociálnych služieb obce Skalité na roky 2018 - 2023. Takto predložený návrh, bol jednohlasne
schválený počtom hlasov 12 prítomných poslancov.
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2. Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
p. starostka – zápisom poverila p. M. Serafinovú, za overovateľov zápisnice p. Jána Buryho,
Mgr. JUDr. Jozefa Gonščáka, do návrhovej komisie navrhla Mgr. Zdenku Révayovú, Mgr.
Milana Kubalíka Predložený návrh bol jednohlasne schválený (počtom 12 prítomných
poslancov).
3. Informácia o vzdaní sa poslaneckého mandátu p. Vladislava Ondrašinu a zloženie
sľubu poslankyne Mgr. Janky Majchrákovej
p. starostka - informovala, že 13. 4. 2018 bol na Obecný úrad doručené podanie p. Vladislava
Ondrašinu, kde uvádza, že sa vzdáva mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva obce Skalité
ako aj členstva v komisiách obce Skalité, do ktorých bol zvolený, uvádza, že sa vzdáva dňom
31. 3. 2018. Podľa Zákona o obecnom zriadení mandát zaniká dňom doručenia na príslušný
Obecný úrad, tzn. 13. 4. 2018. Ako prvá náhradníčka pre Volebný obvod č. 1 je Mgr. Janka
Majchráková, ktorú sme oslovili a prevzala si Osvedčenie o zvolení. Aby mohla byť
poslankyňou Obecného zastupiteľstva so všetkými právami a povinnosťami podľa zákona je
povinná zložiť zákonom predpísaný sľub. Požiadala Mgr. Janku Majchrákovú, aby zložila
sľub - Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti,
ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony
Slovenskej republiky, zákony a ostatné Všeobecné záväzné právne predpisy a pri výkone
svojej funkcie poslanca Obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa najlepšieho
vedomia a svedomia.
Mgr. Janka Majchráková - sľubujem, podpísala sľub.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 124/2018, - určenie zapisovateľa, voľba
overovateľov, návrhovej komisie, zloženie sľubu, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom
13 prítomných poslancov)
4. Správa o činnosti od posledného OZ, Kontrola Uznesení OZ (predkladá starostka)
p. starostka - informovala poslancov, že Uznesenia, ktoré boli prijaté sú splnené, okrem
Uznesenie č. 111/2018 - týka sa výstavby športovej haly, Úverová zmluva bude podpísaná
v budúcom týždni, takisto aj Zmluva o dielo vrátane dodatku, Uznesenie č. 112/2018 oprava chodníka sa bude realizovať v letných mesiacoch.
•
Správa o činnosti
rokovanie s OTP Bankou - úver na výstavbu športovej haly bol navrhnutý so sadzbou
0,74%. Podarilo sa vyrokovať v OTP Banke zníženie úrokovej sadzby na 0,56% nielen na
úver na výstavbu športovej haly ale aj na reštrukturalizáciu predchádzajúceho úveru, ktorý je
vo výške cca 287 tis. EUR. Splátky sa navýšia z 4 900 ,- EUR na sumu 7300,- EUR vrátane
nového úveru. Obec dokáže bez problémov splácať, o výške úverového zaťaženia bude
informovať p. kontrolórka.
podpísaná Zmluva o dielo na výkon stavebného dozoru na halu Ing. Rudolk Lipták má za sebou veľké stavby, napr. MM Aréna v Krásne nad Kysucou. Bol vybraný na základe
ponuky, najnižšej ceny.
odovzdané stavenisko na stavbu firme SPORTSERVIS Diaková Martin, zatiaľ
v rozsahu prípravných prác - prípojky na inžinierske siete. Na základe novej projektovej
dokumentácie vrátane Rozpočtu s Výkazom výmer bude podpísaný Dodatok k zmluve a bude
umožnené odovzdanie staveniska aj na výkopové práce.
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informovala o investíciách, rozšírenie osvetlenia na súbežnej ceste - od MUDr.
Gilánika až do Gregušov - zhruba 1700 metrov nového verejného osvetlenia - prebehlo
verejné obstarávanie (ďalej len „VO“) - najvýhodnejšiu ponuku dala firma IS INDUSTRY,
možnosť zaplatiť za práce v priebehu 12 mesiacov, nezaťaží to rozpočet len v tomto roku.
vybudovanie nízko rozvodných skríň na námestí s možnosťou elektrickej siete na
využitie pri Vianočných trhoch a podujatiach obce.
zníženie energetickej náročnosti budovy Centra voľného času –
oprava rozvodov vody, kanalizácie, obklady, dlažba v školskej jedálni v kuchyni
a jedálni v MŠ Skalité Ústredie.
rozšírenie cintorína Rieky - uskutočnilo sa ďalšie rokovanie so správcom farnosti, boli
odsúhlasené podmienky - 1,- EUR/m2 odkúpiť pozemky v lokalite cintorína Rieky, s tým, že
ešte nie je jasná presná výmera, bude vypracovaný Geometrický plán (ďalej len „GP“), na
odčlenenie a prevod E- stavu, do C- stavu, kde si aj farnosť chce dať svoje pozemky do
poriadku, každý si uhradí náklady v prepočte na odpredávanú výmeru. Keď bude zrejme
o akú výmeru ide, obec navrhne splátky, ako chce zaplatiť za pozemky, nateraz zostáva suma
5 tis. EUR.
uskutočnilo sa množstvo rokovaní v súvislosti so stavbou diaľnice, resp.
s dokončením, prebehne Kolaudačné konanie v súvislosti s náhradnými vodnými zdrojmi
vodovody Kučapače, Filipov, Poľana. Občania si musia urobiť prípojky a budú si to každý
riešiť sám.
rokovanie ohľadom cesty 1/12 - podarilo sa vyrokovať opravu ďalších 4 úsekov, kde
hrozia zosuvy, sú obnažené aj siete. Pripravuje sa projektová dokumentácia v jesenných
mesiacoch sa plánuje asfaltovanie štátnej cesty.
uskutočnil sa Deň Zeme - poďakovala za čistenie obce - školy, organizácie - 13 tis.
EUR faktúra za odpad.
výročné členské schôdze Klubu dôchodcov, Červený kríž
Oslavy dňa učiteľov 13. 4. 2018
- Uvítanie detí 17. 5. 2018
- 27. 4. 2018 - Oslavy oslobodenia - zúčastnila sa aj predsedníčka ŽSK - p. Erika Jurinová,
zástupca veľvyslanca Ruskej federácie p. Ryžov.
- zasadala Finančná komisia (ďalej len „FK“), sociálna komisia (ďalej len „SK“), stavebná
komisia (ďalej len „StK“), Obecná rada (ďalej len „OR“), ktorí pripravili rokovanie,
prejednali jednotlivé body rokovania, zápisnice poslanci obdržali spolu s pozvánkou.
- členstvo v organizácii cestovného ruchu Kysuce - tzv. KLASTER Kysuce, nižšie členské,
vzhľadom za nižšiu daň z ubytovanie za predchádzajúci rok, 2500,- EUR - na realizáciu
Goralských slávnosti, na Serafínove pri vlakovej zastávke - vybudovaná informačná
turistická tabuľa a lavička, podobné by malo byť vybudované v časti Kykuľa - kadiaľ vedie
v zime bežkárska trasa.
- podaná žiadosť na Ministerstvo školstva na podporu rozvoja športu - vybudovanie detského
ihriska v časti na Kudlove, žiadosť bola schválená , 8200,- EUR, prebehne obstarávanie,
rovnako 4 tis. EUR - dostanú na športovú výbavu hokejbalisti, biatlon, dievčatá futbalistky.
- podaná žiadosť na Ministerstvo vnútra na poskytnutie dotácie na individuálne potreby obcí,
na zníženie energetickej náročnosti budovy CVČ - vo výške 13 500,- EUR.
- podané projekty na rekonštrukciu autobusových zastávok v Ústredí obce, zateplenie budovy
Hasičskej zbrojnice.
- podaná žiadosť na ŽSK - interiérové vybavenie knižnice, financovanie - Rodinná
cykloturistika, v letných mesiacoch.
- požiadala, aby pripomienky, resp. dotazy dali poslanci v rámci interpelácií
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Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 125/2018 - kontrola plnenia Uznesení,
Správa o činnosti, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 13 prítomných poslancov).
p. starostka - požiadala o súhlas, aby body rokovania 5, 6, 7 - boli prerokované súčasne,
nakoľko spolu úzko súvisia, materiály poslanci obdržali spolu s pozvánkou, poslanci
s týmto návrhom súhlasili.
5. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Obec Skalité – Prevadzkáreň za rok
2017
p. starostka - požiadala p. Žofiu Majchrákovú (účtovníčku Obec Skalité Prevadzkáreň), aby
poslancov informovala poslancov.
p. Žofia Majchráková - podrobne informovala, dala do pozornosti, že najväčší problém TKO
a triedený odpad, vysoké náklady. Občania málo triedia odpad, spoločnosť ENVIPACK nám
platil finančné prostriedky vo výške 27600,- EUR. V tomto roku nám vypovedal zmluvu, sú
rozjednané veci, hľadá sa OZV, budeme musieť požiadať o pridelenie, z toho dôvodu sme
žiadali o navýšenie rozpočtu na likvidáciu triedeného odpadu z rozpočtu obec. 216 tis. EUR náklady na TKO. Narástli náklady na Verejné osvetlenie - 30 800,- EUR, a ide sa rozširovať
verejné osvetlenie, čo bude mať takisto vplyv na náklady, treba na to myslieť pri tvorbe
rozpočtu
na budúci rok.
Diskusia nebola, nakoľko sa nikto neprihlásil
6. Stanovisko HKO k záverečnému účtu, Záverečný účet obce Skalité a Rozpočtové
hospodárenie za rok 2017
p. starostka - požiadala p. Máriu Stašovú, aby predložila stanovisko k Zaverečnému účtu a p.
Ruckovú, aby predložila Záverečný účet
p. Mária Stašová (HKO) - predložila Stanovisko HKO k Záverečnému účtu, materiál poslanci
obdržali spolu s pozvánkou, tvorí prílohu zápisnice, doporučuje, aby bol schválený, bol
zverejnený na úradnej tabuli a WEB stránke obce.
p. Alojzia Rucková (referát rozpočtu a účtovníctva) - predložila Záverečný účet, materiál
poslanci obdržali spolu s pozvánkou, tvorí prílohu zápisnice.
p. starostka - dala do pozornosti, že Záverečný účet bol takisto prerokovaný na zasadnutí FK
a OR, doporučujú schváliť bez výhrad a prebytok hospodárenia z minulého roka vo výške
viac ako 60 tis. EUR previesť do rezervného fondu..
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
7. Hodnotiaca a Monitorovacia správa Programového rozpočtu 2017
-(Materiál poslanci obdržali spolu s pozvánkou, tvorí prílohu zápisnice)
p. starostka dala do pozornosti rozsiahlu správu o plnení programového rozpočtu obce.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
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Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 127/2018 - Stanovisko HKO k Záver.
účtu, Záverečný účet , Rozp. hospodárenie za rok 2017, Hodnotiaca a Monitorovacia správu
Progr. rozpočtu za rok 2017, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 13 prítomných
poslancov).
8. Rozpočtové opatrenie starostky č. 1/2018 a 1. zmena rozpočtu obce Skalité na rok
2018 (Materiál poslanci obdržali spolu s pozvánkou, tvorí prílohu zápisnice)
p. starostka - dala do pozornosti materiály, ktoré poslanci obdržali - Rozpočtové opatrenie
starostky č. 1/2018 a návrh na l. zmenu rozpočtu obce 2018, prehľad plánovaných investícií,
prehľad rozšírenia Ver. osvetlenia a možnosti financovania.
Rozpočtové opatrenie bolo vykonané v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách obce,
v súlade so Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami a to tak, že do rozpočtu boli
zapojené bežné príjmy zo štátu, jednotlivé transfery, z kap. príjmov - príjem z predaja
pozemkov, tvorí prebytok rozpočtu, o týchto príjmoch rozhoduje OZ. Bola zaktualizovaná
čiastka - refundácia z projektu Zníženie energetickej náročnosti MŠ Skalité Ústredie, bola
čiastočne krátená žiadosť o platbu z toho dôvodu, projekt nebol zrealizovaný na maxim.
sumu, ale bola suma nižšia, pri tvorbe rozpočtu sa počítalo s maximom. Finančné operácie nedočerpané finančné prostriedky zo štátu - škôlka, rodinné prídavky. Bežné výdavky - štátne
príjmy - škola v prírode, v Kap. výdavkoch - vrátka na informačnú tabuľu, nebol dodržaný
termín fakturácie zo strany zhotoviteľa. Celkom k 31. 3. 2018 - rozpočet prebytkový o 1248,EUR. FK a OR - doporučuje OZ vziať na vedomie.
p. starostka - predložila l. zmenu rozpočtu.
Príjmová časť - zapojený prebytok rozpočtu z roku 2017 - Rezervný fond vo výške
60 124,57 EUR, aktualizácia výšky podielových daní - Príjmy z podielových daní by mali
