Zápisnica z Riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Skalité
konaného dňa 29. 10. 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. 3. zmena rozpočtu obce Skalité na rok 2018 (predkladá A. Rucková)
5. Harmonogram zimnej údržby MK 2018/2019 (predkladá A. Petrák)
6. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti za školských rok 2017/2018 (predkladajú riad.
škôl)
7. Informácia o hospodárení Obce Skalité Prevádzkareň k 30. 9. 2018 (predkladá A.Petrák)
8. Poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci (predkladá M. Špiláková)
9. Nakladanie s majetkom obce ( predkladá starostka obce)
10. Rôzne, Interpelácie
11. 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. O ospravedlnenie
požiadali poslanci p. Milada Kurtová, p. Jozef Vojčiniak, p. Miloš Petrák zo zdravotných
dôvodov. Predložila program rokovania, bol jednohlasne schválený počtom hlasov 10
prítomných poslancov.
2. Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
p. starostka – zápisom poverila p. M. Serafinovú, za overovateľov zápisnice p. Ľubicu
Lašovú, p. Ondreja Rovňana, do návrhovej komisie navrhla Mgr. Zdenku Révayovú, Mgr.
Milana Kubalíka Predložený návrh bol jednohlasne schválený (počtom 10 prítomných
poslancov).
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3. Správa o činnosti od posledného OZ, kontrola uznesení OZ
p. starostka – predložila kontrolu Uznesení, sú splnené všetky, okrem Uznesenia č. 151/2018
– poskytnutie dávky sociálnej pomoci, nakoľko žiadateľka požiadala o zmenu, Uznesenie č.
161/2018 – odmena kronikárky, bude vyplatená až po fyzickom zápise do kroniky obce,
Uznesenie č. 163/2018 – NDS – vybudovanie protihlukových stien, je v plnení, žiadosť
zaslaná nebola z týchto dôvodov : počas prípravy projektovej dokumentácie, teda ešte pred
začatím stavby diaľnice obec Skalité žiadala, aby aj v úseku diaľnice v k.ú Skalité boli
osadené protihlukové steny. Nebolo nám vyhovené z toho dôvodu, že firma, ktorá
vyhotovovala projektovú dokumentáciu na základe svojich prepočtov nepreukázala
predpoklad takej hladiny hluku, aby boli potrebné protihlukové steny. Zamietli nám to. Teraz
je postup nasledovný : obec si objedná merania hluku u odbornej firmy. Ak budú výsledky
meraní také, že hladina hluku je prekročená, požiada Úrad verejného zdravotníctva v sídle
kraja, aby v zmysle zákona o hluku a vibráciách vykonal opatrenia na zníženie tejto hladiny.
Následne tento regionálny úrad vydá rozhodnutie a nariadi investorovi, t. j. Národnej
diaľničnej spoločnosti vykonať opatrenia na zníženie hladiny aj s presným termínom. Všetko
závisí od finančných prostriedkov v rozpočte obce, aby sme mohli osloviť firmu na takéto
merania.
Správa o činnosti
p. starostka – predložila Správu o činnosti
- stavba športovej haly prebieha podľa harmonogramu, v súčasnosti prebieha montáž oceľovej
konštrukcie v závislosti od pozemných prác, bola nájdená dažďová kanalizácia, ktorá bola
vedená po pozemku a musela byť preložená, teda práce navyše, takisto musel byť
zrealizovaný oporný múr- rovnako práce navyše, v budúcom roku bude potrebné vybudovať
protipožiarnu nádrž.
- zateplenie budovy Centra voľného času, práce pokračujú na základe Zmluvy o dielo, práce
by mali byť v najbližších dňoch ukončené.
- ukončené stavebné práce na stavbe Verejné osvetlenie - súbežná cesta, po podpise zmluvy
so Stredoslovenskou distribučnou bude osadený elektromer, prebiehajú ešte terénne úpravy.
Firma, ktorá realizuje túto stavbu nám sponzorsky osadí tri nové lampy v areáli MŠ Skalité
Ústredie, a všetky pôvodné, ktoré nespĺňajú svoj účel, zdemontuje.
- zasadala Finančná komisia(„ďalej len FK“), Sociálna komisia („ďalej len SK“), Obecná rada
(„ďalej len OR“), ktoré pripravili podklady pre zasadnutie Obecného zastupiteľstva („ďalej
len OZ“).
- uskutočnili sa podujatia – hokejbalový turnaj, tenisový turnaj, omša ku cti sv. Huberta,
Nedeľa Módy, Stretnutie s jubilantmi, Uvítanie do života, Oceňovanie darcov krvi .
- odpovedala na interpelácie z predošlého zasadnutia OZ – aké sú možnosti rozšírenia
intravilánu a extravilánu aj v súvislosti s Územným plánom obce – poslanci majú k tomu na
stole písomný materiál.
Pokiaľ ide o pomoc občanom v súvislosti s vysporiadaním pozemkov, keďže mnohí občania
sú si nie vedomí toho, že pozemok, ktorý užívajú je majetkom obce tu máme obmedzené
možnosti, pretože zákonom v r. 1998 neknihované parcely pozemky v intraviláne obce prešli
do majetku obce, tie, ktoré boli v extraviláne, prešli do majetku štátu. Ak by obec pristúpila
k tomu, že požiada a katastrálne úpravy - tzv. komasácia – môže požiadať oprávnený štátny
orgán, ale len v tom prípade, ak sa minimálne 70% občanov vyjadrí, že má záujem
o pozemkové úpravy.
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Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 165/2018 – schvaľuje over. zápisnice,
návrhovú komisiu, berie na vedomie Kontrolu plnenia Uznesení a Správu o činnosti, ktoré
bolo jednohlasne schválené (počtom 10 hlasov prítomných poslancov)
4. 3. zmena rozpočtu obce Skalité na rok 2018 (materiál poslanci obdržali s pozvánkou)
p. starostka – predložila návrh na 3. zmenu rozpočtu ktorý, bol podrobne prerokovaný na
zasadnutí FK, následne doplnený na zasadnutí OR na základe žiadosti Obec Skalité
Prevádzkareň. Táto zmena rozpočtu v sebe zahŕňa aktualizáciu Príjmov a Výdavkov,
finančných operácií tak, aby bol rozpočet vyrovnaný. Zohľadňuje v sebe požiadavky
jednotlivých našich rozpočtových a príspevkových organizácií. Ďalej žiadosť občianskeho
združenia 3Angel Žilina, ktoré je zriaďovateľom súkromnej základnej umeleckej školy a
žiada o navýšenie rozpočtu na tento rok o 9 400,- EUR, z toho dôvodu, že skončilo
elokované pracovisko základnej umeleckej školy z Čadce a takmer všetky deti prešli do tejto
súkromnej základnej umeleckej školy. Na 4 mesiace nemajú finančné krytie z podielových
daní, pretože podielové dane a rozpočet sú na kalendárny rozpočtový rok a žiaci sú prijímaní
v škole na školský rok. Vyrátali si finančné prostriedky na mzdy a odvody učiteľov, čo je v
priemere 50,- eur na žiaka, spolu ide o čiastku 9 400,- EUR. FK a OR – doporučujú schváliť.
ZŠ s MŠ – požiadala o aktualizáciu vlastných príjmov a vlastných výdavkov o
zakomponovanie v rámci MŠ, ŠJ, o zakomponovanie dotačných prostriedkov – schválený
projekt na asistentov učiteľa, spolufinancovanie je vo výške 301,- EUR. Ďalej je zahrnutá
požiadavka Obec Skalité Prevádzkareň, ktorá prišla po zasadnutí FK a bola prerokovaná na
zasadnutí OR. Žiadajú navýšenie o 20 tis. EUR. OR doporučila navýšiť o 10 tis. EUR a
ponížiť vlastné zdroje na športovú halu, nakoľko sa v tomto roku čerpajú úverové zdroje.
Prevádzkareň však žiada navýšiť aj o tých druhých 10 tis. EUR.
p. starostka – podrobne predložila všetky položky rozpočtu, materiál poslanci obdržali spolu s
pozvánkami, tvorí prílohu zápisnice. Odovzdala slovo p. Marte Stašovej (HKO).
p. Mária Stašová ( HKO)- 3. zmena rozpočtu vychádza zo skutočností, ktoré sú momentálne
známe, návrh bol prerokovaný vo FK, OR – doporučujem schváliť v takomto znení, záleží na
poslancoch OZ, či rozhodnú navýšiť finančné prostriedky pre Obec Skalité Prevádzkareň.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité – Prevádzkareň) – tak ako som avizoval pri schválení
plánu opráv miestnych komunikácií, z financií z rozpočtu môžeme vyčleniť 20 tis. EUR,
skutočnosť po geodetickom zameraní, úpravy, ktoré sa robili AB povrchom v hrúbke 5 cm,
stáli 27 318,- EUR, čo bolo aj zaplatené, firma Váhostav, nám dala najlepšiu ponuku. Na MK
treba dorobiť odvodnenie. Niektoré MK vyžadovali ďalšie stavebné úpravy pred pokládkou
AB povrchu, k 30. 10. máme vyčerpaný skoro celý rozpočet. Čakajú nás 2 mesiace – kde sa
bude robiť zimná údržba v zmysle harmonogramu, alebo prebytky výfrezu, môže byť urobené
dosypanie MK, ktoré sú v havarijnom stave, aby nám to občania nerozobrali. Aby sme vyšli
na nulu a neboli sme poddimenzovaní, potrebovali by sme rozpočet navýšiť o 20 tis. EUR. Je
navrhnuté 10 tis. EUR, na skládkach je navezené zhruba 700-800 ton výfrezu. V
harmonograme sú dve komunikácie, ktoré by bolo potrebné zrealizovať - prepoj na Čierne, je
tam aj skládka, tony materiálu treba rozviezť a treba na to peniaze. Ďalšia skládka je v
lyžiarskom stredisku, takisto treba urobiť povrchovú úpravu smerom do Serefina, bolo by
vhodné aspoň naviezť, bolo avizované zo strany poslancov, že túto cestu občania využívajú.
Tie tony musí niekto rozviezť a zaplatiť, ak nebudú finančné prostriedky, nemôžeme to
zrealizovať. Naša požiadavka je 20 tis. aby sme vyšli v poriadku.

