Zápisnica zo Slávnostného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Skalité konaného dňa 30. 11. 2018 v Skalitom
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny, občania obce Skalité
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. 4. zmena rozpočtu obce Skalité na rok 2018 (predkladá A. Rucková)
5. Informatívna správa o použití finančných prostriedkov z ubytovne TJ Slovan Skalité od 1. 7.
2017 do 30. 6. 2018 (predkladá prednosta)
6. Nakladanie s majetkom obce (predkladá starostka)
7. Rôzne, Interpelácie
8. Správy o činnosti komisií OZ za rok 2018 (predkladajú predsedovia komisií)
9. Správy o činnosti spoločenských organizácií za rok 2018 (predkladajú predsedovia
spoločenských organizácií)
10. Poďakovanie poslancom OZ Skalité za prácu počas funkčného obdobia 2014 – 2018
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. Predložila program
rokovania, bol jednohlasne schválený počtom 10 hlasov prítomných poslancov.
O ospravedlnenie požiadali poslanci p. Jozef Vojčiniak, p. Milada Kurtová, Mgr. Janka
Majchráková.
2. Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
p. starostka – zápisom poverila p. M. Serafinovú, za overovateľov zápisnice Mgr. Editu
Špilovú, p. Milana Vojčiniaka, do návrhovej komisie navrhla Mgr. Zdenku Révayovú, Mgr.
Milana Kubalíka Predložený návrh bol jednohlasne schválený (počtom 10 prítomných
poslancov).
3. Správa o činnosti od posledného OZ, kontrola uznesení OZ (predkladá starostka)
p. starostka - predložila kontrolu Uznesení zo dňa 29. 10. 2018 - niektoré Uznesenia boli
naplnené, niektoré však zostávajú pre prácu nového OZ a nového vedenia obce. Uznesenie č.
174/2018 - odpredaj zahradených pozemkov Chajsovka - uzatvorenie kúpnopredajných zmlúv
s občanmi, Uzn. 175/2018 - OZ vzalo na vedomie sťažnosť občanov na Potôčku v súvislosti
s poškodzovaním MK ťažbou dreva - bude potrebné vyvolať rokovanie, Uzn. č. 176/2018 -
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podnet od p. Hluška - vyriešiť Zákaz vjazdu aut na námestie, resp. školský dvor, Uzn. č
180/2018 - rokovanie s farskou radou a správcom farnosti, ohľadom rozšírenia cintorína
v Riekach - ostáva to na plnenie nového OZ a nového vedenia. HKO - podrobne vo svojej
správe za rok 2018 podá informáciu, ktoré uznesenia sú naplnené, a ktoré nie, tam si to budú
môcť poslanci skontrolovať.
Správa o činnosti
- 10. 11. 2018 - sa konali komunálne voľby, Ustanovujúce zasadnutie OZ, kde bude
skladať novozvolený starosta a poslanci bude 10. 12. 2018 o 10,00 hod.
- pokračuje stavba športovej haly, uskutočnili sa dva kontrolné dni, táto investícia bude
jednou s naležitosti odovzdávacieho protokolu, ako rozpracovaný projekt. Formou
dodatku boli doriešené práce na viac , o ktorých som informovala už predtým, a ktoré
si vyžiadala stavba - prehĺbené pätky, prekladka ďalšej dažďovej kanalizácie, ktorá
tam bola nájdená, oporná stena pri vstupe - celkom ide o cca 6 tis. EUR.
- bola ukončená stavba - Modernizácia verejného osvetlenia na súbežnej ceste so
železnicou, prebieha kolaudačné konanie. Vsúvislosti s tým, chcem zareagovať na
pripomienky, ktoré odzneli na minulom zasadnutí OZ. Stavba je ukončená, funkčná so
všetkými revíznymi správami, sú aj odborné vyjadrenia. Sodíkové svetlá s riadením,
ktoré sú nainštalované, tak ako ste boli priebežne informovaní, spĺňajú najnovšie
kritéria. Spotreba v porovnaní s ledkovými svietidlami je porovnateľná, žiadna
spotreba navyše. Riadenie je urobené tak, že v čase, keď prichádzajú a odchádzajú
vlaky, sa naše svetla vypínajú, keď sa rozsvietia svetlá na železnici. V celej obci
máme sodíkové osvetlenie, svietivosť a viditeľnosť je porovnateľná s ledkovými.
Podľa najnovších prieskumov - pre ľudí je príjemnejšie svetlo sodíkové ako svetlo
ledkové. Životnosť sodíkových svietidiel s riadením, je niekoľko násobne dlhšia ako
ledkových svietidiel. Boli nám dané ponuky od dvoch firiem, ale už v čase, keď sa
táto stavba realizovala, aby sme zrekonštruovali a opravili tie svietidla v obci, ktoré
nie sú vymenené a ani opravené. V roku 2010 - bolo vymenené cca 250 svietidiel
z prostriedkov EÚ, takisto boli vymenené za sodíkové s riadením, ostávajú nám
ďalšie, ktoré je potrebné vymeniť. Obidve ponuky budú odovzdané novému vedeniu,
je na nich ako budú postupovať. Zhotoviteľ tejto stavby sponzorsky vyriešil problém
nevyhovujúceho osvetlenia areálu MŠ Ústredie. Staré boli zdemontované a nahradené
novými stožiarmi i svietidlami.
- je dokončený projekt zo Slovenského futbalového zväzu na modernizáciu areálu TJ –
zavlažovanie, oplotenie, sedačky a technická budova. Prebieha kontrola vyúčtovania
dotácie. Na TJ záleží, aby chránili svoj majetok a nedošlo k poškodzovaniu.
- Biokompostéry - prebieha kontrola Zmluvy s dodávateľom zo strany riadiaceho
orgánu , predpokladáme, že v prvej polovici roka dostanú všetky domácnosti v obci
biokompostéry.
- prebieha verejné obstarávanie na projekt - Detské ihrisko a športové vybavenie.
- NDS, a.s. zrealizovala nový asfaltový povrch na štátnej ceste, obec mala výhrady voči
tomu, ako práce prebiehajú, predovšetkým s kanalizačnými poklopmi. Keďže obec nie
je správca cesty a ani investor, boli rokovania veľmi náročné. Podarilo sa vyrokovať,
že tie najhoršie poklopy boli opravené, mali by byť v poriadku.
- v letných mesiacoch sme vyrokovali na NDS , že bez nároku na financovanie, urobí
pokládku ďalších ABS povrchov - cesta do Kavaly je takmer celá zaasfaltovaná. Boli
zaasfaltované parkoviská v Riekach.
- zasadala Finančná komisia (ďalej len „FK“), ktorá pripravila podklady na rokovanie,
dnes pred rokovaním sa jej členovia stretli spolu s OR k bodu rokovania, ktorý bude
zaradený v časti Rôzne.
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-