byť vyššie o 87 tis. EUR, vzhľadom k plánovanému rozpočtu, výška podielových daní sa
bude ešte v priebehu roka meniť. Príjmy sa navyšujú zhruba o 151 tis. EUR, čo bude zapojené
aj do výdavkov.
Výdavková časť - rozšírenie verejného osvetlenia na súbežnej ceste - v tomto roku bude
uhradené 40% z ceny diela a v budúcom roku 60% , pri stavbe športovej haly - náklady na
Stavebný dozor 1% z ceny diela, č.j. 8 tis. EUR, pre rok 2018 - navrhnuté 4 tis. EUR, náklady
na verejné obstarávanie športovej haly, náklady na zmenu projektovej dokumentácie 6 tis.
EUR. Náklady na opravu školskej kuchyne a školskej jedálne v MŠ Ústredie, skutočné
náklady na kuchyňu 20 tis. EUR a na jedáleň 6 tis. EUR. Zrealizujú sa nové rozvody vody,
nové rozvody kanalizácie, osekanie omietok, konzervácia proti plesni, obklady, dlažby,
výmaľba, výlevka, WC pre žiakov a stravníkov. V jedálni - vybúranie priečok, nové omietky,
zamurujú sa dvere. Zásuvkové skrine na námestí - vybudovanie rozvodov a rozvádzačov na
námestie, pre potreby pri podujatiach. Zníženie energetickej náročnosti budovy Centra
voľného času - cca 36 tis. EUR. Pôjde o zateplenie obvodového plášťa, pivníc, vybudovanie
prístreškov pred vstupy CVČ a do priestorov, ktoré využívajú záhradkári. Bola podaná
žiadosť na Ministerstvo vnútra, ak bude schválená žiadosť a poskytnutá dotácia, náklady sa
nám znížia. Oprava pamätníka - bol nájdený sochár, ktorý sa tomuto venuje, je to akademický
sochár p. Kovaľ, urobil obhliadku, pomník zostane na svojom mieste - očistí sa od nánosov,
odstránia sa veci, ktoré tam nemajú byť, bude celý nakonzervovaný, opraví sa tabuľa, ktorá
tam je, budú doplnené mená, ktoré tam majú byť tak, ako sú na stránke Ministerstva vnútra ide o sumu 5 tis. EUR.
Úroky z úveru sa znižujú, takisto bola zaktualizovaná výška splátok úveru.
Do zmeny sme zakomponovali žiadosti o navýšenie rozpočtu - Obec Skalité Prevadzkáreň na separovaný zber - 20 tis. EUR, žiadosť MŠ Skalité Ústredie - na vyplatenie odchodného
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a preplatenie dovolenky zamestnankyne, ktorá odišla na starobný dôchodok. Žiadosť TJ
Slovan - náklady na energie, ktoré sa odčlenia od príspevku na činnosť, aby dotácia išla len
do športu. Žiadosť SZUŠ o navýšenie rozpočtu, bola prejednaná na FK a OR - nedoporučili
schváliť, z toho dôvodu, že škola disponuje s takými finančnými prostriedkami, ktoré sú
rovnako vysoké ako na žiakov ostatných našich škôl, škola nemá náklady na prevádzkovanie
budovy, to čo obec dáva, je postačujúce. Odovzdala slovo p. Alojzii Ruckovej, aby podrobne
informovala o jednotlivých položkách navrhovanej zmeny rozpočtu.
p. Alojzia Rucková (referát rozpočtu a účtovníctva)- informovala poslancov podrobne podľa
položiek o navrhovaných zmenách.
p. Mária Stašová (HKO) - súhlasila s predloženou zmenou rozpočtu, doporučuje schváliť,
rozpočet sa bude v priebehu roka upravovať, vzhľadom na potreby života obce. Dala do
pozornosti materiál pre poslancov o dodržaní podmienok financovania. Nevieme, od kedy sa
bude splácať úver, k 30. 6. 2018 - splátka starého úveru. Čo sa týka splácania úveru - príjmy
za rok 2017 sú 2 690 301,- EUR - 32,63% - úverové zaťaženie obce, čo sa týka splátok
7,38%, započítavajú sa aj dodavateľské úvery - splátkový kalendár, dodávateľ nám
nefakturuje nič navyše, tak sa to nezapočitáva, ak by dodávateľ chcel niečo navyše, v tom
prípade sa to považuje za dodávateľský úver.
Diskusia k tomuto bodu:
p. J. Vojčiniak - opýtal sa ako to je s tou žiadosťou TJ Slovan Skalité, ak minú viac energii,
tak ako sa to bude platiť.
p. starostka - TJ Slovan Skalité - podala žiadosť, kde uviedli rozpočet na energie 4498,- EUR.
p. Ján Bury - je to už presná suma.
p. Jozef Vojčiniak - dal do pozornosti, aby bola do investícii doplnená oddychová zóna na
Kudlove, keď sa tam bude stavať ihrisko, aby sa na to myslelo do budúcna, či to už bude
altánok na oddych pre deti a dospelých, sú tam bytovky, dávam to ako doplňujúci návrh,
požiadal o podporu.
p. starostka - v tomto roku určite nie, keď sa bude pripravovať rozpočet na rok 2019.
p. Jozef Vojčiniak – dáva návrh uviesť to do Uznesenia, aby to tam bolo.
p. Ľubica Lašová - súhlasila s p. Jozefom Vojčiniakom, a navrhla, aby sa takisto dala do
rozpočtu na budúci rok aj oddychová zóna aj v Ústredí obce, nemajú sa deti kde hrať, buduje
sa to aj v iných obciach, určite by to bolo potrebné. Opýtala sa, či pri rekonštrukcii kuchyne
bude vymenená aj dlažba v kuchyni.
p. starostka – áno, spomínala som to. Podrobný rozpočet je k dispozícií k nahliadnutiu, budú
sa robiť nové rozvody vody a kanalizácie, tak určite sa bude musieť vymeniť aj dlažba,
obklady, bude sa to robiť všetko cez letné prázdniny.
Mgr. Edita Špilová - keď dávajú poslanci svoje návrhy, tak takisto navrhuje po dokončení
výstavby športovej haly, aby bolo upravené aj okolie školy, schodište je celé rozsypané.
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p. Žofia Majchráková (obec Skalité – Prevádzkareň) - opýtala sa k oprave chodníka, či sa tá
položka presunula v rozpočte, nepostrehla to.
p. starostka - áno bola vykonaná zmena - presun medzi položkami. Dostanete to v príspevku.
Predložila pozmeňujúci návrh na zmenu rozpočtu - presun v rozpočte z bežných výdavkov zo
sociálnej oblasti vo výške 10 tis. EUR do kapitálových výdavkov na nákup auta na rozvoz
stravy. Je to nevyhnutné. Fábia má rok výroby 2001 - 300 tis. Km najazdených, je veľmi
poruchová, nespoľahlivá. Požiadala o podporu, nakoľko ak auto nebude jazdiť, museli by sme
prestať rozvážať stravu občanom. Máme na mysli staršie ojazdené vozidlo, ktoré bude
využívané na krátke vzdialenosti na tento účel.
JUDr. Milan Krčmárik - nevie, či je šťastné riešenie kupovať staršie auto, navrhol radšej
počkať a kúpiť nové auto. Staré auto je zlá investícia, určite nekupovať za 10 tis. EUR, treba
pozrieť rozpočet a bude sa dať presunúť z inej položky.
Mgr. Milan Kubalík - v rádiu som počul, že sa poskytujú dotácie na nákup elektromobilov pre
potreby škôl a obcí, kázal sa informovať, aké sú možnosti.
JUDR. Milan Krčmárik - je problém s nabíjaním, nie je tu nabíjacia stanica.
Koniec diskusie.
p. starostka – dala hlasovať o doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhoch v poradí, ako boli
predložené.
1. návrh p. Jozefa Vojčiniaka - prvé dva sa netýkajú priamo tejto zmeny rozpočtu, aby do
návrhu Investičných akcií pre budúci rok bola zakomponovaná oddychová zóna na Kudlove.
Hlasovanie : všetci prítomní poslanci s predloženým doplňujúcim návrhom súhlasili.
2. návrh p. Ľubice Lašovej - vybudovanie oddychovej zóny v Ústredí obce.
Hlasovanie - všetci prítomní poslanci s predloženým doplňujúcim návrhom súhlasili.
3. návrh p. starostky - presun finančných prostriedkov z Bežných výdavkov z opatrovateľskej
služby vo výške 10 tis. EUR do Kapitálových výdavkov na kúpu auta na rozvoz stravy.
Hlasovanie - všetci prítomní poslanci s predloženým pozmeňovacím návrhom súhlasili.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 128/2018 - berie na vedom. info HKO
k návratnosti zdrojov financovania, l. rozpočtové opatrenie starostky obce, schvaľuje l. zmenu
rozpočtu obce na rok 2018 aj s doplňujúcimi a pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré bolo
jednohlasne schválené (počtom 13 hlasov prítomných poslancov).
9. Správa o výsledku inventarizácie k 31. 12. 2017
p. starostka - dala do pozornosti Správu o inventarizácii majetku, materiál poslanci obdržali
spolu s pozvánkou, ide o veľmi rozsiahly materiál, poslanci boli členmi DIK v jednotlivých
organizáciách, alebo na Obecnom úrade, odovzdala slovo p. A. Ŕuckovej - zodpovedná za
inventarizáciu majetku obce.
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p. Alojzia Rucková (referát rozpočtu a účtovníctva) - informovala o priebehu a výsledku
inventarizácie, bola prejednaná na zasadnutí FK - nedoporučila vyradiť časť dotláčačky pri
kasárňach bez ceny, doporučuje, aby sa tento majetok vyradil vo výške 38% z obstarávacej
ceny, nebolo zrejme, koľko ktorá časť stála. Prevádzka predložila žiadosť o vyradenie auta
Citroen BERLINGO, je už staré, nespôsobilé jazdy, je potrebné ho vyradiť.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 129/2018 - schvaľuje Správu o výsledku
inventarizácie, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 13 hlasov prítomných poslancov).
10. Zásady odmeňovania poslancov OZ Skalité
- materiál poslanci obdržali spolu s pozvánkou, tvorí prílohu zápisnice.
p. starostka - informovala poslancov, že v súlade so zmenou zákona č. 369/1990- týka sa aj
zmenu pri odmeňovaní poslancov, je potrebné, aby boli doplnené Zásady odmeňovania
poslancov a to v Článku III bod 7 - Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na
úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov, najviac však
v kalendárnom roku jeden mesačný plat starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej
skupiny , OR - doporučuje schváliť.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 130/2018 - schvaľuje Zásady
odmeňovania poslancov, hlasovanie prehlo nasledovne:
Za hlasovali: Mgr. Z. Révayová, M. Kurtová, Mgr. M. Kubalík, Mgr. E. Špilová, Mgr. JUD.
J. Gonščák, J. Bury, JUDr. M. Krčmárik, Ľ. Lašová, J. Vojčiniak, M. Petrák, O. Rovňan, M.
Vojčiniak
Proti: 0
Zdržala sa: Mgr. J. Majchráková
počtom hlasov 12 bolo uznesenie schválené
11. Plán kontrolnej činnosti HKO na 2. polrok 2018
p. starostka - dala do pozornosti Plán kontrolnej činnosti HKO na 2. polrok 2018, materiál
poslanci obdržali spolu s pozvánkou, tvorí prílohu zápisnice, odovzdala slovo p. M. Stašovej.
p. Mária Stašová (HKO) - predložila Plán kontrolnej činnosti - je zverejnený na úradnej tabuli
obce, WEB stránke obce Skalité.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 131/2018 - schvaľuje Plán kontrolnej
činnosti na 2. polrok 2018, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 13 hlasov prítomných
poslancov)
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12. Vyhodnotenie zimnej údržby 2017/2018
p. starostka - informovala poslancov, že podrobne vyčíslené náklady na zimnú údržbu boli
uvedené v materiáli, ktorý poslanci obdržali spolu s pozvánkou, tvorí prílohu zápisnice.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň) - tak ako je uvedené predpoklad do
konca roka bude potrebných 10 tis. EUR, na letnú údržbu nám v rozpočte zostáva 20 - 25 tis.
EUR.
p. starostka - opýtala sa 65 tis. EUR - minulo sa 9300,- EUR, je potrebné ešte 20 tis. EUR,
rozdiel je 45 tis. EUR, nie 25 tis. EUR.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň) - nie je tam prirátaná réžia, réžia sa
rozpočítava na konci roka.
p. starostka - podľa môjho názoru na cesty môže byť vyčlenené 35 - 40 tis. EUR na opravu
ciest, preveríme to, réžia je v tých 9300,- EUR, čo sa minulo, tak by to malo byť aj s tým
zbytkom.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň) - je to takisto bez réžie, počíta sa až na
konci roka, podľa %- tuálnych nákladov na jednotlivé druhy činnosti.
Diskusia k tomu bodu :
Mgr. Edita Špilová - opýtala sa, či sa zvyšné finančné prostriedky použijú na opravu ciest.
JUDr. Milan Krčmárik - na stavebnej komisii sme rátali s ako sumou ? Podľa toho čo p.
Petrák, hovorí, že zostáva do konca roka.
p. Alojz Petrák - 25 - 30 tis. EUR môžeme dať do úprav ciest, ktoré sa schvália.
JUDr. Milan Krčmárik - chcem vedieť, či sme rozhodovali na zasadnutí StK, podľa tejto