3

p. Mária Stašová – ak chceme, aby prevádzali ďalšie práce , s ktorými sme zatiaľ v rozpočte
nepočítali, mal by sa im rozpočet navýšiť. Myslím si, že by sme mohli presunúť financie zo
športovej haly, lebo tento rok tam tie peniaze potrebovať nebudeme. Tento rok sa hala platí z
úveru, v budúcom roku budú ďalšie nové finančné prostriedky.
Diskusia k tomu bodu:
JUDr. Milan Krčmárik – tak ako bolo povedané, žiadosť nebola prerokovaná na zasadnutí
FK, bol by tam na to priestor. Čo sa týka činnosti Prevádzky, schválili sme financie na opravu
chodníkov, mali byť opravené po Štehličku, pokiaľ je chodník urobený, nikto nič nehovorí,
tak asi už ani nie je za čo, oprava prebehla po začiatok kostola. Vravel som to, keby sme to
boli vysúťažili, boli by sme už asi aj u Silvestra, teraz ak je opravené tak 200 metrov. Zase
ideme navyšovať rozpočet, už predtým sme boli proti tomu, aby sa brali peniaze určené na
halu, viem, že tam sú a nepotrebujeme ich, ale na budúci rok ich tam budeme musieť vložiť.
V budúcom roku nám vznikne veľká diera v rozpočte, musia tam byť, lebo ich tam budeme
treba. Podľa mňa schválili sme peniaze na opravu chodníka, neviem koľko to je po Štehličku,
je urobená asi 1/5. Nakúpila sa dlažba, určite to niečo stojí, ale určite nie 40 tis. EUR, chcete
zase navýšiť. Bavili sme sa o zimnej údržbe, zostalo tam 20 tis. EUR na opravu ciest, už je
jasné, že je to 27 tis., neviem, či sú finančné prostriedky až také prehľadné. Mal si si najskôr
zistiť stav toho chodníka a nie teraz argumentovať. Keď sa to nedá, mal si to povedať, že to
nevyjde. Nepáči sa mi to, znižovanie finančných prostriedkov z haly, nie je to dobre, dobehne
nás to, nerád by som bol, aby z haly zostala len konštrukcia.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevádzkareň) – oprava chodníkov, vyčlenilo sa v
tomto roku 50 tis. EUR, cez elektronické trhovisko bola obstaraná dodávka zámkovej dlažby,
obrubníkov, štrkov a podkladového betónu. Materiál, okrem betónu a časti podkladového
štrku je dodaný, obrubníky sú dodané vo výmere 2 tis. m2, zhruba na l km chodníka. Systém
opravy sme konzultovali aj so stavebným úradom, nikto do toho chodníka nevidí, ako je
urobený. Robilo sa to pred 20 rokmi, obec nebola investorom, robili sa z Eurofondov, ako to
prebiehalo, nebudem to komentovať. Išli sme na ten úsek, ktorý sa javil ako havarijný. Kto
chodil peši, v zimných mesiacoch bolo zvýšenie chodníka až od 20 cm, kanalizačná ryha bola
vykopaná v časti chodníka a cesty, zbytok chodníka nemal žiadne podložie. Miestami muselo
byť vybrané až 50 cm podkladovej vrstvy a na to, aby sme to zistili, môžete sa pozrieť na
samostatnom analytickom účte, finančné prostriedky na opravu chodníka. Môžete si zrátať
tony materiálu, ktorý bol vyvezený, koľko ton sa vyviezlo, toľko sa muselo aj naviezť. Z
hľadiska časového plnenia, robili sme to vlastnými kapacitami, dva krát bola firma
živnostníkov, ktorí nám pomohli položiť obrubníky a dlažbu. Máme aj iné činnosti, vieme,
aké máme časové plnenie, dokážeme z praxe povedať, koľko to môže stať do budúcna. Pri
súčasnom personálnom obsadení nemáme možnosti, aby sme pokračovali v plnení, aby sme v
priebehu leta dokázali zrobiť l km, alebo l,5 km chodníka. Dokážeme nastreliť cenu, s ktorou
môžeme vyjednávať pre budúce obstarávanie, alebo výber dodávateľa na opravu chodníkov.
Chodník bude dorobený od starej pošty po križovatku v smere do Potoka, začala sa opravovať
časť chodníka vedľa zástavky, bola tam štartovacia ryha pre preklad kanalizačného zberača v
štátnej ceste, ktorý poklesol a všetci ľudia, stála tam voda. Zrekonštruoval sa obrubník, teda
časť stavby vedľa štátnej cesty, aby mohla byť štátna cesta vyasfaltovaná do takej výšky, aby
tam nestála voda. Práce prebiehajú v súčasnosti, sú to práce, ktoré sa v priebehu stavby
ukazujú. Všetko sa dá všetko zrátať, podľa toho koľko je vyvezené pod budovou Klušáka, či
sme drahí, alebo sme transparentní. Ak dorobíme, to čo plánujem a bude priať počasie, bude
dorobený chodník po obecný úrad. Čo sa týka cien doklady sú k nahliadnutiu, všetky cesty sú
geodeticky zamerané, koľko asfaltu sa kde položilo, koľko to stálo. Zdá sa Vám, že je to
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drahé, keby ste dali zrobiť rozpočet, tak by ste boli v obraze, plus na to treba napočítať, keby
sa robili sondy, ešte by to bolo drahšie. Nedokážem Vám teraz dať presné číslo, práce ešte
prebiehajú, podľa toho bude možnosť vyjednávať s ďalšou firmou, ak sa obec rozhodne,
chodník opraviť, ale každá oprava, ktorá sa robí je problematická, čo sa týka určenia ceny.
Väčšinou sa to potom rieši dodatkami, keď je potrebné urobiť prácu navyše, treba to urobiť,
lebo nás to aj tak počká. Sú to tony materiálu, robili to študenti a ženy. V priebehu roka som
avizoval, bol schvaľovaný rozpočet 65 tis. EUR. Bolo schválených 9 ciest, už vtedy som
povedal, že tie financie sú tak možno na dve, maximálne tri cesty, nemali sme finančné krytie,
schválili ste 9 ciest. Podarilo sa vyjednať s NDS, že boli presunuté km, boli zrealizované 2
cesty v oblasti Kudlova, z tých peňazí, ktoré NDS platila. Ostatné cesty sú zrobené, ale nie sú
finančne kryté, u Kultána musí byť havarijne urobené odvodnenie cesty, ak nebude ľudí tam
cez zimu vytopí, musíme tam urobiť horskú vpusť, dva týždne sme tam kopali podložie.
Robíme ako môžeme, zháňame materiál, originál horská vypusť stoji cca 2 tis. EUR. Niekto
to musí robiť, môžete si pozrieť každý cent.
JUDr. Milan Krčmárik – pýtal som sa ťa, či to zvládneš, sám si to potvrdil, že nie, viem, že
máte veľa inej roboty, nehovorím, že nerobíte. Bola nám daná informácia, že za 50 tis. EUR
urobíte chodník, preto sa pýtam, lebo je urobené 100 metrov a kde sú peniaze. Bavíme sa o
ďalšom navýšení, viem, že to nie je na chodník, že je to na opravy ciest. Presne toto sme
konštatovali, upozorňovali sme ťa, keby to robila firma, mohli sme s ňou jednať inač.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevádzkareň) – chodníky sú stále živé, chodník
dorobíme po križovatku ku garážam, ďalej to nemá význam otvárať, ide sa robiť nová cesta,
nemá to logiku, aby sme rozbíjali cestu na zimu, hovorilo sa, že sa to urobí po Silvestra.
Koľko to bude všetko stáť, budete informovaní, doteraz je minutých 35 tis. EUR, nie je to
presné číslo.
p. starostka – keď sa schvaľovali peniaze na opravu chodníka, vychádzali sme zo skúseností v
obci Raková, keď tiež vysúťažili materiál cez elektronické trhovisko a práce robila ich
príspevková organizácia s využitím miestnych živnostníkov, vtedy podľa prepočtov materiál
na bežný meter chodníka vychádzal cca od 50 ,- EUR do 70,- EUR + práca. Preto sa
vychádzalo z toho, že sa urobí cca 500 metrov chodníka. Na Stavebnej komisii bola zhoda, že
najkritickejší stav a najviac využívaný je úsek v centre obce po Penzión Silvester. OZ
schválilo opravu chodníka v l. etape v úseku od Obecného úradu po budovu starej pošty v
Skalitom, takto bolo schválené aj uznesenie.
JUDr. Milan Krčmárik – to je prvá etapa.
p. starostka – čo sa týka navýšenia rozpočtu, tak aby sme mohli navýšiť, môžeme to zobrať z
inej položky rozpočtu. V budúcom roku bude nový rozpočet a nebudú tam tie investície,
ktoré sa robili v tomto roku. Predpokladám, že v budúcoročnom rozpočte by nemal byť
problém nájsť finančné prostriedky v rozpočte na športovú halu. Vždy sme sa bavili o hale
ako takej. Nie terénnych úpravách. V tomto roku by zostali finančné prostriedky odložené
a prešli by do prebytku rozpočtu, v tomto roku nám ich netreba a takisto ani financie na
biokompostéry nám nebudú potrebné v tomto roku. Rozhodnutie je na Vás, poslancoch.
Mgr. Edita Špilová – koľko peňazí zo športovej haly bude odobraté a koľko sa už zobralo ?
p. Mária Stašová (HKO) – mohlo by to ísť z položky na biokompostéry – 6162,- EUR,
nebudú sa čerpať v tomto roku.
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p. Ľubica Lašová – súhlasím, ak máme, dajme, ak máme z čoho. Ale skontrolujme, čo bolo