konala sa pietna spomienka pri príležitosti 100. výročia ukončenia l. svetovej vojny,
kde bola predstavená publikácia „Skalitčania vo veľkej vojne“.
oprava časti chodníka v obci – aj tu chcem zareagovať na pripomienky, ktoré odzneli
na poslednom zastupiteľstve. Dostali ste písomne podrobnú kalkuláciu nákladov. Cena
je 78,-EUR/m2, nie 178,- EUR, ako tu bolo povedané na minulom zastupiteľstve.
Finančné prostriedky vo výške cca 17 tis. EUR zostali nevyčerpané, za ďalších cca 7
tis. EUR je materiál na sklade, ktorý bude použitý pri ďalšej oprave. Rovnako zostáva
aj dopravné značenie, ktoré sme kúpili v sume cca 1800,- EUR a bude sa ďalej
používať. Táto kalkulácia bude tvoriť prílohu zápisnice.

Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 185/2018 - schvaľuje program,
overovateľov, návrh. komisiu, berie na vedomie Kontrolu uznesení, správu o činnosti, ktoré
bolo jednohlasne schválené (počtom 10 hlasov prítomných poslancov)
4. 4. zmena rozpočtu obce Skalité na rok 2018 (predkladá A. Rucková)
p. starostka - materiál poslanci obdržali spolu s pozvánkou, tvorí prílohu zápisnice. Bol
prerokovaný na zasadnutí FK, táto 4. zmena bola pripravená k stavu zaúčtovania k 30. 10 .
2018. Rozpočet je vec živá, od zasadnutia FK došlo k zmenám, týkajú sa predovšetkým škôl
a školských zariadení, kde nedochádza k navýšeniu rozpočtu od obce, ide len o ich vlastné
príjmy a rovnako výdavky. Predložila 4. zmenu rozpočtu, kde sú zakomponované žiadosti
ROPO v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Skalité a žiadosť ŠKD Ústredie - navýšenie
príspevku na kreditové príplatky. Požiadala p. M. Stašovú (HKO), aby sa vyjadrila k 4. zmene
rozpočtu.
p. Mária Stašová (HKO) - tento stav po aktualizácií, je stav, ktorý momentálne vieme,
doporučujem to takto schváliť, sú to skutočnosti, ktoré sú aktuálne známe. Do konca roka ak
dôjde ešte k nejakým zmenám, môže sa to upraviť v rámci 610, 620, 630, na priamo bez
schválenia.
p. starostka - FK doporučuje schváliť, otvorila diskusiu.
Diskusia:
JUDr. Milan Krčmárik - na FK sa nepreberalo, čo sa týka chodníkov, naposledy sme Prevádzke
nenavýšili rozpočet. 17 565,- EUR - zbytok finančných prostriedkov z chodníkov, žiadajú
o presuny, ale toto znamená, ako keby sme im navýšili rozpočet. 17 tis. EUR o tom sme sa
nebavili, načo to bude vlastne použité, nech sa p. Petrák k tomu vyjadrí, ostalo im to, a to im
ide. Na začiatku sme dali 50 tis. EUR, neviem kde to ide, čo bude s tym Prevádzka robiť.
Opýtal sa ďalej, na dotáciu z Úradu vlády je možné to bez problémov len tak presunúť do
budúceho roka 8500,- EUR na ihrisko, je to dotácia na tento rok, nie som odborník na účtovné
veci, len sa pýtam, či je to možné.
p. prednosta - je podpísaná zmluva s Úradom vlády, až po skontrolovaní verejného
obstarávania nám pripíšu peniaze na účet. Je koniec roka, je tam nejaká lehota, zatvára sa štátna
pokladnica.
p. Alojzia Rucková (referát rozpočtu a účtovníctva) - peniaze sme nedostali na účet, hovoríme
o fiktívnych finačných prostriedkoch.
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JUDr. Milan Krčmárik - neprídeme o tie peniaze v budúcom roku ?
p. Alojzia Rucková (referát rozpočtu a účtovníctva) – neprídeme. Keby aj prišli peniaze
v tomto roku, môžu sa čerpať 3 roky.
Mgr. Edita Špilová - na konci roka sa zavrie štátna pokladnica, bez ohľadu na to, či robíte,
alebo nie, otvorená až niekedy vo februári.
p. starostka - zmluva je podpísaná, obec dotáciu dostane, ale fyzicky peniaze na účte obce nie
sú a ani do konca roka nebudú, preto sa z rozpočtu zobrali, ako z príjmov, tak aj z výdavkov.
Ak by boli pripísané do konca roka, budú presunuté do rozpočtu budúceho roka, projekt je
schválený.
p. Alojzia Rucková (referát rozpočtu a účtovníctva) - v tomto roku sme takisto dostali 30 tis.
EUR na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice, sú to kapitálové výdavky, nie sú zakomponované do
rozpočtu, z toho dôvodu, že sa použijú až v budúcom roku, budú sa rozpočtovať vylúčia sa
z prebytku hospodárenia a príjmov ako finančné operácie, máme na to 3 roky, aby sme ich
mohli čerpať, tieto máme na účte.
p. starostka - čo sa týka chodníka, finančné prostriedky, ktoré boli v rozpočte na opravu
chodníkov sme pri l. zmene rozpočtu dali ako príspevok v rámci kapitoly Miestne
komunikácie. Ostáva im niečo cez 17 tis. EUR. Prevádzka požiadala z týchto finančných
prostriedkov 12 tis. EUR na cesty, ale my to v rozpočte nevidíme, lebo nemáme osobitne
príspevok na MK a osobitne na chodník. 12 tis. preto, lebo ešte nie je započítaná réžia do konca
roka. Podrobne vysvetlí p. Žofia Majchráková.
JUDr. Milan Krčmárik - beriem to tak, OZ rozhodlo, že 50 tis. EUR ide na opravu chodníka,
potom sme riešili, že chceli navýšiť, dali sme im 10 tis. EUR, žiadali 20 tis. O tomto zbytku,
ktorý zostal z chodníka, teraz si túto sumu 17 565,-EUR si žiada Prevádzka presunúť
z príspevku chodníka na inú činnosť.
p. starostka - žiadajú to na cesty, žiadosť bola prerokovaná na zasadnutí FK, my to máme
v jednej položke - cestná doprava, oni majú cestnú dopravu a chodníky.
JUDr. Milan Krčmárik - chcem vedieť na čo sa tieto peniaze použijú, pýtali na zimnú údržbu,
ide mi o to, aby sa to niekde len tak všeobecne nerozplynulo.
p. Žofia Majchráková (účtovníčka Obec Skalité Prevadzkáreň) - žiadali sme o 20 tis. EUR,
schválili ste nám 10 tis. EUR, v podstate to navýšenie nebolo. Keď sa robila podrobná
kalkulácia došlo k výpočtu, že nám zostalo 17 565,- EUR, sme požiadali o presun, s tým, že
bolo dohodnuté, že sa niečo podosypá výfrezom, všetko to stojí, takisto, musíme mať peniaze
na zimnú údržbu. Réžia na hlavnú činnosť vychádza 95% - približne, nie je to presné číslo. 5
tis. EUR máme rezervu. Ďalší problém bol - obstaranie materiálu cez elektornické trhovisko,
zostal tam materiál, keďže sa chodníky neurobili v takom rozsahu, zostal nám materiál na
sklade v hodnote 7520,- EUR, ostali nevyčerpané výdavky, z toho dôvodu, že sme neodobrali
štrky a betón. Nedokážeme to už vyčerpať, bude sa musieť urobiť dodatok s dodávateľom. Čo
sa týka štrku v hodnote 3tis. plus vyúčtovanie réžie, to je tých 5 tis. EUR. Účtovníctvo je veľmi
komplikované, preto sme žiadali, aby bol urobený presun, aby mohla účtovnička obce
preúčtovať príspevok na chodníky. Vyúčtovanie nie je problém doložiť ako sa presne čerpá