sumy.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň) - hovorím, že z toho, čo je rozpočtované
po odrátaní nákladov na zimnú údržbu, môžeme dať 25 - 30 tis. EUR, vzhľadom na situáciu,
ktorá nastane.
JUDr. Milan Krčmárik - to, že tam réžia nie je, nie je dobré, lebo to bude zrejmé až na konci
roka, z toho zbytku nič neurobíme.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň) - nedá sa to predpokladať, vždy to bolo
tak, že sa v následnej úprave rozpočtu, urobila zmena podľa skutočnosti. Ak bude schválený
harmonogram zimnej údržby tak, že tam bude aj posyp ciest, musí sa to zobraziť aj na
finančných prostriedkoch v rozpočte, lebo bude potrebné vytvoriť podmienky na uskladnenie
posypového materiálu a takisto bude potrebné zakúpiť aj prostriedok na posyp ciest, pri
tvorbe nového rozpočtu sa bude musieť na to prihliadnuť aj po finančnej stránke.
Mgr. Zdenka Révayová - opýtala sa aká je výška réžie za predchádzajúce roky.
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p. Alojz Petrák - záleží v akej výške sa budú robiť práce, celkový obrat Prevádzky je cca 450
tis. EUR, čo je aj 10%, záleží koľko ide na komunikácie.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 132/2018 - schvaľuje Vyhodnotenie
zimnej údržby 2017/2018, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 13 hlasov prítomných
poslancov).
13. Plán opráv MK, osvetlenia a rozhlasu
p. starostka - dala do pozornosti zápisnicu zo zasadnutia StK - podrobne sa tým zaoberala
a určila poradia, ktorá cesta by sa mala robiť v závislosti od možnosti finančných
prostriedkov. Súčasťou zápisnice je aj tabuľka, kde sú všetky doručené a doteraz nevybavené
žiadosti na cesty, aby každý mal prehľad. Zároveň je určené poradie podľa návrhu stavebnej
komisie. Odovzdala slovo V. Burymu, tajomníkovi komisieIng. Vladimír Bury (referát stavebného úradu, pozemkov a životného prostredia) - bolo
prejednaných 28 žiadostí, doposiaľ im nebolo vyhovené, boli vyhodnotené technické
možnosti riešenia, vyhodnocovali sa priority, hlasovaním sa dospelo k poradiu. Predložil
zoznam ciest, ktoré bolo doporučené a zahrntué do Plánu opráv miestnych komunikácií (ďalej
len „MK“), záleží aj od spolupráce s firmou Váhostav.
1. MK s AB povrchom v dĺžke cca 300 m v osade u Kreany (žiadosť p. Zemaníka
a spol.) + osada u Gamrota k p. Belešovi a k p. Menovi.
2.
MK s AB povrchom v osade Bory k rod. domom p. Pavla Rypáka, Milana Majchráka
a p. Časnochu + MK v osade u Kultána a vybudovanie točne na konci tejto MK pri rod.
domoch p. Martina Krčmárika, Jozefa Duraja. a Miroslava Gavláka. Vybudovanie tejto točne
je podmienené dohodou s p. Časnochom, zatiaľ nesúhlasil s vybudovaním točne, ohraničil si
pozemok, ak nebude súhlasiť, nebude sa to tam môcť zrealizovať. Je to na dohode občanov
v tejto časti.
3.
Časť MK s AB povrchom v dĺžke cca 200 m v osade u Hondruši – od rod. domu p.
Ficeka – po križovatku v osade u Strakov.
4.
MK s AB povrchom (vysprávka) v dĺžke cca 280 m v osade u Kocúrkov (p. Jana
Korduliaková a spol.).
5.
Prístupová cesta s AB povrchom v dĺžke cca 130 m k rodinným domom – p. Ľubomíra
Majchráka a spol. na Kudlove – oproti kaplnke.
6.
MK s AB povrchom v dĺžke cca 140 m v osade u Lucaka
7.
MK – betón v dĺžke cca 80 m (prepoj) v osade u Firkov (p. Jana Časnochová a spol.)
+ MK v osade u Mikulov (p. Miroslava Serafínová), ceste je v dezolátnom stave, je to jedna
z najhorších ciest v obci. Ak sa dohodneme s majiteľmi pozemkov, a bude možné technické
riešenie, odvodnenie cesty, bude možné cestu opraviť.
8.
Prístupová cesta – betón v dĺžke cca 50 m v osade u Lukany (p. Grallovičová a spol.)
- niektoré cesty boli doplnené a doporučené aj z vlastného poznania, ale na základe
pripomienok občanov, navrhol som - prepoj na Čierne, prepoj do Poľska.
p. starostka - dala do pozornosti zápisnicu z OR - doporučuje schváliť tak, ako komisia.
Pokiaľ ide o verejné osvetlenie - bežná oprava sa robí, gró je nateraz rozšírenie VO na
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súbežnej ceste v dĺžke 1,7 km, ktoré bude celkom stáť 136 tis. EUR. Rozhlas sa opravuje
v rámci údržby.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň) – ako správca miestnych komunikácii
pripomenul, že podľa toho, koľko finančných prostriedkov bude k dispozícii, také budú aj
možnosti na získanie cien materiálu na povrchové materiály. Firma, musí takisto zkalkulovať
všetky svoje náklady, keď bude jasné, aký mám rozpočet, podľa toho sa zvolí aj
technologický postup, čo má vplyv aj na konečnú cenu diela.
Diskusia k tomuto bodu:
p. Ján Bury- predložil požiadavku občanov od Choluja, nie je tam dokončený koniec cesty.
Ing. V. Bury (referát stavebného úradu, pozemkov a životného prostredia) - žiada o opravu p.
Rastislav Minárik - ide o dĺžku 80 metrov, kúpil tam starý rodinný dom, je tam veľmi
problematický terén. p. Krasňan sa k domu dostane zo spodnej časti.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň) - p. Minárik dom využíva len na
rekreačné účely, ide o starú vozovú, úzku cestu, dá sa tam prejsť s traktorom, nákladným
autom. p. Krasňan sa k domu bez problémov dostane, a p. Minárik môže prejsť zhora,
zaparkuje si tam auto a 40 m, môže prejsť peši.
p. Ľubica Lašová - opýtala sa, či sa neuvažuje o ceste ku Snežienke.
Ing. V. Bury (referát stavebného úradu, pozemkov a životného prostredia) - predložil som to,
veľmi sa využíva hlavne na turistiku a cyklistiku, cestu od vlakovej zastávky až do Zvardoňa.
Poliaci majú vybudovaný celý región v tej oblasti, pripravujú sa nové cyklotrasy, preto som to
navrhol, bol som oslovený mnohými ľuďmi, pomohlo by nám to, možno by bolo dobré využiť
financovanie cez dotácie.
p. Ján Bury - možno skúsiť riešiť to cez eurofondy, alebo cezhraničnú spoluprácu.
p. starostka - cez eurofondy sa to riešiť určite nedá, lebo veľkú časť cesty vlastní p. Pavol
Tabačár, aby sme mohli podať žiadosť, musia byť pozemky vysporiadané, alebo aspoň
prenajaté.
p. Milada Kurtová - mala pripomienku ku ceste do Lukany, bola som oslovená, že cestu by
potrebovali čim skôr, býva tam občan na invalidnom vozíku, má problém sa dostať po ceste.
Čo sa týka osvetlenia, nedá sa tam večer prejsť, je tam veľká tma – ale to v interpeláciách.
JUDr. Milan Krčmárik - mal pripomienku k p. V. Burymu, cesta okolo Snežienky by bola
naozaj dobrá, pokiaľ by bola využívaná ako cyklotrasa, ale tam je veľká pravdepodobnosť, že
by to veľmi využívali občania z Poľska, dalo by sa to riešiť zábranou, ale sú tam chaty,
potrebujú sa tam dostať autom, aby sa to nevyhlo účelu.
p. Jozef Vojčiniak - dal do pozornosti prepoj u Gregušov na Čierne, prečo sa to nedalo do
projektu, keď sa robila cesta na Čierne.
p. Miloš Petrák - cesta poza p. Turcera, ide o dĺžka cca 200m bolo by to dobré, aj čo sa týka
bezpečnosti, keď sa bude opravovať hlavná cesta. Zo Skalitého by sa po súbežnej ceste dalo
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dostať až na Svrčinovec, nemuseli by ľudia ísť po hlavnej ceste vôbec, už teraz je cesta veľmi
využívaná, dávam návrh, aby to bolo zaradené ako poradie č. 9.
p. Milan Vojčiniak - ak nedostaneme asfalty od NDS neurobíme nič, najskôr treba urobiť
cesty k rodinným domom, opatrne s tým, viete si predstaviť o koľko kilometrov ciest ide,
máme na to peniaze, aby sa nám podarilo urobiť tie cesty, ktoré sme navrhli.
JUDr. Jozef Pikuliak (právny zástupca obce) - treba na to pozerať aj z iného pohľadu, tam kde
je cesta, MK patrí obci a pozemok vlastníkovi pozemku, tam kde sa vytvára MK, môžu nastať
iné komplikácie, treba brať do úvahy v akom stave sú pozemky, na ktorých chcete robiť
komunikácie. Treba brať do úvahy všetky argumenty. Cyklotrasy sú veľmi vítané, možno by
bolo dobré urobiť projekt do budúca, ako realizovať cyklotrasu, komunikovať s verejnosťou.
Mgr. Janka Majchráková - keby sa opravila cesta okolo Snežienky do Poľska, mohla by sa
opraviť aj cesta k p. Tabačárovi, smer ku Skaľanke. Keď sú nezrovnalosti s p. Tabačárom,
treba mu niečo vyhovieť, však bude mať prakticky cestu, a bude slúžiť pre všetkých aj pre p.
Tabačára aj pre turistov, môj návrh je, že by sa to dalo napríklad aj takto vyriešiť. Cesta bude
slúžiť pre turistov, môže sa pokračovať ku Skaľanke, alebo smer do Poľska.
p. starostka - opýtala sa, či myslí cestu v Ski Areáli.
Mgr. Janka Majchráková - áno, vleky teraz neslúžia, cesta tam je, len je zdevastovaná, myslím
si, že by to bolo prijateľné pre všetkých, či už na bicykle, prechádzku, alebo turistiku, dajú sa
urobiť obmedzenia na prejazd áut, dá sa to riešiť. Ako sa dá riešiť prepoj na Čierne, takisto by
som riešila aj prepoj do Poľska, budú mať ľudia väčšie možnosti.
JUDr. Jozef Pikuliak (právny zástupca obce) - je rozdiel či sa buduje MK, alebo cyklotrasa,
je užšia, tak sa môže zrealizovať viac metrov.
Mgr. Milan Kubalík - treba sa pozrieť kto bude cestu využívať, myslím si, že ju budú
využívať viac Poliaci, ako naši ľudia, okolo p. Tabačára, nie je to cesta, ktorá je stavaná na
veľkú premávku, bude sa ničiť, obec nebude mať peniaze na opravu týchto ciest. Treba
využiť dotácie, tak ako aj v Oščadnici sa opravila cesta, niekoľko vrstiev asfaltu, čo je
nastavené na silnú premávku.
Mgr. Janka Majchráková - nikto nehovoril o veľkých ťažkých autách.
Mgr. Milan Kubalík - nijako tomu nezabránime.
Mgr. Janka Majchráková - na to sú komunikácie, aby sa využívali, keď sa bude robiť jeden
prepoj, tak nech sa urobí aj druhý, aby sa obec spojila a donútila niečím, aby tu tí ľudia prišli.
Máme tu niečo pre turistov, aby sme ich tu prilákali???
Mgr. Milan Kubalík - treba to skúsiť financovať z eurofondov, aby sa urobili cesty na
poriadok, aby boli cesty pripravené na zvýšený nápor dopravy, lebo takto urobiť prepoj
s Poľskom po existujúcich cestách, nemá význam, ako sa budú na to pozerať ľudia, ako sme
rozhodli, keď nebudú peniaze na opravu cesty.
p. starostka - vráťme sa k tomu, že všetko záleží od finančných prostriedkov.
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p. Žofia Majchráková (obec Skalité – Prevádzkareň) - čo sa týka rozpočtu na tento rok, máme
65 tis. EUR, bežný chod vrátane réžie stojí okolo 40 tis. EUR, 25 tis. EUR zostáva na
povrchové úpravy. Bolo povedané, že čo všetko treba urobiť, nikto však nepovedal, koľko to
bude stáť. Dôjde presne k tomu, že sa opäť bude musieť navyšovať rozpočet, ako každý rok.
To čo bolo predložené, je absolútne nedostatočné, lebo sa to do rozpočtu MK nedostalo,
dostali sme financie na chodníky. To je z mojej strany všetko, čo sa týka financií s rozpočtom
pracujem, je taká situácia, musela som na to upozorniť.
p. starostka - tých 8 priorít, ciest, je dané v závislosti na to aké má obec finančné prostriedky,
nateraz sa rozpočet na MK nenavyšoval, za to, čo je možno urobíme jednu cestu, nie je ešte
jasné, aká bude situácia s materiálom, aby boli dané cesty, aby sa operatívne mohli riešiť.
Ing. Vladimír Bury (referát stavebného úradu, pozemkov a životného prostredia) - je to len
plán opravy MK.
p. starostka - stroje tu budú až v jesenných mesiacoch, vtedy bude jasná výška podielových
daní v závislosti od júnovej prognózy) a my budeme vedieť aké finančné prostriedky máme
k dispozícii.
Koniec diskusie.
p. starostka - dala hlasovať o doplňujúcom návrhu p. Miloša Petráka - urobiť prepoj v dĺžke
200 m poza RD p. Turcera v poradí č. 9
-