urobené, ako povedal p. Petrák, že robia aj nad rámec, skontrolujme čo bolo urobené, či bola
tá práca odvedená tak, ako sme si predstavovali. Keď sa hovorilo o ceste do Borov, že musela
byť urobená výspravka, táto cesta slúžil pár týždňov a po bokoch je celá spraskaná, po zime
bude v akom stave ? Dala do pozornosti úsek od p. Majchráka po p. Rypáka, nie je to
dorobené, úsek mal byť dokončený. Je tam urobená nová cesta, ale nikto nepovie, že to je
pekná cesta, nech to je urobené na poriadok, boli vynaložené financie, ale nech to aj vidno.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité – Prevádzkareň) – robíme povrchové úpravy na staré
podložie, technické parametre cesty sú 2,6 metra a technické parametre finishera boli 2,8
metra, preto po tej šírke bol ten koberec položený. Technicky aj cenovo je o 40% veľký
finisher lacnejší, ako malý finisher, prelial sa asfalt na hlinu, je to stále lacnejšie ako keby sa
to robilo malým finisherom. Som si toho vedomý. Bola tam ťažká doprava. Ten nedokončený
úsek - p. Majchrák mal z panelov staveništnú cestu, treba to všetko vybrať, musí sa urobiť
celé podložie v dĺžke 50-70 metrov, všetko vybagrovať, treba urobiť odvodnenie, bude to
stáť ako nová cesta, nie je tam žiadna cesta, je to len starý príhon bez podložia, kanalizácia
končí horskou vpusťou, treba predĺžiť kanalizáciu, odvodnenie, urobiť cestné podložie
a potom zrealizovať povrch, na to nemáme finančné prostriedky.
p. Ľubica Lašová – myslela som úsek pri p. Majchrákovi, prečo sa nepotiahol úsek v tej
zákrute, myslím ten začiatok.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité – Prevádzkareň) – idú sa asfaltovať, len sa posúva
termín. Úsek hlavnej cesty v našej obci sa začal asfaltovať až posledný v súvislosti s D3,
ostali nám dva nedorobené úseky – križovatka v Borach a časť na Kudlove pri škole. Došiel
tam asfalt, z Martina objednať také malé množstvo asfaltu, kým to dovezú na Skalité, asfalt je
znehodnotený. Prebytkový materiál je iný, ako asfalt na strojové položenie, veľmi ťažko je
odhadnúť množstvo asfaltu, ak zostane malý zbytok, je to už asfalt, ktorý sa nedá spracovať,
musí mať určitú teplotu. Dorobí sa to teraz, keď sa bude asfaltovať hlavná cesta.
p. Ľubica Lašová - a to už nehovorím ani o osvetlení, ktoré tam malo byť urobené.
p. starostka – čo sa týka osvetlenia, jediné schválené osvetlenie pre tento rok je osvetlenie
súbežnej cesty.
Mgr. Milan Kubalík – z môjho pohľadu je jedno odkiaľ zoberieme tie peniaze, stále nám budú
v budúcom roku chýbať. Podľa mňa, treba sa zamyslieť, či do konca roka treba riešiť tie
cesty, či je to nutnosť, môžu vyskočiť také situácie, že budeme potrebovať financie a potom
odkiaľ ich vezmeme, osobne by som tie cesty nechal tak, osobne by som peniaze nebral zo
žiadnej položky.
Mgr. Janka Majchráková – opýtala sa, koľko zhruba stojí meter obrubníkov, cesty, zhruba
meter chodníka. Podľa cien, ktoré sú za meter chodníka, stojí okolo 178,- EUR, tak za 50 tis.
EUR, musí byť urobený aj niečím iným, nie???
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité – Prevádzkareň) – bol to len nástrel ceny, materiál
bol nakúpený za 35 tis. EUR, 50 tis. EUR bol nástrel ceny, že koľko chodníka za to urobíme.
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p. starostka – vráťme sa v diskusii k bodu rokovania, a to je 3. zmena rozpočtu, aby sme
mohli tento bod uzavrieť a pokračovať ďalej. Na všetky veci, ktoré sa pýtate, máte plné právo,
ale bude na to priestor v bode Rôzne a Interpelácie.
Mgr. Edita Špilová – opýtala sa, čo je vhodné urobiť v tomto roku, či je predpoklad, že nám
tento materiál rozkradnú, či to urobí tento rok občanom nejaký úžitok.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité – Prevádzkareň) – ak nenavýšite, môže sa stať, že
nebudem mať do konca roka peniaze na rozhŕňanie ciest a na zimnú údržbu, sú to peniaze na
zimnú a letnú údržbu. Ak poviete, že nenavýšite, jasne som povedal, že mám minuté peniaze.
Ak nenavýšite, v zmysle zákona, nemôžem vykonávať tie práce, na ktoré nemám peniaze.
Povedal som alternatívu, že ak nebude treba posypávať a robiť zimnú údržbu, treba nakúpiť
50 – 70 ton posypového materiálu, nemám finančné krytie. Tak ako som v lete povedal, že
nemám finančné krytie na tých 9 ciest, ktoré ste schválili bez toho, aby ste navyšovali
finančné prostriedky, tak teraz Vám hovorím, že mám všetky peniaze na zimnú letnú údržbu
minuté. Keď neschválite môžem vykonávať len činnosti na tých strediskách, kde mám
finančné prostriedky v zmysle rozpočtu, bude sa opravovať na cintoríne, bude sa zametať,
upratovať, bude sa opravovať verejné osvetlenie, verejný rozhlas, ale na miestnych
komunikáciách nebudem robiť zimnú údržbu, lebo nemám finančné prostriedky.
JUDr. Milan Krčmárik – však dostaneš 10 tis. EUR, my sa bavíme o ďalších 10 tis. EUR, ak
nemáš peniaze, urob si presun medzi jednotlivými strediskami, si obecná Prevádzkareň.
Mgr. Zdenka Révayová – ako si dospel k tomu, že potrebuješ navýšiť rozpočet o 10 tis. EUR,
je nejaká rekapitulácia urobená ? Môj návrh je, či by boli postačujúce finančné prostriedky
z položky biokompostéry, nevieme, načo použiješ tých 10 tis. EUR. Zas bude málo a zas
budeme navyšovať, potrebujeme celkovú rekapituláciu, kde koľko treba, ale stále navyšovať
z tej položky, z tej položky, je to nutnosť????
Mgr. Janka Majchráková – podľa mňa by malo z tých 50 tis. EUR zostať aj na iné veci.
p. Mária Stašová (HKO) – cesty, ktoré boli schválené, neboli finančne kryté.
p. starostka – pripravíme rekapituláciu s kalkuláciou, ktorá cesta koľko stála, rovnako
chodník. V diskusii zatiaľ nepadol nijaký konkrétny doplňujúci ani pozmeňujúci návrh, preto
podľa rokovacieho poriadku sa ako o prvom bude hlasovať o návrhu z Obecnej rady
Mgr. Janka Majchráková – dá sa vidieť rozpočet, je k nahliadnutiu??? od p. Petráka.
p. starostka – povedal, že do ďalšieho zasadnutia pripraví podrobnú kalkuláciu so všetkým, čo
ku tomu patrí.
Mgr. Zdenka Révayová – predložila návrh z položky ZUŠ znížiť položku o 3838,- EUR
a z položky biokompostréry 6872,- EUR.
JUDr. Milan Krčmárik – o akých finančných prostriedkoch teraz hovoríme ?
Mgr. Zdenka Révayová – ide o navýšenie okrem návrhu Obecnej rady, alebo zobrať 10 tis.
EUR zo športovej haly, alebo nenavyšovať.
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p. starostka – opäť dala do pozornosti rokovací poriadok – o prvom sa hlasuje o návrhu z OR.
Je to ten, ktorý ste dostali s materiálmi a máte pred sebou. Ak vzídu pozmeňovacie návrhy,
bude sa hlasovať o pozmeňovacích, ak nevzíde žiaden bude sa hlasovať o návrhu ako celku,
tak ako bol predložený z OR tak, aby sa rozhodlo v prospech občanov tejto obce.
Mgr. Edita Špilová – opýtala sa, či vyjdú na Prevádzke s peniazmi, ak napadne sneh, lebo je
nelogické, že ak začne snežiť, aby sa cesty neodhŕňali. Radšej znížme investície na budúci
rok, ako nemať odhrnuté cesty.
Mgr. JUDr. Jozef Gonščák – opýtal sa, aké sú režijné náklady na dva mesiace, ak náhodou
nasneží.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité – Prevádzkareň) – 10 tis. EUR mesačne, tak ako som
povedal, neviem, či ma počúvate, treba nám havarijne dorobiť horskú vpusť u Kultána, sú tam
práce minimálne na 3 dni. Ja musím nechať prostriedky na zimnú údržbu, musím to
pripraviť, doviezť posypový materiál, rozviesť nádoby, tak ako mám, sú to veci, ktoré sú
dané. Ale keď mi nezostanú žiadne finančné prostriedky na práce, musia tam byť stroje,
bager, bude to stáť cca 1500, Eur, aby sa to urobilo, lebo cez zimu tam tých ľudí vytopí, viem,
že to treba zrobiť. Tieto veci ste už schválili, ale neboli finančne kryté. Čo sa týka rozpočtu,
hocikedy, spolu s kontrolórkou a môžete si všetko podrobne pozrieť, nedokážem to povedať
v tejto dobe, lebo sú to ešte stále živé, nedokončené veci.
JUDr. Milan Krčmárik - súhlasím s navýšením, tak ako bolo predložené z rokovania OR, ale