4

transfér, na jednej strane nám obec posunie, a my postupne vyučtovávame. V žiadosti to bolo
presne napísané.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevádzkareň)- pred mesiacom na zasadnutí OZ som
pýtal 10 tis. EUR na to, aby výfrez, ktorý sme dostali od Slovenskej správy ciest, sme dali na
miesta, aby sa nerozkradol, ako sa rozkráda teraz. Nemám techniku na rozvoz - potrebujem
TATRY na rozvoz, stroj, ktorý to rozvezie, sú to miesta, teda MK, ktoré sú schválené
v harmonograme. Ide o spojovaciu cestu na Čierne. Materiál máme na skládkach, u Kavaly sa
nám skládka rozplynula, tam kde nebolo treba, na to som potreboval finančné prostriedky.
Musia mi zostať finančné prostriedky, tak ako mám schválené v rozpočte - na zimnú údržbu
a na všetko. Nemohol som zabezpečiť stroje, ktoré treba zaplatiť, neostalo by nám na iné. Pred
mesiacom som to povedal, keby napadol sneh musím presunúť kapacity na tieto záležitosti,
keď nenapadol, vo vlastnej réžii sme robili činnosti, ktoré sme mohli. Boli dosypané niektoré
cesty, cesta do Kavalov, skládky boli zrobené v tých miestach, kde materiál bude treba, aby
nedochádzalo k nerentabilnému vozeniu materiálu. Sú skládky, ale ako dlho tam výfrez
zostane, neviem. Na to, aby som mohol objednať stroje, musím ich mať finančne kryté,
nemôžem dať objednávku, keď na to nemám v rozpočte peniaze. Keby ste mi navýšili, skládky
by boli čisté a materiál rozvezený, tam kde treba, tak ako bolo schválené už aj v minulosti na
OZ a stavebných komisiách. Materiál na skládkach sa nám stráca, toto som sa vám snažil
vysvetliť, asi ste to dosť dobre nepochopili.
p. Žofia Majchráková (účtovníčka Obec Skalité Prevádzkareň) - to čo sa schvaľovalo v mesiaci
október 10 tis. EUR namiesto 20 tis. EUR, tým sa vykrylo to najsúrnejšie na zimnú údržbu,
lebo už vtedy bol pôvodne schválený rozpočet 65 tis. EUR vyčerpaný. Nám chýbali 3 mesiace
do konca roka, nemôžeme ísť vo výdavkov nad rámec schváleného rozpočtu. Vminulom roku
sa to stalo, a museli sme to zdôvodňovať a prekročili sme o 200% pôvodný rozpočet. Z toho
dôvodu sme to žiadali už v tomto období. Treba ísť do detailu a netreba si mýliť pojmy
výdavky a náklady, výdavky sú vtedy keď sa zaplatí a náklady, keď sa použije, a keď zostane
na sklade, tak je to vo výdavkoch, ale v nákladoch to nie je, aby ste boli v obraze. Keď niekto
niečo nechápe, alebo má pocit, že niečo zle robíme, treba prísť a všetko vám vysvetlím.
p. Ján Bury - nie som ekonom, týmto veciam nerozumiem, chcem sa opýtať, OZ schválilo 50
tis. EUR na chodníky, momentálne 17 tis. EUR použije na iné veci ako na chodníky ???
p. Žofia Majchráková (účtovníčka Obec Skalité Prevádzkareň) - áno, použijú sa na miestne
komunikácie.
JUDr. Milan Krčmárik - to čo hovorí ekonómka, je v poriadku, nejde o účtovné veci, ide o to,
že 17 tis. EUR zostalo z nejakej položky, ktorá mala byť urobená. Nakoniec sa neopravilo to,
čo sa malo. V budúcom roku nám tých 17 tis. EUR bude chýbať, preto som chcel, aby sa to
nerozplynulo na určité veci. Na minulom OZ sme sa zhodli, že vám nenavýšime, a že výfrez
budete navážať, až keď budú peniaze, za každú cenu ho chceš rozviezť. 17 tis. EUR v podstate vám ideme navýšiť rozpočet na inú položku, ide o presun, nebavíme sa o účtovaní,
nenapádame vašu účtovnícku prácu, my sa len pýtame, ako a čo bude naložené s peniazmi
obce, ktoré prišli ku vám na nejaký iný účel, a teraz majú byť použité na niečo iné. Vy ste na
to, aby ste dobre účtovali a robili, my sme na to, aby sme sa pýtali.
p. Žofia Majchráková (účtovníčka Obec Skalité Prevádzkareň) - už v máji, keď sa robil
harmonogram opráv ciest, už vtedy som vystúpila, že schvaľujete dôležitosť a postup opravy
ciest, ale nikto nepovedal, koľko to bude stáť.
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JUDr. Milan Krčmárik - my sme vedeli, koľko je peňazí, to bol harmonogram.
p. Žofia Majchráková (účtovníčka Obec Skalité Prevádzkareň) - áno, ale harmonogram, kde
nebola vyčíslená hodnota jednotlivých ciest, nikde to nebolo napísané, preto som žiadala, že
rozpočet je malý na opravu MK.
JUDr. Milan Krčmárik - vedeli sme o tom, že máme peniaze možno na jednu cestu,
harmonogram môže byť aj na 10 rokov.
p. Žofia Majchráková (účtovníčka Obec Skalité Prevádzkareň) áno, ale urobilo sa za vyše 30
tis. EUR, tak tam je tých 10 tis. EUR.
JUDr. Milan Krčmárik - bavili sme sa o tom, nikto nevysvetli, na čo chcete použiť tých 17 tis.
EUR.
p. starostka - oslovila riaditeľa Obec Skalité Prevádzareň, 12 tis. EUR chcú použiť na cesty a 5
tis. EUR - ostane ako rezerva na réžiu.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevádzkareň) - tak ako som v jeseni povedal, že máme
finančné krytie na dve cesty, zrobili sme 6 alebo 7 ciest, povrchovou úpravou AB. Boli tu
kapacity, vždy sa dáva cenová ponuka podľa množstva, bolo nelogické, aby sa urobila cesta
a vedľa toho sa neurobil úsek, ktorý je takisto blízko. V budúcom roku by to bolo oveľa
drahšie. Cesty sa robili nie podľa harmonogramu, ale podľa logického hľadiska. Každý kto
videl uznesenie sa pýtal, kedy nám urobite cestu.
Mgr. Edita Špilová - to, čo teraz povedal p. Petrák, to presne žiadali na minulom OZ, aby došlo
k navýšeniu. Ale zastupiteľstvo nemalo vôľu ani počúvať a ani sa rešpektovať vzájomne. Bolo
tu poriadne vysvetlené o čo tu ide. To, že sa materiál bude ďalej rozkrádať, budú nás cesty stáť
oveľa viac, lebo už polovica materiálu je preč. Pýtam sa, čo je rozumnejšie, keď sú nejaké
peniaze, ktoré sa nevyčerpali, aby sa použili teraz, keď je to potrebné, lebo vieme, že sa to
rozkradne ? Treba to použiť na to. Minulé zasadnutie - tá vôľa tu vôbec nebola, aby sa dali
nejaké argumenty, prečo to je potrebné urobiť teraz. Nikto nevedel, aké bude počasie, teraz
vieme, že sa to dá realizovať. Vôbec v tom nevidím nejakú škodu, aby sa veci realizovali teraz
a sú určite lacnejšie, ako budú o rok.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 186/2018 - schvaľuje 4. zmenu rozpočtu na
rok 2018, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 10 hlasov prítomných poslancov)
5. Informatívna správa o použití finančných prostriedkov z ubytovne TJ Slovan Skalité
od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018 (predkladá prednosta)
p. starostka - požiadala p. Jána Bury, aby informoval poslancov o použití finančných
prostriedkov z ubytovne TJ, materiál poslanci obdržali spolu s pozvánkou, tvorí prílohu
uznesenia.
p. Ján Bury - predložil informatívnu správu.
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Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 187/2018 - berie na vedomie inf. správu
o použití finančných prostriedkov z ubyt. TJ, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 10
hlasov prítomných poslancov).
6. Nakladanie s majetkom obce (predkladá starostka)
•