návrh bol jednohlasne prijatý.

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 133/2018 - schvaľuje Plán opráv MK,
VO, VR, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 13 hlasov prítomných poslancov).
p. starostka - navrhla prerušiť rokovanie prestávkou, OZ sa jednohlasne uznieslo na prerušení.
14. Nakladanie s majetkom obce
•

Predĺženie nájomných zmlúv - byty

p. starostka - žiadatelia, ktorým končí nájomná zmluva (ďalej len „NZ“) si požiadali
o predĺženie NZ, doložili všetky potrebné doklady a je možné opätovne uzatvoriť NZ. OR
doporučuje predĺžiť NZ, tak ako doporučila SK. Odovzdala slovo p. Zdenke Révayovej –
predsedníčke SK.
Mgr. Zdenka Révayová - informovala poslancov, že komisia zasadla 7. 5. 2018, následne ešte
dnes ráno pred zastupiteľstvom. Predložila návrh komisie na predĺženie NZ :
Vladimír Krajča, 1449/8 od 15. 06. 2018 do 14. 06. 2021,
Lenka Murínová 1149/1 od 15. 06. 2018 do 14. 06. 2021,
Silvia Ignačáková 1149/13 od 15. 06. 2018 do 14. 06. 2021,
Monika Bulavová 1149/2 od 15. 06. 2018 do 14. 06. 2021,
Eva Koryčárová 1149/8 od 15. 06. 2018 do 14. 06. 2021,
Iveta Kulová 1449/6 od 01. 07. 2018 do 30. 06. 2021,
Ján Kríž 1450/8 od 15. 07. 2018 do 14. 07. 2021,

13

Peter Choluj 1149/4 od 15. 6. 2018 do 14. 6. 2019,
Katarína Černáková 1149/15 od 15. 6. 2018 do 14. 6. 2019,
Miroslav Padyšák 1149/11 od 15. 6. 2018 do 14. 6. 2019,
Michal Majchrák 1149/3 od 15. 6. 2018 do 14. 6. 2019,
Ján Šustek 1440/10 od 10. 8. 2018 do 9. 8. 2019,
Jana Tomková 1459/9 od 01. 8. 2018 do 31. 7. 2019,
Ondrej Špirko 1450/1 od 01. 7. 2018 do 30. 6. 2019,
Ľuboš Ramšík 1449/7 od 15. 6. 2018 do 14. 6. 2019,
Jozef Serafín 1459/11od 1.7.2018 do 30. 6. 2019
Marek Špilák 1149/16 11od 15.6.2018 do 14. 6. 2019
Martina Koričárová ZŠ Kudlov od 11.8.2018 do 10. 8. 2019
JUDr. Jozef Pikuliak (právny zástupca obce)- mal pripomienku, že nejde o predĺženie, ale
o opakované uzatvorenie NZ.
p. starostka - každý nájomca, ktorý ma NZ, 3 mesiace pred skončením NZ je povinný si požiadať
o predĺženie, resp. opakované uzatvorenie NZ, všetci to majú uvedené aj v NZ, nerobia to však,
pracovníčka vyzýva nájomcov, aby si predložili doklady, ak chcú opakovane uzatvoriť nájomný
vzťah.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 134/2018 - schvaľuje opakované uzatvorenie NZ,
ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 13 hlasov prítomných poslancov).
•