ZUŠ by som určite nebral, sú to deti. Ak už nebudeme mať rokovanie do konca roka, zaviazať
uznesením starostku obce, že OZ je dáva právomoc navýšiť rozpočet Prevádzke o tých 6 tis.
EUR, v prípade, že by prišla kalamita, alebo niečo podobné. Ak bude ešte zasadnutie,
nechajme to tak, je na to priestor. Nateraz súhlasím s návrhom z OR.
p. Ján Bury – situácia, ktorá nastala je aj našou vinou, ako hovoril p. Petrák a teraz nás to
dobehlo, cesty sme schválili, ale nenavýšili sme na ne peniaze.
JUDr. Milan Krčmárik – harmonogram nebol, že ich musí robiť, harmonogram bol taký, že
do 20 tis. EUR, tie mal.
p. starostka – predložila v rámci diskusie vlastný pozmeňovací, resp. doplňujúci návrh tak,
aby bola zabezpečená zimná údržba a všetko, čo naši občania potrebujú. Navrhla znížiť
položku v Kapitálových výdavkoch Biokompostéry z vlastných zdrojov o 6 tis. EUR
a navýšiť položku Príspevok na cestnú dopravu plus 6 tis. EUR, okrem toho čo bolo z OR,
predovšetkým kvôli zimnej údržbe.
Koniec diskusie.
Dala hlasovať o svojom pozmeňovacom návrhu : Za hlasovali: O. Rovňan, M. Vojčiniak,
Mgr. E. Špilová
Proti: 0
Hlasovania sa zdržal: Mgr. Z. Révayová, Mgr. M. Kubalík, Mgr. JUDr. J. Gonščák, J. Bury,
JUDr. M. Krčmárik, Ľ. Lašová, Mgr. J. Majchráková.
• návrh neprešiel.
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Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 166/2018 – schvaľuje 3. Zmenu rozpočtu
tak ako bola daná z OR, hlasovanie prebehlo nasledovne:
Za hlasovali: Mgr. Z. Révayová, Mgr. M. Kubalík, Mgr. E. Špilová, Mgr. JUDr. J. Gonščák,
p. J. Bury, JUDr. M. Krčmárik, Ľ. Lašová, Mgr. J. Majchráková, M. Vojčiniak
Proti: 0
Hlasovania sa zdržal: O. Rovňan
• Uznesenie bolo schválené.
5.Harmonogram zimnej údržby MK 2018/2019 (materiál poslanci obdržali s pozvánkou)
p. starostka – dala do pozornosti Harmonogram zimnej údržby MK na tento rok je v takom
istom znení ako v minulom roku, kedy bol rozšírený, tvorí prílohu zápisnice, materiál
poslanci obdržali spolu s pozvánkou. Bol prerokovaný na zasadnutí OR – doporučuje
schváliť.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 167/2018 – schvaľuje Harmonogram
zimnej údržby na rok 2018/2019, ktoré bolo jednohlasne schválené.
6. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti za školských rok 2017/2018 (materiál
poslanci obdržali s pozvánkou)
p. starostka – každá škola je povinná vypracovať správu o činnosti, ktorá má byť prerokovaná
a schválená v Rade školy, požiadala o predloženie správ riaditeľky škôl, tvoria prílohu
zápisnice, materiál poslanci obdržali spolu s pozvánkou.
p. Marta Koričárová – predložila správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok
2017/2018, poďakovala za spoluprácu s rodičmi, vďaka OZ a zriaďovateľovi, škôlka vyzerá,
tak ako je, podarilo sa zrekonštruovať sociálne zariadenie na prízemí, jedáleň a kuchyňu.
Finančné prostriedky využívame aj z iných zdrojov, využívame príspevky z 2% dane
fyzických a právnických osôb, nakupujeme z toho edukačné pomôcky, zúčastňujeme sa
vianočných trhov – používame na divadielka, venujeme sa talentovaným deťom, zapájame sa
do súťaží. Vďaka rodičom máme ušetrené finančné prostriedky praním bielizne, ušetríme tak
na energiách, pracích prostriedkoch, takisto nám rodičia prispievajú hygienickými
prostriedkami. Zapojený sme do recyklohry, zbierame elektrospotrebiče, za tie body
získavame pomôcky pre deti. Poďakovala za podporu a pomoc.
Mgr. Ľubica Serafinová – predložila správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok
2017/ 2018, podrobne informovala o prospechu žiakov, správaní detí v škole, dochádzke detí,
testovaní žiakov 9. A 5. triedy. Vyzdvihla výborne výsledky školy v celoslovenských
súťažiach. Priblížila štatistku stravníkov, v škole sa stravuje približne 71% žiakov, dala to do
pozornosti v súvislosti s pripravovaným stravovaním zadarmo. Škola sa zapája do projektov,
bol úspešný projekt , škola tak získala dvoch asistentov učiteľa. Takisto projekt na rozšírenie
čitateľskej gramotnosti, škola tak získa 166 tis. EUR. Poďakovala o finančnú podporu, do
budúcna chceme pokračovať v rekonštrukcii elektroinštalácie, ďalej poďakovala za dobrú
spoluprácu.
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RNDr. Edita Špilová – predložila správu o výchovno- vzdelávacej činnosti , poďakovala za
spoluprácu so školami MŠ, Obce Skalité. Poďakovala za zateplenie a rekonštrukciu budovy.
Do budúcna, dala do pozornosti, aby bol areál CVČ oplotený, CVČ má vysoké náklady na
vykurovanie, nakoľko sa kúri elektrinou, nie je zateplená strecha. Poďakovala za dobrú
spoluprácu a podporu.
Diskusia k tomuto bodu :
JUDr. Milan Krčmárik – opýtal sa p. riaditeľky, či už majú nejaký priestor na navýšenie
stravníkov, že obedy by mali byť zadarmo, či vôbec školy kapacitne zvládnu, alebo nás čaká
niečo také, že zriaďovateľa bude čakať rekonštrukcia, či je už nejaký prieskum.
Mgr. Ľubica Serafinová – nemôžem sa k tomu vyjadriť, lebo nie schválený zákon.
Mgr. Edita Špilová – vyjadrím sa, aj keď nie je zákon schválený, pre nás je to neriešiteľná
situácia, máme malé priestory.
Mgr. Ľubica Serafinová – neviem sa k tomu vyjadriť a ani sme nerobili prieskumy.
RNDr. Edita Brisudová – za školský úrad, dostali sme informáciu, že to bude dotácia, ktorú si
bude obec žiadať na jedlo, ktoré bude vydané ak ten žiak bol v škole, nebude to obed lacnejší,
lebo ak to bude musieť jedáleň urobiť, pôjdu režijné náklady hore, bude väčšia požiadavka na
počet zamestnancov na zariadenie, bude to viac menej na obciach, obec bude musieť dávať
štatistiky.
Mgr. Edita Špilová – môj názor je taký, že ak sa chcelo niečo také zaviezť, mali najskôr
pripraviť podmienky. Dostanú to len deti, ktoré budú v škole, malo by to byť 1,20 EUR na
žiaka, zníži sa tak kvalita jedla. Mám na to negatívny postoj a neviem si to predstaviť.
p. starostka – preferuje sa to ako obedy zadarmo, ale vôbec to nie je tak, 1,20 EUR dá štát,
obed stojí 2,60 EUR – ostatné bude musieť doplatiť obec, nenavýšia nám to v podielových
daniach.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 168/2018 – berie na vedomie správy
o výchovno-vzdel. činnosti škôl za šk. rok 2017/2018, ktoré bolo jednohlasne schválené
(počtom 10 hlasov prítomných poslancov)
7. Informácia o hospodárení Obce Skalité Prevadzkáreň v podnikateľskej činnosti k
30. 9. 2018 (materiál poslanci obdržali pred rokovaním OZ)
p. starostka – predložila informáciu o hospodárení Obce Skalité Prevádzkareň k 30. 9. 2018,
materiál poslanci obdržali spolu s pozvánkou, tvorí prílohu zápisnice, bola prerokovaná na
zasadnutí OR .
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
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Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 169/2018 – berie na vedomie Inform.
o hospodárení Obec Skalité Prevádzkareň, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 10
prítomných poslancov).
8. Poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci
p. starostka – dala do pozornosti zmenu uznesenia, ktoré nebolo naplnené, nakoľko
nesúhlasila s formou poskytnutia sociálnej výpomoci, odovzdala slovo predsedníčke sociálnej
komisie
Mgr. Zdenka Révayová – informovala, že bolo schválené Uznesenie č. 151/2018, žiadateľka
si požiadala o poskytnutie paliva, bolo jej poskytnuté a to z prebytku MŠ Ústredie, žiadateľka
nás informovala, že tento druh paliva jej nevyhovuje. Zaoberala sa týmto SK, odporučila, aby
jej bola schválená sociálna výpomoc vo výške 300,- EUR na nákup paliva dreva, alebo uhlia,
toto zabezpečí p. Špiláková. Žiadateľka je zdravotne ťažko chorá, zaslúži si, aby jej bola
sociálna výpomoc poskytnutá.
p. starostka – OR doporučila túto žiadosť schváliť.
Diskusia nebola, niekto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 170/2018 – schvaľuje poskyt. Soc.
Pomoci p. U. Legerskej vo výške 300,- EUR, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 10
hlasov prítomných poslancov).
9. Nakladanie s majetkom obce (predkladá starostka obce)
•