opakované uzatvorenie NZ - BYT

p. starostka - dala do pozornosti žiadosť o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt
v BD 1440 p. Michaely Krištofikovej s manželom a 2 deťmi, nakoľko mala v minulom roku
nižší príjem, doporučujeme, aby bola NZ uzatvorená na obdobie 1 roka, povinnosti si
nájomníčka plní v poriadku.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 188/2018 - opakované uzatvorenie NZ p.
M. Krištofikovej, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 10 hlasov prítomných
poslancov).
•

prenájom priestorov v budove č. 1137

p. starostka - informovala, že na minulom rokovaní OZ bol schválený prenájom priestorov
v budove za obecný úradom č. 1137 p. B. Serafinovej a A. Kultánovej za účelom zriadenia
manikúry a pedikúry. p. Stanislava Lašová si na základe súhlasu týchto dvoch nájomníčok
dala žiadosť, že priestory bude využívať súčasne s nimi. FK - doporučuje, schváliť.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 189/2018 - schvaľuje uzatvor. Dodatku
s p. S. Lašovou v budove č. 1137, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 10 hlasov
prítomných poslancov).
p. starostka - dala do pozornosti Zmluvy NDS - prítupová cesta ku portálu Pazderovci, bolo
schválené Uzn. 157/2018, že bude bezodplatne odovzdanie objektov aj pozemkov. Návrh
Zmluvy o budúcom prevzatí, ktorý teraz prišiel sa týka len prevzatia objektov, pozemky sú
vypustené z toho dôvodu, že ešte stále prebiehajú rokovania medzi NDS a ŽSR. Zmluvy
musia byť osobitne uzatvorené na pozemky a osobitne na objekty. NDS požiadala, aby
z Uznesenia bolo vypustené slovo pozemkov. Zmluvy na pozemky budú uzatvorené až
v budúcom roku.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 19O/2018 - schvaľuje zmenu Uzn.
157/2018, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 10 hlasov prítomných poslancov).
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•

odpredaj pozemku p. M. Časnocha a manž.

p. starostka - predložila schválený zámer na odpredaj pozemku parc. č. 5242/2 - TTP
o výmere 25 m2, ide o prihradený pozemok, bol vyhotovený GP, obci vznikli dva stavebné
pozemky, ktoré môžu byť občanom ponuknuté na odpredaj. P. M. Časnochovi a manž. bude
odpredaná časť pozemku v cene 6,- EUR/m2. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli a web
stránke obce.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 191/2018 - schvaľuje odpredaj pozemku
p. M. Časnochovi a manž., ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 10 hlasov prítomných
poslancov.
•