pridelenie uvoľnených bytov

p. starostka - predložila žiadosti o uvoľnené byty, podrobne sa tým zaoberala SK, OR, a dnes
opätovne zasadala SK, nakoľko sa líšil názor OR, dnešná SK sa zhodla s rozhodnutím OR. Končí NZ
p. Miroslavovi Rokyčákovi, ktorý si nepožiadal o predĺženie - BD 1149 - zdravotné stredisko. p.
Jozef Špilák - nepožiadal o predĺženie NZ, nemá záujem v byte bývať. Byt v BD 1460 - zostal voľný
po p. Agnese Majchrákovej, zosnulej. 3- izbový byt, kde končí NZ po p. Pavlovi Truchlíkovi, končí
NZ 30. 6. 2018. O týchto 4 bytoch rokovala SK, OR - vyhodnocovali to, kto z nich spĺňa kritéria príjem, či vlastní nehnuteľnosť, či nemá podlžnosti voči obci. Jeden z nich spĺňa kritéria p. Oliver
Priečko - spĺňa kritéria na pridelenie bytu, t. č. bytom Čadca, pochádza zo Skalitého. SK sa zhodla
na tom, aby si vybral byt, ktorý chce, z toho dôvodu, že ako jediný spĺňa kritéria a bude mu pridelený
na 3 roky, vybral si byt v zdravotnom stredisku BD 1149/6. 3- izbový byt - končí NZ a dva l- izbové
byty, ktoré sú voľné. Predložila stanovisko OR - pridelenie 3- izbového bytu Kristíne Rokyčákovej v BD č. 1459 na dobu 1 rok, od 1. 7. 2018, nakoľko nezdokladovali príjem. Pridelenie troch 1izbových bytov - Oliver Priečko - prideliť priamo, ktorý byt si vyberie, ostatné byty prideliť p.
Jarmile Padyšákovej a Marekovi Ramšákovi, tak ako si byt vylosujú. Čo sa týka podmienok
uvoľnenia bytu, právo užívať byt vzniká až odovzdaním bytu s podmienkou, je byt je prakticky
a právne voľný po predchádzajúcom nájomcovi.
Mgr. Zdenka Révayová - SK sa plne stotožňuje s návrhom OR - pridelenie 3- izbového bytu p.
Kristíne Rokyčákovej na l rok, p. Oliverovi Priečkovi - na 3 roky podľa jeho výberu, p. Jarmile
Padyšákovej a p. Marekovi Ramšákovi na l rok, nakoľko nespĺňajú podmienky, tak ako si vylosujú.
Čo sa týka ostatných žiadateľov o byt si žiadala aj p. Emília Šušlová, ktorá však vlastní 7/8 rodinného
domu, z toho titulu bola vylúčená, bola informovaná o situácií a upozornená, aby riešila svoju bytovú
situáciu.
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p. starostka - privítala záujemcov o byty, dala im slovo, aby sa vyjadrili k svojej žiadosti.
sl. J. Padyšáková - požiadala si zo zdravotných dôvodov, býva na Poľane, je to veľký kopec, čo ju
obmedzuje.
p. Marek Ramšák – všetko uviedol v žiadosti, nemá čo dodať.
p. Pavol Truchlík - chcel sa vyjadriť k celej situácii, na byte sme boli traja, starší brat Peter odišiel,
bratovi Dávidovi sa narodilo dieťa, odišiel na l-izbový byt p. Miroslava Rokyčáka. Boli sme za
starostkou, či by sa nedalo vymeniť byty, ja som bol sám na 3- izbovom byte, byty sme si vymenili,
aj sme to hlásili, zaplatil som zábezpeku, so zamestnávateľom, nakoľko je v zahraničí sa mi
nepodarilo skontaktovať, nedoložil som doklady. Byt ste pridelili Davidovi, dohoda bola iná, a ja
v tom prípade nemá kde ísť.
p. Dávid Truchlík - poďakoval za to, že jeho priateľke a jemu bol pridelený 3- izbový byt, ale nevie si
predstaviť, že by tam mal brata v jednej izbe. Decko plače, sú tam tenké steny, myslí si, že tam brat
nevydrží počúvať to, a má k tomu ešte aj priateľku. Chcem vedieť komu to vadilo, aby dostal brat ten
l-izbový byt.
Diskusia k tomu bodu :
p. starostka - požiadala o vysvetlenie, p. Pavol Truchlík povedal, že ste si byty vymenili a aj ste to
hlásili, chcem vedieť komu a kedy.
p. Pavol Truchlík - p. Chromiakovej a riešili sme to aj s Vami.
p. starostka - prvýkrát počujem, že ste si vymenili byty bez právneho titulu, urobili ste niečo, čo je
v rozpore so zákonom, so všetkými predpismi, ste sa presťahovali sami od seba do bytov, na ktoré
nemáte papier. Keď ste boli za mnou, predostreli ste celú Vašu bytovú otázku, bola pri tom aj p.
Chromiaková, áno, hovorili ste o tejto Vašej možnej výmene. Povedala som Vám, že ja o bytoch
nerozhodujem, ale rozhoduje o nich Obecné zastupiteľstvo, ja môžem dať len návrh do komisie a do
zastupiteľstva. Bolo to tak???
p. Pavol Truchlík - áno.
p. starostka - bolo to presne tak. Hovorili ste o výmene, povedala som Vám, že výmeny ako také
nezvykneme robiť, ale určite má právo Váš brat Dávid s p. Rokyčákovou ako mladá rodina požiadať
o 3-izbový byt. Vy ako sám si požiadajte o l- izbový byt. Bolo to tak???
p. Dávid Truchlík - keď sme boli za vami, ste nám povedali, že tie byty môžeme vymeniť.
p. starostka - rezolútne to odmietam, nie je to pravda, a určite by som Vám niečo také nemohla
povedať, nie je to v mojej kompetencii, ja byty neprideľujem. Vy ste navrhli riešenie výmeny, ja som
Vám povedala, že je taká možnosť, ale máte si dať žiadosť a počkať ako rozhodne zastupiteľstvo.
Komisia sa vyjadrila, následne OR, ktorá má na to právo doporučila niečo iné. Ale vy ste si vymenili
byty bez toho, aby ste mali na to doklad, alebo aspoň nejaký súhlas.
p. Pavol Truchlík - vy ste nám povedala, že sa byty vymenia a keď ste byt dali Davidovi, tak ja
automaticky nemám kde ísť, ja potrebujem niekde bývať.
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p. starostka - ste mladý človek po škole, ktorý nedokáže zdokladovať príjem za predošlý rok, môžete
bývať pri svojom bratovi, alebo tam, kde máte trvalý pobyt. Keby ste nahlásili, že ste si vymenili
byty, okamžite konáme, lebo je to v rozpore so zákonom.
p. Pavol Truchlík - však áno, byt sa prepíše na Dávida.
p. starostka - byt sa neprepíše na nikoho, byt bude 30 rokov vlastniť Obec Skalité, vy ste len
nájomcovia, vy si nemôžete nič sami prepísať, o všetkom rozhoduje zastupiteľstvo.
p. Dávid Truchlík - prečo rozhodlo zastupiteľstvo, že ho nemôže dostať.
p. starostka – obecné zastupiteľstvo tvorí 13 poslancov, o bytoch nerozhoduje starostka, opakujem, ja
môžem dať návrh, alebo doporučiť komisii, ale rozhoduje zastupiteľstvo. OR - prijala iné uznesenie,
nie každému, kto si požiada sa pridelí byt, navyše, že vy máte trvalý pobyt úplne inde.
p. Pavol Truchlík - Miroslav Rokyčák si z toho dôvodu nepredĺžil NZ, lebo si myslel, že ja tam
pôjdem.
p. starostka - on si nepožiadal z toho dôvodu, ako ma informoval. že sa stal majiteľom rodinného
domu a nemá nárok na nájomný byt.
p. Pavol Truchlík - áno a potom Dávid si to vymenil a išiel tam.
p. starostka - nič sa nevymenilo, keď bola dcéra p. Rokyčáka - Kristína tehotná, prišiel p. Rokyčák
a požiadal, či môže Kristína bývať v tom byte s nim, lebo nemá, kde bývať, následne som na to aj
súhlas dala. Vy ste si požiadali a OZ rozhoduje. Na otázku, kde vy teraz máte ísť, môžete zostať pri
svojom bratovi tam, kde ste doteraz, alebo tam, kde máte trvalý pobyt.
p. Pavol Truchlík - on si chce založiť rodinu, má decko a malé decko reve.
p. Dávid Truchlík - chcem vedieť, prečo to poslanci neschválili.
p. Jozef Vojčiniak - je potrebné povedať prečo nespĺňajú kritéria.
JUDr. Milan Krčmárik - chcem sa opýtať, či nespĺňa tento pán kritéria, alebo nedal žiadosť.
p. starostka - Dávid Truchlík a Kristína Rokyčáková si požiadali, p. Pavlovi Truchlíkovi končí NZ
30. 6. 2018, ďalšia žiadosť tu nie je.
p. Dávid Truchlík - p. Chromiaková mi dala žiadosť, že ju mám dať bratovi.
p. Ivana Chromiaková (referát daní, poplatkov a bytov) - áno, ale žiadosť nedoniesol a ani nedoložil
žiadne doklady, on ani nemá aké doklady doložiť, riešilo sa to na komisii.
p. starostka - 30 .6. 2018 Vám končí NZ, okrem iného sme tu na to, že keď neviete, alebo si nie ste
niečím istí, máte sa prísť opýtať.
p. Dávid Truchlík - nemáme čas.
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JUDr. Milan Krčmárik - keď chceš bývať, musíš si nájsť čas.
p. starostka - keď ste vedel, že Vám v júni končí NZ, to vás netrápilo, kde pôjdete ? Po prvom
zasadnutí SK sa k Vám zrejme dostala informácia, že vy dostanete l-izbový byt a Kristína
Rokyčáková a Dávid 3-izbový byt, spoľahli ste sa na to. OR - poradný orgán má iný názor doporučila, že ak nemáte kde bývať môžete ostať bývať u svojho brata, alebo v rodinnom dome, kde
máte trvalý pobyt. Doporučila to preto, aby boli uspokojení aj ostatní žiadatelia o byty. Vy ako
súrodenci sa neviete zmestiť do 3- oj izbového bytu, kde ste doteraz bývali ?
JUDr. Jozef Pikuliak - (právny zástupca obce) všeobecne platí jedna vec, dodržiavať pravidlá, opýtal
sa či ich chcú dodržiavať. Máte nájom na určitú dobu, ten skončí a nie je čo riešiť.
p. Dávid Truchlík - boli sme dohodnutí.
JUDr. Jozef Pikuliak (právny zástupca obce) - máte na to Uznesenie zastupiteľstva ? Vy hovoríte
svoje pravidlá. Ak sa nechcete prispôsobiť, ako Vám má niekto vyhovieť, keď vy si nedoložíte
žiadosť, hovoríte si stále svoje a nechcete počúvať, čo Vám hovoríme ? Ako sa chcete dohodnúť ?
p. Pavol Truchlík - to ja mám ísť teraz na ulicu?
JUDr. Jozef Pikuliak (právny zástupca obce) - nikto Vás neposiela na ulicu, keď Vám skončí nájom,
odovzdáte byt.
p. Pavol Truchlík - bolo povedané, že sa to vymení, malo sa to riešiť.
JUDr. Jozef Pikuliak (právny zástupca obce) - máte byt, vráťte sa do neho a keď Vám nájom skončí,
byt odovzdáte.
p. Dávid Truchlík - my to riešime, prečo mu ten byt neschválili, chcem to počuť.
JUDr. Milan Krčmárik - ako chcete byt, keď ste si ani nedal žiadosť ?
p. starostka - p. Pavol Truchlík si dal žiadosť v mesiaci január, vo februári mu OZ schválilo byt na 3
mesiace. Vy ste spoľahli na to, že sa byty vymenia. Každý jeden, ktorý príde za mnou kvôli bytu, je
informovaný, že ja o bytoch nerozhodujem, môžem navrhnúť, doporučiť. Rozhoduje zastupiteľstvo.
Na tom prvom našom stretnutí, bol aj p. Rokyčák. Žiadosť tu je od p. Dávida Truchlíka - nič iné len
jeden papier, žiadny doklad o príjme, nezdokladované, ani by sme sa o tom ani baviť. p.
Chromiaková Vás niekoľko krát vyzývala osobne, telefonicky , nedoložili ste nič.
p. Pavol Truchlík - bol som dohodnutý, že zložím zábezpeku a skontaktujem sa so zamestnávateľom
v zahraničí, ešte to nemám.
p. Ivana Chromiaková - bol na to dostatočne dlhý termín
p. starostka - nezdokladovali ste nič, keď ste nevedeli, mali ste sa opýtať, čo máte robiť.
p. Dávid Truchlík - žiadosť si určite dal.
p. starostka - žiadosť si dal len p. Dávid Truchlík a Kristína Rokyčáková. Nikto z Vás troch
nedoložil nič, ani jeden papier, ani vypísané tlačivo, ktoré sme Vám poslali.
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p. Dávid Truchlík - ja som stále v robote.
p. starostka - to sú presne tie pravidlá, ktoré sa majú dodržiavať. Ak máte na to dôvody a odmietate
to, nedostaneme sa ďalej, mali ste na to dosť času. Všetci žiadatelia zdokladovali, vyzývali sme 24
ľudí, nie ste sám, kto pracuje v zahraničí, každý zdokladoval, dá sa to riešiť.
p. Dávid Truchlík - nech nám povedia, prečo mu to neschválili, nikto nič nepovedal.
p. starostka - aby sa vyšlo v ústrety aj ostatným žiadateľom, ktorí potrebujú byt.
p. Ján Bury - čo tu vlastne riešime, ako chcete byt, keď ste si oň ani nepožiadal, žiadosť tu nie je, vy
si pletiete dve rozdielne veci.
p. Pavol Truchlík - vy ste ju stratili.
JUDr. Milan Krčmárik - keď ste ju doniesol, tak ste si ju mal dať potvrdiť, aby ste mal doklad aj pre
seba.
p. starostka – Opakujem, Dávid Truchlík tu žiadosť má, takisto aj Kristína Rokyčáková, ale ani jeden
doklad k žiadosti. Nemusí byt dostať ani jeden z vás, skončia Vám existujúce NZ a skončíte. Na
opakované vyzvanie ste nedoložili žiadne doklady k žiadosti, nevieme, či vôbec máte nejaký príjem.
p. Pavol Truchlík má žiadosť z januára, vtedy sme Vám schválili byt na 3 mesiace a dosť, vy ste si
nanovo nepožiadal.
p. Pavol Truchlík - však áno a vtedy sme to začali riešiť, že si tie byty vymeníme.
Mgr. Zdenka Révayová - je rozdiel podať žiadosť a zdokladovať príjmy, podľa čoho my máme
rozhodnúť, na akú dobu vám máme byt prideliť. Ak spĺňate podmienku - byt Vám pridelíme na 3
roky, ak nespĺňate podmienku, tak Vám byt pridelíme na 1 rok, povedzte mi z čoho sme mali výjsť,
ako vám môže byť byt pridelený, keď nemáme z čoho. p. Chromiaková - mala 24 žiadosti na 1izbový byt, boli vyzvaní na zdokladovanie z toho počtu sa ozvali 5 žiadatelia, niektorí nespĺňali
podmienky a tí, čo splnili, sú teraz tu a vylosujú si byty. Žiadosť nie je podmienka na to, že Vám
bude pridelený byt. Vy ste si doteraz neboli schopní doložiť doklad o príjme, aby sme vedeli
vypočítať, či ste vôbec schopní platiť byt.
p. starostka - aj Kristína Rokyčáková - určite poberá prídavky a rodičovský príspevok na Úrad práce
do Čadce nie je problém zájsť, nie je to ďaleko, ani ona nedoložila ani jeden doklad.
JUDr. Jozef Pikuliak (právny zástupca obce) - opýtal sa p. Truchlíkovcov, ako majú poslanci
rozhodnúť, keď nedoložili žiadne podklady.
p. Dávid Truchlík - si myslíte, že nemám 50,- EUR na to, aby som zaplatil??
p. Pavol Truchlík - keď som nedoložil doklady, to budem teraz bezdomovec ?
JUDr. Jozef Pikuliak (právny zástupca obce) - riešenie existuje, ale vy musíte pre to niečo urobiť.
Koniec diskusie.
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p. starostka - požiadala, aby si prišli vylosovať p. Marek Ramšák, p. Jarmila Padyšáková.
p. Ivana Chromiaková - p. Padyšáková si vylosovala byt v BD 1460/2 od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2019.
p. Marek Ramšák byt v BD 1149/12 od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019
JUDr. Jozef Pikuliak (právny zástupca obce) - navrhol, aby boli podmienky vyjadrené, keď bude
nájomná zmluva uzatvorená, môže sa však nasťahovať, až keď bude byt uvoľnený. Ak bude nájomca
blokovať 1-izbový byt je morálne spravodlivé odovzdať im 3-izbový byt??? Podmienka vzniku
nájomného vzťahu je skutočnosť, že nájomca resp. fakticky užívateľ odovzdajú, resp. uvoľnia lizbový byt 1149/12 , tento stav znamená, že zanikne právo na užívanie l-izbového bytu, zanikne
právo na užívanie 3- izbového byt.
p. starostka - opýtala sa, či je správne, aby boli uvedení obidva, keď nie sú manželia, alebo ako
spolunájomcovia.
JUDr. Jozef Pikuliak (právny zástupca obce) - keď sú manželia tak stačí jeden, keď nie sú manželia
sú to spolunájomcovia.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 135/2018 - schvaľuje pridelenie bytov p.
Priečkovi, p. Ramšákovi, sl. Padyšákovej, p. Dávidovi truchlíkovi s Kristínou Rokyčákovou, ktoré
bolo jednohlasne schválené (počtom 13 hlasov prítomných poslancov.
•