Opakované uzatvorenie nájomných zmlúv byty

p. starostka – materiál k tomuto bodu je zhrnutý v zápisnici zo zasadnutia SK, kde boli
jednotlivé žiadosti podrobne prejednané, materiál poslanci obdržali spolu s pozvánkou.
Odovzdala slovo Mgr. Zdenke Révayovej.
Mgr. Zdenka Révayová – ide o opakované uzatvorenie nájomných zmlúv na obdobie l a 3
rokov, niektorí podmienky splnili a iní nie.
Lucia Vaculčiaková, 782
Komisia odporučila OZ schváliť predlženie nájomnej zmluvy pre žiadateľku od 01. 01. 2019
do 31. 12. 2021.
Filip Gonščák 1440/1 - tam je možné zmluvu predĺžiť až na 10 rokov
Komisia odporučila OZ schváliť predlženie nájomnej zmluvy pre žiadateľa od 01. 01. 2019
do 31. 12. 2028, predložil všetky potrebné doklady, aby sa táto zmluva predĺžila na obdobie
10 rokov, je to dané zákonom.
Jana Franková, 1449/4
Komisia odporučila OZ schváliť predlženie nájomnej zmluvy pre žiadateľku od 16. 12. 2018
do 15. 12. 2021.
Marcela Jargašová, 1450/2
Komisia odporučila OZ schváliť predlženie nájomnej zmluvy pre žiadateľku od 01. 01. 2019
do 31. 12. 2021.
11

Peter Kožák 1440/8 má vysoký príjem
Komisia odporučila OZ schváliť predlženie nájomnej zmluvy pre žiadateľa od 01. 12. 2018
do 30. 11. 2019
Ján Mikula 1450/5 má nízky príjem
Komisia odporučila OZ schváliť predlženie nájomnej zmluvy pre žiadateľa od 16. 12. 2018
do 15. 12. 2019
Michal Rástočný 1440/2 nespĺňa podmienky - vlastí nehnuteľnosť (1/6 rod. domu)
Komisia odporučila OZ schváliť predlženie nájomnej zmluvy pre žiadateľa od 01. 12. 2018
do 30. 11. 2019
Jana Mariaková 1460/11 – nespĺňa podmienky (manžel vlastní ½ rod. domu)
Komisia odporučila OZ schváliť predlženie nájomnej zmluvy pre žiadateľa od 01. 12. 2018
do 30. 11. 2019.
Diskusia k tomuto bodu:
p. Ján Bury - opýtal sa, či je správne, že stále predlžujeme NZ na l rok tým, ktorí nespĺňajú
podmienky ? Máme takých žiadateľov, ktorí podmienky spĺňajú a byt nedostanú.
p. starostka – zákon to umožňuje, sú to stáli nájomníci, ktorí v týchto bytoch bývajú, plnia si
všetky povinnosti nájomníka. Je na poslancoch OZ, či predĺžia NZ, sú také prípady, že jeden
rok podmienky príjmu spĺňa a na druhý nie. Ak sa rozhodnete týchto ľudí vysťahovať, je to
Vaše rozhodnutie.
p. Ivana Chromiaková (referát daní, poplatkov a bytov) – predĺženie na l rok je z toho dôvodu,
že buď má príjem vysoký, alebo nízky, sú tam určité pravidlá podľa zákona a podľa VZN
obce, musíme ho dodržiavať. Z toho dôvodu sa nájomné zmluvy predlžujú iba na l rok, alebo
vlastnia nejakú nehnuteľnosť, alebo jej časť, v ktorej by mohli bývať. Ako napríklad aj mladá
rodina s dvoma deťmi majú polovicu rodičovského domu, opravujú si ho, im stačí, zmluva na
l rok. Napríklad rodina s 3 deťmi, manžel bol PN dva mesiace, automaticky je príjem za celý
rok nižší. Je to z určitých dôvodov, ktoré sú uvedené aj v zákone a aj vo VZN.
p. starostka – keby OZ prijalo Uznesenie v rozpore so zákonom, teda aj VZN, toto Uznesenie
je vo svojej podstate neplatné.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 171/2018 – schvaľuje opakované
uzatvorenie NZ – byty, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 10 hlasov prítomných
poslancov).
•

žiadosť firmy Váhostav o predĺženie NZ – budova MŠ u Tomasa

p. starostka – predložila žiadosť firmy Váhostav o predĺženie NZ na budovu MŠ u Tomasa
a priľahlých pozemkov na rok 2019. V tomto roku zaplatili za prenájom pozemku 2610,36
EUR, za budovu 5684,94 EUR + inflácia, FK a OR doporučujú schváliť.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
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Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 172/2018 – schvaľuje predĺženie NZ
budova MŠ u Tomasa, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 10 hlasov prítomných
poslancov).
•

žiadosť Stredoslovenská distribučná – Zmluva o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena

p. starostka - informovala, že táto zmluva sa prejednávala na predošlom OZ, bola schválená
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na pozemok, aby tam mohla byť zriadená trafostanica,
druhá zmluva bola odročená, nakoľko OZ požiadalo, aby boli ďalšie rokovania so SSD – aby
nebola obec do budúcna obmedzená, ak bude chcieť vybudovať MK. Zo strany SSD prišlo
vyjadrenie, že budúci povinný dáva súhlas umiestnením zemných NN káblov do pozemku za
podmienky, že zmluvné vecné bremeno nebude v budúcnosti brániť vybudovaniu MK,
prípadne jej rozšíreniu. FK a OR – doporučujú schváliť. Budúci oprávnený je povinný dať
súhlas s vybudovaním MK a nebrániť vybudovaniu.
Diskusia:
JUDr. Milan Krčmárik – vieme, že sa jedná o verejne prospešné zariadenie, ak tam raz bude
v budúcnosti nejaká cesta a bude sa realizovať povrch, bude to možné, myslím si, že je to
dobré.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 173/2018 – schvaľuje uzatvorenie
Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktoré bolo jednohlasne schválené
(počtom 10 hlasov prítomných poslancov).
•