výpožička priestorov - Klub dôchodcov Skalité

p. starostka - dala do pozornosti schválený zámer výpožicky priestorov v KD, ktorý využíva
Klub dôchodcov na svoje stretnutia, bol zverejnený na úradnej tabuli, web stránke obce.
Zámer bol schválený aj na priestory v CVČ, ktorý využívajú záhradkári, je to poriešené
v zmluve o zverení majetku do správy CVČ.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 192/2018 - schvaľuje výpožičku
priestorov v KD pre Klub dôchodcov, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 10 hlasov
prítomných poslancov)
p. starostka - požiadala o prerušenie rokovania 10. minútovou prestávkou, rokovanie bude
pokračovať o 11, 10 hod. OZ sa jednohlasne uznieslo na prerušení.
7. Rôzne, Interpelácie
p. starostka - dala do pozornosti Zásady odmeňovania poslancov – prerozdelenie voľných
disponibilných finančných prostriedkov na odmeny poslancom za celoročnú prácu,
ďalej súlade so zákonom č. 369/1990 – návrh na odmenu HKO za celoročnú prácu a v súlade
so zmenou zákona o platoch starostov a primátorov obcí a miest - plat starostu od 1. 12. do
10. 12. - 6 pracovných dní. Uvedená záležitosť bola podrobne prerokovaná členmi FK, OR .
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 193/2018 - vyplatenie odmien poslancom,
HKO a plat starostu, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 10 hlasov prítomných
poslancov).
8. Správy o činnosti komisií OZ za rok 2018 (predkladajú predsedovia komisií)
p. starostka - privítala predsedov komisií, spoločenských organizácií, riaditeľky skôl v obci.
JUDr. Milan Krčmárik - Finančná komisia - zasadala v tomto roku 5-krát, prejednávali sme
aktuálne návrhy na zmenu rozpočtu, žiadosti občanov v rámci nakladania s majetkom obce.
V rámci toho, že končí volebné obdobie, poďakoval všetkým členom za prácu, za účasť na
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zasadnutiach komisie. Zvlášť poďakoval p. tajomníčke Alojzii Ruckovej a p. Márií Stašovej HKO za aktívne účasti na zasadnutiach komisie.
Mgr. Zdenka Révayová - Sociálna komisia - zasadala 4- krát, jej úloha je špecifická,
predlžovali sa nájomné zmluvy bytov na obdobie 1 a 3 rokov, prideľovali sa nájomné byty a to
formou losovania, riešili sa sťažnosti občanov, či už susedov, alebo rodinných príslušníkov,
formou dohovorou a pohovorou. Robili sa návštevy občanov zo sociálne znevýhodneho
prostredia, návštevy DSS v Čadci. Všetky zápisnice z rokovaní boli predložené poslancom na
zasadnutiach OZ, mohli si podrobne prečítať, čím sa komisia zaoberala. Poďakovala všetkým
členom komisie za konštruktívny prístup, p. Chromiakovej a p. Špilákovej za dôslednu
prípravu materiálov a ich prácu.
Ing. Vladimír Bury - stavebná komisia zasadala podľa potreby a možnosti daných žiadosti,
daných podnetov 3 - krát. Najčastejšie riešila žiadosti na opravu, odvodnenie MK, reguláciu
potokov, doplnenie VO, VR, odkúpenie pozemkov, resp. prenájom nehnuteľnosti, ako aj
ostatných náležitosti požiadaviek občanov a samotnej obce. Komisia pracovala v systéme, ako
v minulosti. Na začiatku zasadnutia sa vykonala kontrola úloh z predchádzajúceho zasadnutia,
vyhodnotenie, resp. nesplnenie zadaných úloh, riešili sa nové žiadosti ako zo strany obce, tak aj
zo strany občanov. Po prerokovaní žiadosti sa vždy vykonávali výjazdy do terénu, kde sa
žiadosti posudzovali priamo na mieste, aby sa každá požiadavka, problém posúdil, čo
najobjektívnejšie. Prijalo sa Uznesenie, ktoré sa následne prerokovalo v OR, OZ.
p. Ján Bury - komisia cestovného ruchu a podnikania - zasadala 5- krát, úzko spolupracuje
s kultúrnou komisiou, aktívne sa zúčastňovala na všetkých podujatiach, ktoré organizovala
obec.
p. Ondrej Rovňan - kultúrna komisia, spolupracovali sme s p. Burym, na všetkých podujatiach
sme sa aktívne zúčastňovali. Poďakoval Prevádzke a riaditeľovi, že bol nápomocný pri
organizácií týchto podujatí, ide často o náročnú prácu, že uvoľnil svojich zamestnancov, aby
mohli pripraviť spomínané podujatia ako Skalitská vareška, Goralské slávnosti, Vianočné trhy
a rôzne iné, ktoré sa realizovali v našej obci.
p. starostka -komisia na riešenie verejného záujmu nezasadala, komisia, ktorá sa zaoberá
majetkovými priznaniami volených predstaviteľov zasadala 1-krát.
9. Správy o činnosti spoločenských organizácií za rok 2018 (predkladajú predsedovia
spoločenských organizácií)
p. starostka - požiadala predsedov spoločenských organizácií pôsobiacich v obci, aby predložili
svoje správy o činnosti za rok 2018.
p. Mária Papíková (predsedníčka ZO- Jednota dôchodcov v Skalitom) - predložila správu,
v súčasnej dobe má organizácia 90 členov, členské schôdze sa organizujú každý mesiac.
Zúčastňujeme sa na rôznych kultúrnych a spoločenských podujatiach. Už od januára sa
venujeme príprave speváckej skupiny na pochovávanie basy. Zúčastnili sme sa na krajskom
sneme Jednoty dôchodcov v Žiline. V mesiaci február - pochovávanie basy, pripravili sme
kultúrny program. V mesiaci marec - Výročná členská schôdza spojená s oslavou MDŽ,
zúčastnili sme sa na recitačnej súťaži, mali sme úspech 2. miesto, takisto na okresnej recitačnej
súťaži vo Vansovej Lomničke - 2. miesto. V mesiaci apríl sme zoorganizovali zájazd na
Oravice a Jablonky. Zúčastnili sme sa Osláv pri pamätníku padlých, kde sme takisto prispeli
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kultúrnym programom spevom a recitáciou. Mesiac máj - Okresná prehliadka speváckych
súborov v Zborove nad Bystricou, uskutočnil sa pútnicky zájazd na Butkov. Nechýbali sme na