odpredaj pozemku - p. E. Ficeková

p. starostka - dala do pozornosti žiadosť p. Emilie Ficekovej o odkúpenie pozemku č. KNC 5992/3 zastavané plochy o výmere 16 m2, bol schválený zámer odpredaja, doložený Geometrický plán,
nebola obdržaná žiadna pripomienka, pozemok je pre obec nepotrebný. FK, OR - doporučuje
schváliť. Cena je 6,-EUR/m2. Požiadala za účelom majetkoprávneho vysporiadania okolia domu.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 136/2018 - schvaľuje odpredaj pozemku p. E.
Ficekovej, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 13 hlasov prítomných poslancov)
•
žiadosť p. F. Kaňu a p. F. Časnochu - udelenie súhlasu na zriadenie kanalizačnej
prípojky
p. starostka - predložila žiadosť p. Kaňu a p. Časnochu o súhlas obce, aby si mohli cez pozemok
obce vybudovať spoločnú kanalizačnú prípojku v lokalite Skalité Cupeľ pre stavbu rodinných
domov.
p. Martin Gonščák (referát stavebného úradu, pozemkov a životného prostredia) – zobrazil situáciu
na dataprojektore sieť bude uložená, ide o zelený pás okolo MK Cupeľ, vyrieši sa tak problém pre
ďalšie domy, Sevak dal súhlas, môže sa tam napojiť minimálne 5 rodinných domov. Pôjde to po
hranici obecného pozemku poza bytovky, do budúcna tam môžu byť vytvorené parkovacie miesta,
pod ktorými môže táto sieť umiestnená. Na Vodovod sa bude musieť časť cesty rozrezať, náklady si
znášajú stavebníci.
Diskusia k tomu bodu .
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Mgr. Milan Kubalík - bude sa počítať do budúcna, aby sa mohli pripojiť aj ostatní, vyrieši sa to do
budúcna.
p. Martin Gonščák (referát stavebného úradu, pozemkov a životného prostredia)- Sevak má predpis,
že každá stavba musí mať svoj navŕtavací pás, čo sa týka vodovodu.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité – Prevádzkareň) - ide o to, že na jednom mieste im tam
kanalizácia nevojde, cesta je geometrický zameraná.
p. Martin Gonščák(referát stavebného úradu, pozemkov a životného prostredia) - majú dohodu s p.
Krížovou, dovolí im kopať cez pozemok.
Ing. V. Bury(referát stavebného úradu, pozemkov a životného prostredia) - to my neriešime, my
riešime vecné bremeno v pozemku obce.
p. Martin Gonščák (referát stavebného úradu, pozemkov a životného prostredia)- p. Krížová bola aj
spoluúčastníčka stavebného konania, za podmienok, že môže byť napojená do kanalizácie s nimi,
dovolí im kopať po svojom pozemku, zásah do MK bude v mieste navŕtavacieho pásu na vodovod.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité – Prevádzkareň) - zásah bude aj dole pri p. Kožákovi, bude sa
musieť rozkopať cesta, ináč sa to nedá zrobiť.
p. Martin Gonščák (referát stavebného úradu, pozemkov a životného prostredia)- stanovisko Sevaku
je, že ich napoja do kanalizácie za bytovkou, kapacitne sa to tam zvládne.
Mgr. Milan Kubalík - čo sa týka týchto dvoch stavebníkov a p. Krížovej, ktorá im dala súhlas, ale
nebudú títo traja robiť problém ďalším do budúcna, aby sa mohli do tejto kanalizácie pripojiť, treba
to poriešiť s nejakou podmienkou.
JUDr. Jozef Pikuliak (právny zástupca obce) - otázkou je, ako umožniť, aby do tejto kanalizácie
mohli byť napojené aj ďalšie subjekty, otvára sa pomerne zložitý problém. Vecné bremeno má svoju
hodnotu a protihodnotu. Vecné bremeno s právom obce pripojiť sa a využívať kanalizáciu pre seba
alebo v prospech iných osôb. Obec dáva pozemok a oni kanalizáciu.
Ing. V. Bury(referát stavebného úradu, pozemkov a životného prostredia) - riešilo sa to už
v minulosti, dával sa predbežný súhlas preto sa robil aj projekt riešenia.
JUDr. Milan Krčmárik - je to zlá pripomienka, obec nemá záujem využívať kanalizáciu, nech si to
vysporiadaju sami medzi sebou, pozemok takisto nemáme záujem využívať, treba dať súhlas na
zriadenie vecného bremena.
JUDr. Jozef Pikuliak (právny zástupca obce) - čo tým získame pre obec ?
p. starostka- v tomto prípade získame dva rodinné domy a dve mladé rodiny.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 137/2018 - schvaľuje súhlas na uloženie
kanalizačnej prípojky a zriadenie vecného bremena, hlasovanie prebehlo nasledovne:
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Za hlasovali: Mgr. Z. Révayová, M. Kurtová, Mgr. E. Špilová, Mgr. JUDr. J. Gonščák, J. Bury,
JUDr. M. Krčmárik, Mgr. J. Majchráková, Ľ. Lašová, M. Petrák. O. Rovňan, p.
M. Vojčiniak.
Proti: 0
Hlasovania sa zdržal: Mgr. M. Kubalík
Uznesenie bolo schválené počtom 12 hlasov poslancov.
•

zriadenie vecného bremena p. Pavol Špilák - Cupeľ II

p. starostka - dala do pozornosti pozemky v Cupli II, kadiaľ vedie dažďová kanalizácia, kontrolou na
katastri, sme zistili, že na niektorých pozemkoch nebolo zavkladované vecné bremeno v prospech
obce Skalité, katastrálny odbor urobil nápravu, akurát v prípade pozemku, ktorého majiteľom je p.
Pavol Špilák, na tomto pozemku nie je zriadené vecné bremeno na kanalizáciu, hoci to bolo uvedené
v kúpno – predajnej zmluve i návrhu na vklad.
Diskusia k tomuto nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 138/2018 - schvaľuje zriadenie vecného bremena,
ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 13 hlasov prítomných poslancov).
•