Odpredaj pozemok Chajsovka

p. starostka – dala do pozornosti schválený zámer odpredaja na prihradené pozemky IBV
Chajsovka, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli, web stránke obce. Podľa platných Zásad
o majetku obce ide o pozemky v intraviláne obce, kde je najnižšia cena 6,- EUR/m2. 17.10.
2018 nám bola doručená námietka voči Uzneseniu, kde sú podpísaní všetci občania, ktorých
sa to týka, nesúhlasia s cenou 6,- EUR/m2, nakoľko vzniknutá situácia nebola zapríčinená
úmyselne ich konaním. Píšu, že v období, keď pozemky kupovali a stavali rodinné domy
nebolo všetko presne ujasnené, vymerané, inžinierske siete sa robili počas výstavby rodinných
domov a preto navrhujú, aby bola predajná cena pozemkov taká, ako bola pôvodná cena
pozemkov 0,20EUR/m2. Vedia, že podobná situácia vznikla aj v IBV Cupeľ, takisto sa
predávali za pôvodnú cenu. Zapodievala sa týmto aj FK , vo svojej zápisnici uviedla, že trvá
na svojej cene 6,-EUR/m2, je to najnižšie možná cena, ktorú nám Zásady hospodárenia
s majetkom obce umožňujú dať. Čo sa týka IBV Cupeľ, časti pozemkov, ktoré boli zahradené
nad záhradami, ktoré nám odobrali sčasti nových pozemkov, sa predávali po 7,-EUR/m2 tak
ako aj ostatné. V časti, pod záhradami, bola cena 0,20 EUR/m2, v tom čase, ale nemala obec
Zásady hospodárenia a určenú cenu pozemkov. FK a OR – doporučujú, aby odpredaj bol za
cenu ako je uvedené v zámere, teda za najnižšiu možnú cenu.
Diskusia:
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p. Ján Bury – nedošlo k situácií, že prihradili, došlo k posunu pozemkov, p. Priečko o koľko
je posunutý do cesty o toľko má menej v zadnej časti pozemku, výmera pozemku mu sedí, že
nemá čo odkupovať, on nemá prihradené ani meter.
Ing. Vladimír Bury (referát stavebného úradu, pozemkov a životného prostredia) – ide o to, že
v minulosti sa vymeriavalo pásmami, nikto nehovorí, že to urobili úmyselne, neboli si
vedomí, podľa GP presne aj značili. Podľa aktuálneho právneho stavu plot nie je hranica
pozemku. Podľa aktuálneho právneho stavu sú ich ploty v našom pozemku – majú prihradené.
Mohlo sa to v tej dobe stať nepresnosťou merania. Teraz je technika taká, že merania sa robia
GPS, sú presne vytýčené všetky pozemky. V starých zmluvách je napísané, že obec predáva
pozemky s vytýčením. Je to úmerne posunuté. Nejde o to, kto má, alebo nemá prihradené. Ak
sa to nedá do poriadku , môže dôjsť k tomu, že im kataster zruší Listy vlastníctva. Obec si
musí svoj majetok hájiť, je to najjednoduchší spôsob, ako dostať pozemky na list vlastníctva,
tak aby to bolo právne správne.
p. starostka – v odôvodnení je uvedené, že nemali vedomosť, že zasahujú do majetku obce.
Konzultovali sme to aj katastrálnym odborom OÚ, či nie je možné urobiť nejakú katastrálnu
úpravu, ale nie to možné. Ak nedôjde k zosúladeniu do určitého času, môže im kataster zrušiť
Listy vlastníctva.
p. Ján Bury- to, čo som povedal, nemá súvis s cenou, s cenou súhlasím, chcel som podotknúť,
že sú tam nezrovnalosti, ale to si musia dať do poriadku majitelia pozemkov.
p. starostka – geodet urobil skutočné zameranie v teréne, nie je to geometrický plán
vyhotovený len tak od stola.
JUDr. Milan Krčmárik – na zasadnutí FK sme to podrobne riešili, do budúcna nás ešte čaká
časť nad cestou, kde bude obec kupovať od občanov. Je daná cena 6,-EUR/m2, ale na druhej
strane bude aj obec platiť občanom.
Ing. Vladimír Bury (referát stavebného úradu) – je to celé úmerne posunuté.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 174/2018 – schvaľuje odpredaj pozemkov
Chajsovka za cenu 6,- EUR/m2, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 10 hlasov
prítomných poslancov).
Na rokovanie OZ sa dostavili občania p. Ramšák, p. Kríž, p. Jozef Hlušek, pani starostka im
dala slovo, aby predložili svoje požiadavky, požiadala o súhlas poslancov OZ, ktorí s týmto
súhlasili.
p. Kríž - cestu zrealizovala NDS v rámci stavby D3, prevzala ju obec, upozornil na výrub
drevín v časti na Potôčku, ničia cestu, ako máme urobiť nápravu???
p. starostka – opýtala sa, kto robí výrub dreva.
p. Kríž – združenie vlastníkov lesov, prišli sme na to upozorniť, aby obec nejako zasiahla.
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p. Ramšák – myslím si, že chyba bola od začiatku, cesta nemá podložie, aby sa to spevnilo,
alebo tam umiestniť dopravnú značku, ktorá by obmedzovala vjazd ťažkých aut. Cestu
znečisťujú, ničia, ale my tam žijeme a cestu potrebujeme stále, máme aj fotografie.
p. starostka – umiestnenie dopravného značenia nemôžeme urobiť svojvoľne, musia nám to
schváliť na dopravnom inšpektoráte.
Diskusia k tomu bodu :
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevádzkareň) - ťažbu nerobí združenie, ale skupina
ľudí, deje sa to v celej obci, takisto aj do Kavaly a my nemáme na to dosah a ani obmedzenie.
Povolenie na ťažbu im dáva hospodár. Tieto komunikácie boli vytvorené ako prístupové ku
diaľnici, sú to staré cesty tzv. príhony, ktoré ľudia využívali ako cesty do lesa. Je tam
povrchová úprava 5 cm povrch ABS, nie je tam podložie, štandard cesty je teraz vyšší a toto
láka tých, ktorí ťažia drevo.
JUDr. Jozef Pikuliak (právny zástupca obce) – ide o to ako využiť cestný zákon a oprávnenie
obce ako správcu miestnych komunikácií, treba nájsť spôsob, aby tam to auto nemohlo vojsť,
urobiť obmedzenie. Zákon oprávňuje správcu ciest regulovať činnosť na miestnych
komunikáciách.
JUDr. Milan Krčmárik – je to veľký problém, sú to súkromní vlastníci lesov, aj podľa Zákona
o lesoch, majú tam vstup, nakoľko sú vlastníkmi lesa, neporušujú nič, zákon takisto upravuje,
kto môže vstúpiť na cestu do lesa. Ak aj dáme požiadavku na správny orgán, bude to trvať tak
dlho, že tú cestu aj rozbijú.
p. Ramšák – je to určitý úsek, ktorý zle urobili pri výstavbe diaľnice, dali tam slabé podložie,
v tom je chyba a je tam malá vrstva asfaltu. Mali to urobiť poriadne, nechcem nikoho
obmedzovať, ale, aby ten kto tam využíva cestu, nech sa na nej správa, tak ako má. Načo tam
budeme dávať značku, keď tam nechodia policajti, kto to dodržiava???
JUDr. Milan Krčmárik – som na vašej strane, ale to uchránenie nie je také jednoduché.
p. Kríž – kým sa tam umiestni nejaká značka, tak už bude cesta rozbitá.
JUDr. Milan Krčmárik – kým prebehne správne konanie, a všetky potrebné úkony, vyrúbajú
celý les.
p. Ramšák – zahradím to a hotovo, nepustím tam nikoho.
JUDr. Milan Krčmárik – je to váš majetok, máte právo si ho sám chrániť, inštitúcia je niečo
iné.
p. Martin Gonščák – (referát stavebného úradu, pozemkov, životného prostredia) – je
schválený projekt, je to preložka poľnej cesty a nespĺňa štandard štátnej cesty. Dal návrh, aby
aj poslanci vyvolali jednanie so Združením individuálnych vlastníkov lesa a Urbariátu, dať
im povinnosť, aby obec informovali o ťažbe a v akých miestach a ťažba robí. Urobí sa pasport
ciest pred ťažbou po ťažbe, každá jedna cesta je zničená po ťažbe.