okresných športových hrách v Čadci - 4 súťažiaci a dosiahli sme 4 zlaté medaily. V mesiaci jún
- recitačná súťaž v Malom Čepčíne- 2. miesto, boli sme prítomní a zapojení do krojovaného
sprievodu počas Goralských slávnosti. Zúčastnili sme sa Krajských športových hier
v Liptovskom Mikuláši - získali sme 2 zlaté medaile. V mesiaci júl sme boli ako súťažiaci na
Skalitskej vareške, spojené s posedením. V auguste bol zoorganizovaný zájazd do Nového
Targu a Jablonky. Zúčastnili sme sa celoslovenských športových hier v Bardejove, získali sme
2 zlaté, 1 bronzovú, titul Druhý najlepší špotovec seniorov Slovenska. V septembri sa
uskutočnil festival Kysúc v Čadci - spev, recitácia. Vystúpili sme na Mariánskej piesne.
V mesiaci október - prednáška - Ochrana seniorov, zúčastnili sme sa súťaže v pin-pongu,
zájazd do Jablonky a Oravíc a Klína, vystúpenia v Čadci - Šláger a Vrchári. V mesiaci
november sme sa zapojili na pietnej spomienky 100. výročia ukončenia 2. svetovej vojny
svojim spevom a recitáciou. 11. 11. 2018 - oznam v rozhlase a rozozvučania zvonov pri
príležitosti ukončenia l. svetovej vojny. Bol zoorganizovaný zájazd do Nového Targu a Oravíc.
Ako každý rok sa zúčastníme aj Vianočných trhov, napečieme a budeme predávať buchty.
Budeme sa podieľať na príprave Jasličkovej pobožnosti. 27. 12. 2018 - spoločne členovia
oslávia posedením pri príležitosi ukončenia roka. Naši členovia sa zúčastnili rekondičných
týždenných pobytov v rôznych kúpeľných mestách. Zaujímame sa jeden o druhého,
zúčastňujeme sa na posledných rozlúčkach. Spevácka skupina Seniorka a recitátorka často
vystupuje v krojoch a spievajú piesne v našom nárečí a tým chceme, aby mladá generácia
nezabúdala na oblečenie a nárečie našich predkov. Na záver by som chcela poďakovať pani
starostke a obenému zastupiteľstvu za dotáciu na úhradu občerstvenia na výročnej členskej
schôdzi, za kvety ženám pri príležitosti MDŽ, za poskytnutie miestnosti na členské schôdze.
Ďakujem aj p. Janke Časnochovej a Márií Časnochovej pri administratívnych prácach. Hotel
Kolonial, penzion Cechospol. Občerstvenie - sponzor je iba jeden - krajčírstvo VERONIKA,
ktorý nám zakúpil mäso na varenie guláša, ušili sále speváčkam a recitátorke. 16.6. 2019 oslávime 10 rokov založenia Jednoty dôchodcov v Skalitom. Sme úspešnými členmi na
súťažiach, všade o nás vedia. Svoju správu ukončila básňou - Aký dar sme dostali, seniormi nás
nazvali, a preto majme radostť smelú, nech si mladí nemyslia, že vo svojich hlavách máme
jednu veľkú čiernu dieru. Poďakovala za pozornosť.
p. Jozef Šmatlava - predložil správu za ZO SZZ v Skalitom. Vážená pani starostka, pani
poslankyne, páni poslanci a zástupcovia spoločenských organizácií. V úvode mojej správy, by
som chcel poďakovať obecnému zastupiteľstvu na čele s pani starostkou za doterajšiu
spoluprácu a zároveň Vás oboznámiť o našej činnosti. Vo februári sme uskutočnili výročnú
členskú schôdzu, na ktorej sa ako delgáť za OV zúčastnil predseda OV nebohý František Brož,
ktorý súčasne bol aj predsedom ZO SZZ v Rakovej. Na našu schôdzu sme pozvali aj Ing. Jana
Golisa, ktorý nás oboznámil so svojimi skúsenosťami v pestovaní zeleniny v našich
podmienkach a zároveň nás pozval na názornú ukážku pestovania v Oščadnici - Košariská, kde
má malé hospodárstvo napr. vysádza v jeseni až 2 tis. strúčkov cesnaku. Na tejto exkurzii sa
zúčastnii 11 členovia, kde sme si zakúpili hlávky cesnaku. V apríli sme pozvali do našej obce
vrcholového predstviteľa predsedu RV SZZ p. Eduarda Jakubeka na ukážku rezu ovocných
stromčekov. Na ukážke vo farskej záhrade sa zúčastnilo 40 záhradkárov a občanov.
Nasledujúcu sobotu sme pokračovali v predjarnom reze a upratovaní odstránených konárov.
Zmulčovanými konármi sme obsýpali kmene stromov. Koncom apríla sme zorganizovali
zájazd na jarnú výstavu Flóru Olomouc, na ktorej sa zúčastnilo 47 členov a záujemcov.
V rámci zájazdu sme navštívili aj pútnicke mesto Kopeček pri Olomouci. V júni sme sa aktívne
zúčastnili na akcii Farský deň, kde sme pre návstevníkov uvarili guláš. Aj tohto roku sme sa
podieľali svojou účasťou na vydarenom podujatí Skalitská vareška, keď sme v jubilejnom 10-
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tom ročníku v rámci súťaže získali prvé miesto. Koncom septembra v rámci farmárskeho dňa
sme usporiadali výstavu ovocia a zeleniny. Na výstave bolo vystavovaných 268 exponátov
a podľa vyjadrenia návštevníkov bola veľmi vydarená. Výstavu navštívilo 223 občanov medzi,
ktorými boli aj návštevníci z Čiech - záhradkári z Dobrej u Frýdku Místku, ako aj žiaci
materskej a základnej školy. K zdarnému priebehu výstavy prispel slávnostnou ďakovnou sv.
omšou p. farár Jozef Možiešik, klub dôchodcov ako aj ľudová hudba Ondreja Rovňana. Je
trocha aj na zamyslenie, že taká veľká obec nemá priestory na také väčšie spoločenské akcie.
Úprimná vďaka patrí vedeniu cirkevnej základnej školy za poskytnutie priestorov na výstavu,
všetkým sponzorom na čele s pani starostkou za finančnú podporu, aby sme mohli oceniť
najkrajšie exponáty, ako aj p. Janke Časnochovej pri príprave výstavy. Zúčastnili sme sa na
okresnej výstave s 39 exponátmi v Rudine, kde sme získali dve ceny: 3. miesto v hruškách a 8.
miesto v jablkách. V októbri sme zakúpili pre záujemcov ovocné stromčeky, granulované
hnojivá a iné záhradkárske potreby. Vážená pani starostka, poslankyne a poslanci na záver
Vám chcem v mene záhradkárov poďakovať za doterajšiu spoluprácu a zároveň aj tým, ktorí