zámer prenájmu nebytových priestorov v budove č. 1137

p. starostka - informovala poslancov o uvoľnených priestoroch v budove č. 1137 pod úradom, p.
Lukáš Kozák požiadal o ukončenie nájomnej zmluvy, plynie mu výpovedná lehota, priestory sa
využívali na posilňovňu. Priestory je potrebné ponúknuť na prenájom, súhlasí s tým aj FK.
Diskusia k tomuto bodu:
p. Ľubica Lašová - opýtala sa či sú nejaké žiadosti na tieto priestory.
p. starostka - v minulosti sa o priestory informoval p. Baroniak - za účelom zriadenia posilňovne,
a ešte aj dve živnostníčky, ktoré poskytujú kozmetické služby. Zámer bude zverejnený na úradnej
tabuli, web stránke obce.
p. Ľubica Lašová - bolo mi povedané, že tu dal žiadosť.
p. M. Serafinová (sekretariát OcÚ) žiadosť bola podaná v minulosti, keď ešte neboli priestory voľné,
minulý týždeň sa bol ústne informovať, ale písomne teraz žiadosť nepodal.
Ing. V. Bury (referát stavebného úradu, pozemkov a životného prostredia) - upozornil, že v budove
pod týmito priestormi je garáž, tým že tam cvičia a je tam určitá záťaž, otrasy, padá omietka zo
stropu v garáži. Myslí si, že tento priestor nie je vhodné do budúcna prenajímať ako posilňovňu.
p. Milan Vojčiniak - treba mu to vysvetliť, bola tam posilňovňa. Ak sa nejaký priestor uvoľní, treba
ho informovať.
p. Ľubica Lašová - keď sa bude zverejňovať zámer, treba to tam uviesť, lebo o tieto priestory má
záujem viac ľudí, aby bolo uvedené, že priestory nie sú vhodné na tento účel.
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Koniec diskusie.
p. starostka - opýtala sa, či je všeobecný súhlas, aby to bolo doplnené do uznesenia – všetci poslanci
súhlasili.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 139/2018 - schvaľuje zámer prenájmu
nebytových priestorov, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 13 hlasov prítomných poslancov).
•

odpredaj vodovod Tatarkov potok

p. starostka - dala do pozornosti zverejnený zámer odpredaja častí vodovodu Tatarkov potok prejavili záujem p. Ján Tatarka a p . Peter Tatarka, FK - zapodievala sa žiadosťami, doporučila zvolať
spoločné jednanie s obidvoma záujemcami za účelom dohody, bude to predmetom ďalšieho
rokovania.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
•

žiadosť Obec Skalité Prevadzkáreň - nákup vozidla

p. starostka - predložila žiadosť Obec Skalité Prevadzkáreň o schválenie nákupu multifunkčného
vozidla z rozpočtu podnikateľskej činnosti do výšky 15 tis. EUR.- nedotkne sa to rozpočtu obce.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité – Prevádzkareň) - je potrebné ešte jedno vozidla na
zabezpečovanie jednotlivých činnosti našej organizácie. Riešime to teraz jedným autom, ak OZ
vysloví súhlas, máme možnosť hľadať vhodné auto za vhodnú cenu. Sú to finančné prostriedky, ktoré
sme si zarobili na podnikateľskej činnosti. p. Alojz Petrák - auto má 14 rokov, auto sa išlo
pripravovať na STK, bolo by veľmi nákladné opravy, bolo by to nerentabilné, bez toho jedného auta
máme veľké problémy fungovať. potrebujeme pracovné multifunkčné vozidlo.
Diskusia k tomuto bodu:
p. Miloš Petrák - Berlingo je auto v hroznom stave, do Čadce sme ho viezli na 4 pokusy.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 140/2018 - schvaľuje nákup vozidla, ktoré bolo
jednohlasne schválené (počtom 13 hlasov prítomných poslancov).
•

Časti vodovodu Kudlov

p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité – Prevádzkareň) - dal do pozornosti havarijný stav časti
vodovodu Kudlov, resp. Čanecký potok. Ide o dva záchyty, už som to viackrát hovoril, musia sa
zeminou zasypať šachty a zabezpečiť to, aby sa tam niečo niekomu nestalo. Chcem, aby tam išli
poslanci, aby videli, čo sa vlastne zasypalo. Hovorím to v súvislosti s tým, ako to bolo s dotláčacou
stanicou pri kasárňach, aby to nedopadlo zase tak podobne, že všetci súhlasili s vyradením, aj
komisia poslancov tam bola a nakoniec to trvalo 3 roky.
Diskusia k tomu bodu :
p. Ján Bury - mám informáciu, že o budovu, čo tam je, prejavilo záujem PZ Skaľanka.
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JUDr. Milan Krčmárik - rozprávali sme o tom, že keby sa demontovali čerpadlá, budova má hodnotu,
pozreli by sme to, či by sa to hodilo na nejaké úpravy a využitie. Treba šachty naozaj zasypať je to
tam nebezpečné.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité – Prevádzkareň) - hovoríme o fyzickej likvidácií časti
vodovodu Čanecký potok, záchyty, aby bola určená komisia, ktorá bude pri tom, keď prídu noví
poslanci, aby neobvinili, že som to urobil svojvoľne.
JUDr. Milan Krčmárik - predložil zápisnicu ÚIK - doporučuje zverejniť zámer odpredaja časti
vodovodu Čanecký potok a to lx čerpacia stanica, 2x záchytne objekt s úpravňami, rozvodné potrubie
a aj armatúrne šachty a zabezpečiť okolo stavby.
Mgr. Milan Kubalík - čerpadlá sú v budove, ale zachytné šachty sú v tých potokoch. Ak by to chcel
niekto odkúpiť, tak si to potom vykope a zabezpečí sám.
p. starostka - zámer odpredať nepotrebné časti vodovodu netreba zverejňovať, lebo je zverejnený od
roku 2015, sú tam všetky vodovody.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité – Prevádzkareň) - treba určiť komisiu, treba to urobiť čím skôr.
Ing. V. Bury (referát stavebného úradu, pozemkov a životného prostredia) - upozornil aj na havarijný
stav lán v Ski Areáli, visia tam, či by nebolo dobré to demontovať, aby sa tam niečo nestalo, popod
kolesá ide magistrála, v tých miestach sa behá aj Goralmarathon.
p. starostka - opýtala sa p. A. Petrák, či vie v akom to je stave.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité – Prevádzkareň) - viem v akom to je stave, bolo by to potrebné
riešiť obdobne, ale nie je to taký akútny stav, sú tam dva prvky istenia.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 141/2018 - berie na vedomie informácie
o havarijnom stave vodovodu Kudlov, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 13 hlasov
prítomných poslancov.
15. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 5/2016
p. starostka - predložila žiadosť o poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 5/2016 - občianske združenie
„Podpora kultúry, umenia, vzdelávania a športu“ , štatutárnym zástupcom je Mgr. Irina Školníková
vo výške 1500,- EUR na tvorbu CD - detská vokálna tvorba popmusic a interpretácie, piesne, ktoré
spieva Natália Rotková. FK - doporučila, aby im bola schválená dotácia vo výške 500,- EUR. OR doporučuje schváliť dotáciu, výšku ponechali na rozhodnutí OZ. V rozpočte máme 1900,- EUR.
Diskusia k tomuto bodu:
JUDr. Milan Krčmárik - rozoberali sme to, porovnávali sme to s tým, koľko sme niektorým
jednotlivcom dali, 500,- EUR je dostatočná suma, zvyšná suma môže byť presunutá na nákup auta.
Mgr. Zdenka Révayová - súhlasím s jeho návrhom.
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p. Miloš Petrák - opýtal sa či vieme, koľko stojí vydanie nového CD.
p. starostka - obec Zborov vydáva CD - 900 ,-EUR stáli dva dni v nahrávacom štúdiu, ďalších 500,EUR stojí 500 ks CD, s tým, že CD sa nemôžu predávať na komerčné účely.
p. Milada Kurtová - môže byť ešte ďalší záujemcovia o vydanie CD, Simona Martiniaková, takisto
vydáva CD a nikoho nepýta peniaze.
p. Jozef Vojčiniak - je to pekné, že máme talenty, ale zdá sa mi, že podporujeme biznis.
Ing. V. Bury - aj Vlaste Mudríkovej sa dala nejaká dotácia.
p. starostka - v minulosti jej bolo poskytnutých 50,- EUR, ktoré odmietla, upozorňujem, že
v minulosti sme rozdeľovali menšiu čiastku z rozpočtu.
p. Miloš Petrák - dal pozmeňujúci návrh, aby bolo poskytnutých aspoň 800,- EUR.
p. Ján Bury – v TJ máme pre 200 ľudí 20 tis. EUR a z toho sa platia ešte aj energie.
p. Ondrej Rovňan - ide o to, že to dievča chodí reprezentovať školu, obec na medzinárodné súťaže
a má výsledky, povedz mi, ktorý z týchto športovcov má také výsledky.
p. Ján Bury - aj dievča, ktoré reprezentuje v zjazdovom lyžovaní reprezentuje obec a dali sme jej
500,- EUR a minulý rok iba 200,- EUR.
Ing. Vladimír Bury (referát stavebného úradu, pozemkov a životného prostredia) - je to neprimerané
vzhľadom na iné príspevky pre ostatné organizácie.
Koniec diskusie.
p. starostka - dala hlasovať o pozmeňujúcom návrhu p. Miloša Petráka - poskytnúť dotáciu vo výške
800,- EUR. Hlasovanie prebehlo následovne:
Za hlasovali: M. Vojčiniak, O. Rovňan, M. Petrák
Proti: JUDr. M. Krčmárik
Zdržali sa: J. Vojčiniak, Ľ. Lašová, Mgr. J. Majchráková, J. Bury, Mgr. JUDr. J. Gonščák, Mgr. E.
Špilová, M. Kurtová, Mgr. M. Kubalík, Mgr. Z. Révayová
pozmeňujúci návrh nebol prijatý.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 142/2018 - schvaľuje poskytnutie dotácie vo
výške 500,- EUR, hlasovanie prebehlo nasledovne:
Za hlasovali: Mgr. Z. Révayová, Mgr. M. Kubalík, M. Kurtová, Mgr. E. Špilová, Mgr. JUDr. J.
Gonščák, J. Bury, JUDr. M. Krčmárik, Mgr. J. Majchráková, Ľ. Lašová, J. Vojčiniak
Proti: 0
Zdržali sa: M. Petrák, O. Rovňan
p. M. Vojčiniak - nehlasoval
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Uznesenie bolo schválené počtom 10 hlasov poslancov.
•

navýšenie príspevku pre TJ Slovan Skalité

p. starostka - zopakovala žiadosť TJ Slovan Skalité, aby bol navýšený príspevok pre TJ Slovan
Skalité vo výške 4500,- EUR na energie – bolo to súčasťou 1. zmeny rozpočtu.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 143/2018 - schvaľuje navýšenie príspevku pre TJ
Slovan Skalité na energie, ktoré bolo jednohlasne schválené.
16. Rôzne
•