15

JUDr. Milan Krčmárik – združenie nemá právnu subjektivitu, lebo to doteraz nebol nikto
schopný urobiť, napríklad v Čechách je dokonca určený aj spôsob prepravy dreva a určí mu aj
skládku, presné miesto, ktoré musí dodržať, u nás to žiaľ tak nefunguje.
p. starostka – zvoláme jednanie s Urbariátom a ZIVL, podľa VZN obce Skalité o využívaní
MK, každý rok podávajú hlásenie, koľko vyťažili a od toho platia symbolický poplatok.
p. Alojz Petrák – združenie vyťažilo 5500 kubíkov dreva, Urbariát nič.
p. starostka – požiadame Dopravný inšpektorát o súhlas na umiestnenie značky.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 175/208 – berie na vedomie sťažnosť
občanov na ničenie ciest ťažbou dreva, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 10 hlasov
prítomných poslancov).
p. starostka – dala slovo p. Hluškovi, aby predložil svoju požiadavku.
p. Jozef Hlušek – upozornil na to, že rodičia jazdia autami do areálu školy a škôlky až priamo
k budove. Námestie, ktoré máme, nie je to školský dvor, kde sa majú hrať deti, mali by tam
byť nejaké zábrany. V škôlke majú aj Zákazovú značku a nikto ju neakceptuje. Treba tam
umiestniť nejaké zábrany, aby sa tam nedostali autami. Mám vlastnú zlú skúsenosť, stačilo
málo a zrazilo mi dcéru. Tento priestor by mal slúžiť ako pešia zóna. Takisto tam parkujú autá
aj v nedeľu, na parkovanie máme miesta dosť.
Diskusia k tomu bodu :
Mgr. Zdenka Révayová – treba zamedziť aj parkovaniu autobusu, zaberá skoro celé
parkovisko, autá nemajú kde zaparkovať.
Mgr. Edita Špilová – súhlasím s p. Hluškom, treba zamedziť prístupu aut. Na začiatku toto
námestie fungovalo normálne, ale odkedy tam začali parkovať autá v nedeľu, keď idú ľudia
do kostola. Je to nebezpečné, nerozumiem prečo rodičia musia dieťa doviezť až pred vchod,
väčšinu detí vozia autom. Opýtala sa, či bude obec súhlasiť so zákazom parkovať, niektorí si
to myslia, že je to voľný priestor na parkovanie.
p. Ľubica Lašová – poďakovala, že p. Hlušek prišiel, osobne už dosť dlho upozorňujem na to,
že je to námestie a ako ho máme chrániť. Je to zóna, námestie, učiteľky upozorňujú na to, že
využívajú tento priestor na prechádzky. V minulosti bol tento priestor zahradený, v najbližšej
dobe by sme sa mali tým zapodievať, potom stále hľadáme finančné prostriedky, že je niečo
zničené a treba to opravovať. Je na nás a na obci, aby sme mali pekný priestor. Sú ohrozované
detí na chodníkoch, šoféri nedávajú pozor. Je to dobrý podnet, aby sa to dalo do Obecného
Spravodaja, dať nejaké stanovisko a nejaké upozornenie.
p. starostka – Obecný Spravodaj je už v tlači, bude na to priestor v ďalšom vydaní.
p. Ján Bury – najlepšie riešenie bude dať tam zábrany.
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JUDr. Milan Krčmárik – takisto tam parkujem, už nebudem. Značky, keď aj sú umiestnené
nemá to kto kontrolovať. Súhlasím, aby sa tam dali mechanické zábrany, aby sa zabránilo
vjazdu aut, vymyslieť niečo lacné, ale tak, aby sa dala robiť údržba.
p. Milan Vojčiniak – ako sa tam potom dostane väčšie vozidlo, napríklad pre smeti. Treba
ľudí upozorňovať, aby tam neparkovali. Musíme na to dbať aj my poslanci. Keď to budeme
riešiť, treba zamedziť aj prístupu na pamätník.
JUDr. Jozef Pikuliak – aký je faktický stav ?.
Mgr. Edita Špilová – je to obecný pozemok.
JUDr. Jozef Pikuliak (právny zástupca obce) – najlacnejšou alternatívou by bolo umiestniť
nápis napríklad – Ďakujeme, že chránite naše deti. Na občanov to bude pôsobiť pozitívne.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 176/2018 – berie na vedomie žiadosť
o zákaze vjazdu na námestie Skalité Ústredie, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 10
hlasov prítomných poslancov).
p. starostka – navrhla, aby bolo rokovanie prerušené prestávkou do 13,15 hod., OZ sa
jednohlasne uznieslo na prerušení.
•

Pozemok p. Milan Časnocha

p. starostka – dala do pozornosti žiadosť p. Milana Časnochu, ktorý požiadal o odkúpenie
parcely, OZ neschválilo jeho žiadosť, nakoľko po geodetickom zameraní vznikli dva stavebné
pozemky. Pri zameraní bolo zistené, že má prihradené do obecného pozemku cca 25 m2.
Vyzvali sme ho, ako to chce riešiť. Doniesol žiadosť o odkúpenie prihradenej časti, a že si
chce z obecného pozemku odkúpiť ďalších 190 m2, nakoľko mu tadiaľ vedú prípojky
k rodinnému domu. FK a OR – odporúča odpredať len 25m 2, plus náklady na GP v prepočte
na odpredávanú výmeru. Po zameraní vznikli dva stavebné pozemky.
Diskusia k tomu bodu nebola.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 177/2018 – schvaľuje zámer odpredaja
pozemku p. M. Časnochovi, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 10 hlasov prítomných
poslancov).
•

Prenájom priestorov v budove č. 1137 – p. B. Serafinová, p. A. Kultánová

p. starostka –dala do pozornosti žiadosť p. B. Serafinovej a A. Kultánovej a prenájom
priestorov v budove pod Obecným úradom, bola už predmetom predošlého zasadnutia OZ.
Bol vyhotovený kontrolný rozpočet na opravu priestorov. Všetko sa pomeralo a spísalo.
V prvotnom rozpočte, ktorý predložili, nemali uvedené podlahy, dlažby, sanitu, výmenu
dverí, čo si chceli vyhotoviť na vlastné náklady. Rozpočtár zakomponoval všetko – konečná
suma je 7 800,- + DPH. FK a OR – doporučuje, aby sa vyhovelo žiadateľkám, s tým že
opravu priestorov si zabezpečia svojpomocne v celkovej sume 3750 € a 814,90,€
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s možnosťou započítania nájomného zhruba 5 rokov s podmienkou, že výška plánovaných
nákladov bude obci hodnoverne zdokladovaná v plnej výške, Nájomné sa bude započítavať
od doby odovzdania priestorov t. j. od 1. 11. 2018. Zveľadia tak priestory a môže byť
občanom poskytnutá ďalšia služba.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 178/2019 – schvaľuje prenájom
priestorov v budove č. 1137, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 10 hlasov prítomných
poslancov).
•

využívanie zasadačky v Kultúrnom dome – Klub dôchodcov, priestory v CVČ záhradkári,

p. starostka – dala do pozornosti využitie priestorov zasadačky kultúrneho domu, ktorú
využíva Klub dôchodcov na svoje stretnutia, aby mali svoje stabilné priestory, požiadali
o priestory, ktoré využívala p. Rešetková, je to komplikované z dôvodu vykurovania. FK
a OR – doporučila, aby im boli poskytnuté priestory zasadačky, ktoré aj tak využívajú.
Rovnako aj záhradkári využívajú priestory v CVČ a svoju činnosť, priestory sa im dajú do
výpožičky. Musí byť schválený zámer výpožičky a až následne môžu prejsť do výpožičky.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 179/2018 – schvaľuje zámer výpožičky
priestorov, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 10 hlasov prítomných poslancov).
•