dostali dôveru od občanov a budú pokračovať vo svojej činnosti aj v nasledujúcom volebnom
období želáme veľa úspechov a dúfam, že na nás budete pamätať a naďalej nás podľa možnosti
podporovať. Ďakujem za pozornosť.
p. Viera Zoňová - predložila správu o činnosti MS - Slovenský červený kríž v Skalitom. Výbor
našej skupiny sa schádza podľa potreby. V obci máme evidovaných 249 darcov krvi. Na odber
krvi darcov pozývame pozvánkami, lebo tak si to darcovia krvi prajú. Najbližší odber máme 7.
12. 2018 na stransfúznej stanici sme odovzdali 92 pozvánok. Naši darcovia boli slávnostne
prijatí pani starostkou na Obecnom úrade v Skalitom. Reakcia darcov krvi na tento akt bola
veľmi pozitívna. Všetkým darcom krvi patrí veľká vďaka od nás, ale aj od tých, ktorým
zachránili životy. Zúčastňujeme sa na riadnom zasadaní územnej rady ČK v Čadci. Tu boli
okrem predsedkyne p. Viery Zoňovej prizvané aj p. Petráková a p. Stašová. Pri hodnotení
práce patríme v okresnom meradle na popredné miesto. Nechceme to brať na ľahkú váhu a do
budúcna sa chceme ešte viac zamerať na sociálnu činnosť. Patrí im veľké poďakovanie.
V októbri sme sa zapojili do akcie ČK - zberu potravín v Kauflande. Za našu skupinu sa na
tejto akcii zúčastnili okrem p. V. Zoňovej, p. Zvardoňovej aj p. Vaculčiaková. Zber dopadol
dobre a mohli sme aj v našej obci obdarovať rodiny. Náš zber prišla podporiť aj pani starostka
Skalitého a svojim nákupom nam pomohla, z tohto miesta jej ďakujem. Na potravinovej
pomoci poriadanej Ministerstvom práce sa podieľal aj ČK ako distribútor balíkov s obsahom
potravín a hygienických potrieb pre ľudí v hmotnej núdzi. Tento rok sme niektoré rodiny
navštívili osobne aj v ich domove. 4. 11. 2018 sme sa zúčastnili pri odhalení pamätnej tabule
a posvätení pamätníka padlým v l. svetovej vojne. Práca s deťmi sa nám darí. Tešíme sa, že
odmlčanie sa žiakov - zdravotníkov sa v našej obci skončilo. Našu obec úspešne reprezentujú
žiaci CVČ pod vedením p. Janky Krčmárikovej a Gabiky Ivanovej. Veríme, že sa nám bude
dariť aj naďalej. Nezabudli sme ani na našich členov ČK, keď boli zdravotne indispovnaní,
navštevovali sme ich doma aj v nemocnici. S úctou a dôstojnosťou sme prijali účasť na pohrebe
a rozlúčili sme sa i kyticou kvetov s našou drahou členkou a hospodárkou pani Annou
Rovňanovou. Vsrdciach nás všetkých ostane spomienka na dobrého, šľachetného a láskavého
človeka. Na záver dovoľte mi poďakovať za členov ČK a výboru pani starostke za jej úctu,
ktorú má k našej organizácií a Vám všetkým za morálnu podporu.
p. Milan Zoň - predložil správu za MO - protifašistických bojovníkov - v súčasnej dobe má 20
členov preto, že najviac bolesti a trápenia prínáša nevinným ľuďom vojna a mi len spomíname
a ďakujeme. Spomenuli sme si na našich padlých v l. svetovej vojne. Dňa 4. 11. 2018 bol
posvätený obnovený pomník a pamätná tabuľa. Ing. Pavol Laš predstavil svoju knihu, účelom
tejto knihy je pripomenúť neobyčajne tažkú situáciu naších predkov v l. svetovej vojne
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a súčasnym obyvateľom obce i potomkom osudy ich predkov. 11. 11. 2018 sme si uctili
pamiatku padlých a za zvukov obecného rozhlasu a prednesenej básne M. Papíkovej sme
zapálili sviečky pri spomenutom pomníku. 28. 8. 2018 sme sa zúčastnili osláv SNP v Makove.
Z našej obce sme išli autobusom po ceste sa k nám pripojili členovia z Čadce, Rakovej
a Staškova. Náš predseda p. Milan Zoň sa zúčastnil osláv na Kališti, Bradle, Dukle, vo
Svidníku a Banskej Bystrici. Spolupracujeme s občianskymi združeniami v našej obcei.
V súbore Seniorka účinkujú naj naši dvaja členovia. Nezabudneme na tých, ktorí odišli z našich
radov. Na rozlúčke s našou tajomníčkou Annou Rovňanovou sa zúčastnili aj naši členovia
a kyticou kvetov sme si uctili jej pamiatku. A spomienka ostáva, kto v srdci žije neumiera.
p. Jozefa Gonščáková - tajomníčka DHZ Skalité predložila správu - DHZ Skalité plní úlohy,
ktoré vychádzajú zo stanov DPO SR, uznesení vyšších orgánov a materiálov schválených na
výročnej členskej schôdzi. Vychádza z humánneho poslania pri ochrane zdravia a majetku
občanov pred požiarmi, povodňami, veternými smršťami a inými živelnými pohromami.
Činnosť je rozdelená do viacerých úsekov.
l. Odborná príprava - v rámci pripravenosti sme v tomto roku vycvičili družstvo mužov, žien
a žiakov. Družstvo žiakov viedol Jozef Urbánek, a Jozef Baroniak, zúčastnili sa súťaží - 3.
marca v Zákopčí, 19. mája - „Plameň“ v Turzovke, 26.mája v Oščadnici, ďalej v Čiernom ZŠ
a v Skalitom. Družstvá mužov a žien sa zúčastnili súťaží na Slovensku, v Českej republike, aj
v družobnej obci Milowka v PR. Dňa 26. augusta sa konal 26. ročník o „Putovný pohár
starostky obce Skalité“, pri príležitosti 92. výročia založenia DHZ. O motorovú striekačku
„PS3“ a I. ročník súťaže mladých hasičov. Poháre a finančné odmeny odovzdala starostka
obce. Súťaž mladých hasičov zahájilo na pravé poludnie domáce družstvo. Súťaž sa konala za
účasti delegácie z OSP Milowka OSP -Kamesznica, z ČR - zástupca SDH Přiložany, z ÚZ
o DPO SR v Čadci Marty Balošákovej. Zúčastnili sme sa Okresného kola dHZ dňa 2. 7. 2018
v Zákopčí v útoku s vodou, štafeta a pretek jednotlivca. Ďalšie súťaže, ktorých sa zúčastnilo
družstvo mužov a žien boli v Čiernom, Oščadnici, Lietave, Čadci, Púchove, Stupnom,
Kysuckom Novom Meste a Skalitom.
2. Organizačná práca - na tomto úseku sme sa zúčasnili pri priebehu lyžiarskych pretekov
„Rajd chlopski“ v dňoch 20. - 28. 1. 2018. Dňa 11. 3. sa konalo IMZ v okrsku č. 1 u nás a 21.