Goralské slávnosti 2018

p. Janka Časnochová (referát kultúry a knižnice) - informovala poslancov - v tomto roku budú
slávnosti 17. 6. 2018 a majú rôzne sprievodné podujatia. Ako prvé bude 14. júna v našej
obecnej knižnici otvorená výtvarná výstava členov Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov pri
Kysuckom kultúrnom stredisku v Čadci, organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja po názvom: Z palety Kysuckých výtvarníkov. V piatok 15. 6. sa
v miestnom amfiteátri uskutoční koncert skupiny Helenine oči. Ako pred kapely sa
predstavia skupiny AUTUMN SMILE, v ktorej sú zo Skalitého speváčky Dominika
Rovňanová s Lenkou Lašovou a basgitarista Andrej Tomašec a skupina Impulz. Vstupné 5,EUR/predpredaj, 7,- EUR na mieste. V sobotu 16. 6. sme pre všetkých milovníkov folklóru,
krojov a dobrej zábavy pripravili Goralský bál. Podmienkou účasti je, mať oblečenú aspoň
jednu časť kroja.
V nedeľu 17. 6. o 13, 00 hod. začne v amfiteátri hlavný program 27. roč. Goralských
slávnosti, na ktorých sa okrem domácich - DFS Skalnička, ĽH Capkovci, Gorol muzička zo
Skalitého a Vlasta Mudríková, predstavia ľudové hudby a folklórne skupiny zo Slovenska,
Čiech a Poľska. Hlavným účinkujúcim v programe bude FS Šarišan z Prešova.
p. starostka - informovala poslancov, že v nedeľu bude Slávnostné zasadnutie OZ, na ktorom
bude udelená Cena obce a Cena starostu obce Skalité za rok 2017. Čo sa týka financovania máme prisľúbenú dotáciu z organizácie cestovného ruchu, rovnako časť podujatia financuje
ŽSK prostredníctvom - Kysuckého kultúrneho strediska.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 144/2018 - berie na vedomie informácie
o príprave GS 2017, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 12 hlasov prítomných
poslancov.
p. Ján Bury - nebol prítomný na hlasovaní.
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17. Interpelácie
p. Milada Kurtová - na veľký podnet občanov, ktorí idú na cintorín do Riek a nevedia, kde je
Dom nádeje, je potrebné urobiť značky, jednu pri hlavnej ceste ako sa odbočuje do Riek
a druhú u pani Časnochovej. Keď idú cudzí, nevedia to nájsť.
p. J. Vojčiniak - mal pripomienku, aby sa vykosili chodníky ku vlakovým zastávkam na
Poľanu, na Kudlove, pri ihrisku pletivo, je to zarastené trávami.
p. starostka - p. poslanec sa pýtal, či obec vyzýva občanov, aby si pokosili trávy, požiadala p.
Martina Gonščáka, ako sa postupuje v tomto prípade.
p. Martin Gonščák (referát stavebného úradu, pozemkov a životného prostredia) - vyzýva sa
na podnet občanov, keď je známe, komu pozemok patrí, inak nie, keď nevieme kto vlastní
pozemok, figurujú tam podielnici, koho máme vyzvať, všetkých???
p. J. Vojčiniak - dal do pozornosti sochu, ktorú daroval Robo Stenchlák, treba nájsť miesto pri
Dome nádeje, na jej umiestnenie. Potrebujeme súhlas obce, či to tam môže byť umiestnené.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité – Prevádzkareň) - proti soche nemám nič, ale treba
citlivo zvoliť miesto, musí byť umiestnená na nejaký podstavec, tak aby to aj vyzeralo.
p. Ľubica Lašová - upozornila na osvetlenie v pľaci u Labasa, je v zlom stave, aby sa tam
umiestnili lampy u p. Katky Kubániovej a k p. Grallovičovi, aby sa aj realizácia cesty
urýchlila. Opýtala sa, kde sa budú odvážať strom, ktoré boli pri škole, na mieste, kde sa bude
stavať športová hala, majú o to záujem, či by sa to nemohlo poskytnúť sociálne slabším
ľuďom ako palivo. Požiadala, aby bola dovezená zemina do areálu škôlky na vyrovanie
terénu.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité – Prevádzkareň) - osvetlenie bolo urobené poza dielňu
p. Horeličana, sú tam tri lampy, ďalšiu časť sa osvetľovala kedysi železnica. Ide o investičnú
akciu, treba tam urobiť vzdušné rozvody elektriny, je tam úzka cesta, nemáme, kde umiestniť
stĺpy. Uvidíme, čo urobí nové osvetlenie, potom podľa toho, ak sa zahustí osvetlenie, možno
sa táto časť trochu presvetlí a bude stačiť umiestniť menej svetiel do tejto časti.
p. starostka - ak sa to nezrealizuje tento rok, tak v budúcom roku sa k tomu vrátime, lokalitu
musíme poriešiť.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité – Prevádzkareň) - čo sa týka stromov, boli porezané,
vhodné drevo bude použité na činnosť prevádzky je uložené v kasárňach, niektoré vhodné na
rezbárstvo, treba ponúknuť na odpredaj, je to lipa. Boli tam 2 lipy, 2 červené smreky, drobný
odpad bol spálený, časť je porezaná na palivo na vykurovanie garáži v zimnom období,
ďalej drevo sa používa na spoločenské akcie obce, ako je Skalitská vareška, vždy je palivo
dodané, časť sa použije na stavbu Vatry zvrchovanosti. Lipy sú prevezenú do kasárni. Jaseň,
ktorý tam bol, sme presvedčili p. Mudríka, bol súčinný a vyťal ho pri ťažbe týchto drevín, je
to jeho drevo.
p. starostka - čo sa týka lipy, v amfiteátri sú sochy, nič nebráni, aby sme tam dali vyrobiť
ďalšie, ak sa ozve nejaká rezbárska spoločnosť.
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Mgr. Zdenka Révayová - upozornila na čistenie priekopy smerom ku ozdravovni, keď príde
dážď všetko to splaví medzi domy a zanesie ďalšie odtoky vody. Čo sa týka skládky
posypového materiálu, poprosila, aby bol vysypaný ďalej k železnici, lebo pri dažďoch to
voda splavuje po ceste. Takisto upozornila na priekopu ku Skaľanke, vyčistiť to po kosení,
aspoň dvakrát do roka.
Mgr. Edita Špilová - opýtala sa, či bude nový asfaltový povrch v celej dĺžke cesty.
Ing. V. Bury (referát stavebného úradu, pozemkov a životného prostredia) – myslíte hlavnú
cestu I/12 - nie je ešte konečné stanovisko, je pripravený projekt na rekonštrukciu ďalších 4
úsekov, kde je havarijný stav cesty - zosuv, na Kudlove, u Tomasa dva úseky a u Šimurdy.
Tlačí ich čas, vedia, že záťaž cesta neunesie, preto to riešia, ale každý deň je iná verzia.
p. Ján Bury - upozornil na problém pri obchode Družba, je tam obrovský neporiadok, fľaše,
tetrapaky, je to hanba celej obce. Možno by bolo dobré prijať VZN o zákaze konzumácie
alkoholu na verejných priestranstvách.
p. starostka - ak je to pozemok Jednoty, vyzveme ich, aby to upratali.
JUDr. Milan Krčmárik - v minulosti som sa pýtala na dopravné značenie obce, bolo mi
povedané, že sa robí pasportizácia všetkých ciest. Navrhoval som spomaľovacie retardery na
ceste ku Skaľanke, takisto označenie na zníženie rýchlosti, niektoré veci sa už urobili, ale
odvtedy nič, sú umiestnené zrkadlá pri niektorých výjazdoch, takisto v Sihlách je umiestnený
retardér. Sú časti, kde by ľudia chceli umiestniť takéto označenie, v akom to je štádiu.
p. starostka - aby bol osadený retardér musí odsúhlasiť dopravná polícia, musí byť
vypracovaný projekt dopravného zariadenia, p. Grambličková za projektovú dokumentáciu
chcela 2 - 3 tis. EUR, s tým, že nie je isté, že nám to Dopravný inšpektorát schváli. Táto
informácia Vám bola podaná, zrejme ste vtedy neboli. Na súbežnej ceste je retardér už dávno,
u Kavaly sa umiestnil pred dvoma rokmi, ak chceme usádzať ďalšie, je to finančne náročné.
JUDr. Milan Krčmárik - čo týka bezpečnosti, si myslím, že nie je problém, aby to bolo
schválené, nikto to nebude ani preverovať, určite to odsúhlasia. V našej obci nie je možnosť,
aby tu bola hliadka aj na vedľajších cestách, dobre to vedia, nevidím v tom problém. Všetko
stojí peniaze, ale život má najväčšiu hodnotu. Vieme aké máme cesty v určitých častiach
obce, kolízií tam býva dosť, treba to nejako riešiť, alebo aspoň umiestniť zákazkové značky.
p. starostka - týchto ciest je v obci viacej, vrátime sa k tomu, možno aj na stavebnej komisii,
aj s finančným vyčíslením, a rozhodneme ako to budeme riešiť, musia to byť typizované
retardéry.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité – Prevádzkareň) - keď sa robila obhliadka v teréne s p.
Grambličkovou, chcela len za projekt 1000,- EUR, každý bod, kde sa chce v zmysle vyhlášky
a zákona znížiť rýchlosť stojí 3 - 5 tis. EUR. Obec má 55 kilometrov miestnych komunikácií,
dopravné značenie musí byť aj funkčné. Všetko sa odvíja od finančných prostriedkov, aby
sme sa zmysluplne starali o všetko v obci, muselo by pracovať ešte aspoň ďalších 10 ľudí, od
čoho sa odvíjajú aj mzdy, technika a iné náležitosti. Ako Prevádzkareň robíme 2 a pol
mesiaca pohreby, 2 mesiace robíme kultúru, zhruba 2 a pol mesiaca robíme zimnú údržbu, 7
mesiacov v roku robíme úplne niečo iné, ako by sme mali, a za tie 3 mesiace máme urobiť
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všetko ostatné, čo sa týka potrieb obce. Dopravné značenie nie je lacná záležitosť, sú to
vyhodené peniaze za niečo, čo nikto nedodržiava.
p. Ivana Chromiaková - upozornila na havarijný stav plotu pri ihrisku za tenisovým kurtom,
požiadal ma p. Čarnecký, aby som to predložila, plot sa váľa do záhrady, majú tri malé deti, je
to tam nebezpečné, aby to na niekoho nespadlo.
p. Ján Bury – zo strany TJ sa to rieši dlhšie, treba to odkopať, vysvahovať terén. Poškodilo sa
to výstavbou tenisových kurtov.
18. Záver.
p. starostka - po vyčerpaní všetkých bodov rokovania poďakovala prítomným za účasť. Dala
do pozornosti, že ďalšie zasadnutie OZ bude 17. 6. 2018 - bude to Slávnostné OZ, na ktorom
bude udelená Cena obce a Cena starostu obce Skalité, pozvánky budú zaslané.
Na rokovaní boli prijaté uznesenia od č.124 /2018 po č. 144/2018.
Ing. Vladimír Krčmárik
prednosta OcÚ

I.

PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce

overovateľ: p. Ján Bury

II.
III.

overovateľ: Mgr. JUDr. Jozef Gonščák

Zapisovateľka: Miroslava Serafinová
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