Rozšírenie cintorína Rieky

p. starostka – informovala, že je vyhotovený GP na odčlenenie časti parciel v majetku
Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Skalité, celkom išlo o 14 500 m2 + 960 m2 lesa, predbežná
zhoda bola 1,- EUR/m2, s tým že bude možnosť splácania niekoľko rokov. K tomu treba
prirátať parcelu - breh nad Domom nádeje, ktorý nebol predmetom geometrického zamerania,
už je v C- stave. Celkom teda ide o 22 894m2. OR – doporučuje, aby bola táto výmera
odkúpená, lehotu splatnosti dať na 5 rokov. Správca farnosti bol informovaný, čaká na súhlas
biskupského úradu.
Diskusia k tomuto bodu.
JUDr. Milan Krčmárik – pripadá mi to také vydridušské, ide o občanov obce, teda
nebožtíkov. Musíme kúpiť breh, ktorý je pre obec úplne na nič. Vždy to bolo Skalitské, aj
vtedy, keď to naši predkovia dávali farnosti. Som kresťan katolík, ale toto je strašne zvláštny
spôsob. Svojim občanom predať, to čo nepotrebujem.
p. Ján Bury – koľko je skutočná výmera, ktorú budeme potrebovať na pochovávanie.
Mgr. JUDr. Jozef Gonččák – teoreticky kúpime po 2,- EUR, lebo skoro polovica nám je
zbytočná.
p. Milan Vojčiniak – samozrejme treba počítať s tým, že to musíme upraviť, skultúrniť.
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p. starostka – v horizonte 5 rokov nebudeme mať kde pochovávať, preto musíme k tomu
pristúpiť zodpovedne.
Mgr. Zdenka Révayová – navrhla vyvolať jednanie s farskou radou a správcom farnosti, riešiť
to nejakým iným spôsobom, breh je pre nás nepotrebný, je to pre ľudí, je to dosť chúlostivá
vec. Biskupský úrad možno ani nevie o čo ide.
JUDr. Milan Krčmárik – treba dať do Obecného Spravodaja, nech sa k tomu ľudia vyjadria.
Takisto sa to premietne do ceny pohrebu.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité - Prevádzkareň) - cintorín za Riekami vznikol
v začiatkoch 70 rokoch, bez akéhokoľvek geologického prieskumu. Celý svah má zlý porast,
je obrovsky zaťažený. Ďalšie možné rozšírenie , neviem o lokalite, kde by mohol byť
cintorín. Cintorín bude za obdobie 3 – 5 rokov potrebný. Breh budeme potrebovať, aby sa
mohol sanovať, musia sa urobiť injektáže.
p. Ján Bury – pekný pozemok máme pri kasárňach, treba jednať o cene, nech je cena za
pozemok iná a za breh iná.
Mgr. Milan Kubalík – hrozí, že sa ten breh zosunie, budeme ho potrebovať, treba vyrokovať
nižšiu cenu za breh.
JUDr. Milan Krčmárik – náklady na sanáciu bude znášať obec, treba mu to vysvetliť.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité - Prevádzkareň) – navrhol, aby sa uskutočnilo spoločné
rokovanie poslancov OZ a farskej rady, každý má na to iný pohľad.
JUDr. Milan Krčmárik – nie to dobré voči všetkým nám občanom, správca farnosti tu je
dočasná osoba, my tu budeme pochovaní, nás sa to bytostne dotýka. Ak je farská rada
inštitúcia hodná rozhodnutia, treba o tom rokovať.
p. starostka –v diskusii nebol predložený žiadny pozmeňovací návrh, podľa rokovacieho
poriadku budeme hlasovať o návrhu z rokovania OR.
Mgr. Zdenka Révayová – malo by sa zvolať spoločné jednania RKFC , farskej rady za účelom
opätovného prejednania kúpy pozemkov na rozšírenie cintorína Rieky.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie z OR.
Za hlasovali: 0
Proti: 0
Zdržali sa: všetci prítomní poslanci
• Návrh nebol schválený.
Návrhová komisia predložila nový návrh na Uznesenie č. 180/2018 - doporučuje zvolať
jednanie s farskou radou a správcom farnosti, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 10
hlasov prítomných poslancov).
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• Škoda Fábia- zámer odpredaja
p. starostka – dala do pozornosti, že obec má nové auto na rozvoz stravy. Navrhla, aby Škoda
Fabia bola odpredaná, je to prebytočný, zastaralý majetok, rok výroby 2001, najazdených 300
tis km, dať na odpredaj, možno sa nejakí záujemcovia nájdu. Ak nebude záujemca, pri
inventarizácií ho vyradíme a dáme zošrotovať.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 181/2018 – schvaľuje zámer odpredaja
Škoda Fabia, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 10 hlasov prítomných poslancov).
• Inventarizácia – oprava
p. starostka – dala do pozornosti, že zápisom majetku do inventárnych kníh bolo zistené, že
v Uznesení č. 120/2018 bola uvedená cena videorekordéra 710,10 EUR a správne je 710,35
EUR, z toho dôvodu žiadame o schválenie zmeny daného uznesenia.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 182/2018 – schvaľuje zmenu Uznesenia
č. 120/2018 , ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 10 hlasov prítomných poslancov).
10. Rôzne, Interpelácie
• Publikácia „Skalitčania vo veľkej vojne“
p. starostka – dala do pozornosti, že táto publikácia je zakúpená v počte 300 ks od autora p.
Pavla Laša, cena jednej je 6,- EUR, obec dostala sponzorský dar vo výške 400,- EUR, nechce
byť menovaný. Náklady na nákup knihy sú 1400, EUR, obec môže knihu predávať max. za
obstarávaciu cenu, alebo za nižšiu, ak OZ rozhodne. Cena knihy vychádza 4,666 EUR, dávam
na zváženie, aby poslanci rozhodli za akú cenu si budú môcť občania túto knihu zakúpiť
v nedeľu na piestnej spomienke 100. Výročia ukončenia l. svetovej vojny.
Diskusia:
Mgr. Zdenka Révayová – navrhla cenu 4,- EUR.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 183/2018 – schvaľuje cenu Publikácie
„Skalitčania vo veľkej vojne“ za cenu 4,- EUR, ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 10
hlasov prítomných poslancov).
• Správa nezávislého audítora
p. starostka – dala do pozornosti Správu nezávislého audítora z overenia Konsolidovanej
účtovnej závierke, sú tam zahrnuté všetky príspevkové a rozpočtové organizácie, materiál
poslanci obdržali.
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Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 184/2018 – berie na vedomie správu
nezávislého audítora, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 10 hlasov prítomných
poslancov).
Interpelácie poslancov
p. Ján Bury – dala do pozornosti multifunkčné ihriská na Kudlove, vo večerných a nočných
hodinách sa tam zdržiavajú žiaci a mládež, fajčia a pijú tam alkohol na ploche. Vôbec
neslúžia na športovú činnosť, kedysi bývali zamknuté. Ďalšiu pripomienku mal na verejné
osvetlenie súbežnej cesty, veľmi ho prekvapilo, že sú namontované sodíkové lampy,
neúsporné, nákladne. Všade, kde sa pozrieme sú ledkové svetlá, my sme tam dali staré svetlá,
ktoré sa už nikde nepoužívajú, chcel by som vidieť rozpočet, keď sú tam namontované takéto
svetlá. Budeme platiť za energie raz, alebo dva razy viac.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevádzkareň) - svetla budú regulovateľné a majú
oveľa vyššiu životnosť ako ledkové svetlá. Ledkové svetlá sú nastavené technológie, ktoré
svietia len určitý počet hodín. Za 7 rokov by nás čakala výmena svietidiel. Sodíkové
osvetlenie má oveľa dlhšiu životnosť.
p. Ján Bury – chcel by som vedieť prečo je to tak.
p. starostka – kalkuláciu pripravíme do budúceho OZ.
Mgr. Janka Majchráková – pýtajú sa ľudia, prečo je to tak, požiadala o kópiu rozpočtu
a zmluvy, nie je nikde zverejnená, ľudia to chcú vedieť.
p. starostka – zmluva je zverejnená na web stránke obce v zmysle zákona.
JUDr. Milan Krčmárik – sú upozornenia od občanov, ako bola stavba vykonávaná, do akých
materiálov išli svetlá, doslova sa z toho smiali, iba posúvam informáciu od ľudí. Čo sa týka
ihrísk, ako spomínal p. Bury, máme kamery, prečo ich neumiestnime na ihriská? Vieme, že sa
tam mládež zhromažďuje, treba kamerový systém využívať na takých miestach kde treba.
Opýtal sa, ako treba postupovať s vodárňou, nevieme sa pohnúť ďalej. Opýtal sa, či je
možnosť odkúpiť vyradené stĺpy verejného osvetlenia 4 alebo 5 kusov.
p. starostka – kamerový systém, bol zavedený v ústredí obce, veľa krát pomohli. Na vyšnom
konci nie sú, podali sme žiadosť na Ministerstvo vnútra, aby mohli byť osadené kamery a na
vyšnom konci obce. Čo sa týka vodojemu – pri inventarizácií sa všetky veci vyradia,
demontujú a budova sa môže zveriť do užívania. Vodovod sme dostali v jednej sume ako
celok, bude ešte jedno OZ v tomto zložení, zasadne FK. Je to prebytočný majetok, zámer na
odpredaj je zverejnený, prvý ste na to zareagoval.
JUDR. Milan Krčmárik – dáme si oficiálnu žiadosť.
p. starostka – do budúceho OZ pripravíme súhrnu správu, čo sa týka verejného osvetlenia.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň) – stĺpy slúžia ako náhradné diely. Máme
to v majetku obce, ak rozhodne vyraďovacia komisia, môže ich vyradiť pri inventarizácii,
záleží na poslancoch, ako rozhodnú.
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Mgr. Zdenka Révayová – dala do pozornosti, aby boli vymenené vývesky pri autobusových
zástavka, sú v dezolátnom stave.
A.Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň) – sú prichystané, budú sa meniť.
p. Ľubica Lašová – mala pripomienku na demontáž stĺpov v SkiAreáli, aby ich nerozkradli.
p. A. Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň) – dajte mi na to peniaze, a keď bude
vhodné počasie zdemontujeme. Laná sú zabezpečené, dvojitým istením.
Mgr. Edita Špilová – opýtala sa, kedy sa začne asfaltovať štátna cesta ?
Ing. Vladimír Bury (referát stavebného úradu, pozemkov a životného prostredia) – termín je
do konca mesiaca november. Klimatické podmienky nemajú vplyv na pokládku asfaltu, celé
to podlieha pod D3, v spodnej časti obce je zhotoviteľ STRABAG a hornú časť robí firma
VÁHOSTAV. Cesta nie je obecná, je to štátna cesta, správcom je Slovenská správa ciest.
p. Martin Gonščák (referát stavebného úradu, pozemkov a životného prostredia) - prípravne
práce sú náročnejšie, na Čiernom je poklopov 16 a na Skalitom je 260.
p. M. Vojčiniak – opýtal sa, či sa stihne upraviť okolie pamätníka, ešte to nie je hotové.
p. A. Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevádzkareň) – všetko sa na čas pripraví.
p. M. Vojčiniak – oplotenie na cintoríne za kostolom, bude sa musieť rozobrať.
p. A. Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevádzkareň) – vieme o tom.
11. Záver.
p. starostka – po vyčerpaní všetkých bodov rokovania poďakovala za konštruktívne
rokovanie. Ďalšie rokovanie bude v mesiaci november, posledné v tomto zložení. Pozvala
všetkých na pietnu spomienku 100. Výročia ukončenia l. svetovej vojny.
Na rokovaní boli prijaté uznesenia od č.165 /2018 po č. 184/2018.

Ing. Vladimír Krčmárik
prednosta OcÚ

I.

overovateľ: p. Ľubica Lašová

II.

overovateľ: p. Ondrej Rovňan

III.

PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce

Zapisovateľka: Miroslava Serafinová
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