10. bolo IMZ vo Svrčinovci. Pri príležitosti dňa hasičov sme pripravili pre deti MŠ a ZŠ
prehliadku techniky, výjazd s vozidlami. Dňa 10. 5. si hasiči v Čiernom pripomenuli 90 rokov
od založenia a deň hasičov v okrsku č. 1, naša organizácia sa zúčastnila s historickou zástavou 6 členov. Dňa 28. 7. sme sa zapojili do súťaže vo varení guláša Skalitská vareška. Zapojili sme
sa aj do súťaže o Naj Hasičská partia“, ktorú vypísali MY Kysucké noviny. V hlasovacej súťaží
čitateľov piatich regionálnych novináých z 31 súťažiacich trenčianskeho a žilinského kraja sme
skončili na 6. mieste. Dňa 21. 10. absolvavoli členovia - J. Baroniak, F. Truchlík, M. Urbánek
zdravotný kurz. Na SČK v Žiline. Dňa 24. 11. bolo preškolených v kurze na obsluhu
radiostaníc vo Svrčinovci 5 členov, ďalší kurz strojníkov a obsluha elektrocentrál sa bude
konať v Novej Bystrici v mesiaci december. So stánkom občerstvenia sa zúčastníme na
Vianočných trhoch 8. decembra. Každoročne odpracujú hasiči viac ako 3000 hodín bezplatne
na údržbe a oprave techniky, akumulátorov, dýchacích prístorojov, výcviku družstiev,
súťažiacich, pri organizovaní kultúrnych podujatí a iných akciách v obci.
3. Preventívna činnosť - preventívne protipožiarne kontroly sa vykonávajú v rodinných
domoch. Z členov je vytvorená skupina, preventivár - Peter Martiniak, člen Jozef Urbánek
a František Truchlík. 5- ročný plán je rozdelený tak, že ročne treba vykonať kontrolu v 300
rodinných domoch a musí byť dodržaná zákonnosť.
4. Represívna činnosť - členovia sa zúčastňovali zásahov, likvidácie požiaro, tiež pri ďalších
živelných pohromách v obci aj mimo obec. Tu využívame odobrné vedomosti pri hasení
požiaro a záchranných prácach.
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DHZ sa zúčastnilo - 30 zásahov, výjazdov - požiare veľkoobjemových kontajnerov, lesov,
domácom násilí. Toľko z činnosti DHZ - podrobná správa bude vypracovaná na Výročnú
členskú schôdzu, ktorá bude koncom mesiaca január 2019. Ďakujem všetkým, ktorí nám
pomáhali plniť náročné úlohy v našej dobrovoľnej činnosti, čím prispeli k spokojnosti v obci.
Ďakujem starostke obce a pracovníkom obecného úradu. Ďakujem za pozornosť.
JUDr. Milan Krčmárk - predseda Poľovníckeho združenia Skaľanka - sme ozbrojená a
uzavretá skupina, obhospodárujeme okolo 3 tis. ha poľovne spotrebiteľných pozemkov. 100 ha
na jedného člena, je nás 29 členov, záujem je veľký, hlavne u mladých ľudí, ktorí si urobili
poľovnícke skúšky, zbrojné preukazy. Sme obmedzení týmto počtom, tak tí ostatní sú tzv.
čakatelia, ktorých príjmeme, kým niekto nevypadne, majú o tom vedomosť. Žiaľ je to zo
zákona. Hlavnou našou činnosťou je ochrana zvery a prikrmovanie zvery v čase strádania,
v čase zimy. V rámci plánovania chovu, máme plánovaný aj lov zvery, čo nám riadia štátne
orgány - Okresný lesný úrad - odbor poľovníctva. Na Slovensku - americký mor ošípaných, je
to veľmi nebezpečné, ale u nás sa doposiaľ neukázala nákaza, každý odstrelený diviak musí ísť
na rozbor, zatiaľ sa to na Slovensku nepotvrdilo. Ako združenie sa zúčastňujeme všetkých akcií
v rámci obce - Skalitská vareška, už tradičná Hubertovská omša - občerstvenie, bolo v tomto
roku použité vyše 80 kg diviny, dáva sa to ľuďom zadarmo. Zúčastňujeme sa Dňa zeme,
upratujeme chodníky, studničky v lese. Každoročne vyzbierame neskutočne veľké množstvo
odpadu. Zúčastníme sa aj na Vianočných trhoch.
p. Ján Bury - TJ Slovan Skalité - zastrešuje 5 klubov a 200 členov, ide o futbalový klub,
hokejbalový oddiel, biatlon, futsall, tenisový klub. Výsledky futbalového klubu u mužov, sú na
dobrej úrovni, problémy máme s družstvom dorastu, spojili sme sa s obcou Svrčinovec
a momentálne je najväčší problém, že mladí ľudia nechcú športovať. U starších žiakov je už
väčší pokrok, zúčastňujú sa súťaží v rámci okresu, dobre výsledky majú aj mladší žiaci, je tam
silná generácia. Začali sme sa systematicky venovať prípravke, zúčastňujú sa turnajov. Na
štadione bol zrealizovaný projekt - na príprave sa podieľal hlavne p. prednosta, samozrejme
celý obecný úrad a hlavne p. Špila, ktorý to všetko zastrešoval. Opravila sa tribúna, vymenili sa
sedačky, máme problém s vandalizmom, boli už zničené nejaké kusy nových sedačiek.
Nemáme žiadnu právomoc, aby sme mohli zasiahnuť. Zoorganizovali dva veľké turnaje pohár Rudolfa Šmatlavu a turnaj o pohár starostky obce, kde bola veľká účasť a záujem.
Poďakoval pani starostke, panovi prednostovi, poslancom zamestnancom obecného úradu,
Prevádzke, ktorí nám vytvárajú podmienky a vychádzajú nám vždy v ústrety, keď niečo
potrebujeme.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 194/2018 - berie na vedomie Správy
o činnosti komisií OZ a správy o činnosti spoloč. organizácií, ktoré bolo jednohlasne schválené
(počtom 10 hlasov prítomných poslancov).
10. Poďakovanie poslancom OZ Skalité za prácu počas funkčného obdobia 2014 – 2018
p. starostka - odovzdala poslancom Ďakovné plakety a poďakovala za aktívnu prácu počas
volebného obdobia.
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11. Záver.
p. starostka - po vyčerpaní všetkých bodov rokovania poďakovala prítomným za účasť
a rokovanie ukončila.
Na rokovaní boli prijaté uznesenia od č.185 /2018 po č. 194/2018.

. Vladimír Krčmárik
prednosta OcÚ

I.

overovateľ: Mgr. Edita Špilová

II.

overovateľ: p. Milan Vojčiniak

PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce

Zapisovateľka: Miroslava Serafinová
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