Zápisnica
z Ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Skalité
konaného dňa 10. 12. 2018 v Skalitom
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny
občania Obce Skalité
Program:
1. Úvodné náležitosti:
a) Otvorenie.
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
c) Vystúpenie starostky obce Skalité Andrei Šimurdovej.
d) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do Obecného zastupiteľstva Obce Skalité
a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom obecného
zastupiteľstva Skalité.
e) Zloženie sľubu novozvoleného starostu Obce Skalité, prevzatie insígnií a prevzatie
vedenia ustanovujúceho zastupiteľstva novozvoleným starostom.
f) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného Obecného zastupiteľstva Skalité.
g) Vystúpenie novozvoleného starostu Obce Skalité Jozefa Cecha.
- prestávka
2. Schválenie programu Ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
3. Oboznámenie poslancov Obecného zastupiteľstva Skalité s poverením na výkon funkcie
zástupcu starostu Obce Skalité.
4. Poverenie poslanca Obecného zastupiteľstva Skalité, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia Obecného zastupiteľstva Skalité.
5. Zriadenie obecnej rady a jej členov.
6. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
7. Zriadenie krízového štábu Obce Skalité.
8. Určenie platu starostu Obce Skalité.
9. Oboznámenie so Zásadami odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Skalité,
platnými od 1. 6. 2018.
10. Diskusia
11. Záver.

Rokovanie
A) Otvorenie zasadnutia.
Po slávnostnom príchode zasadnutie otvorila a viedla PaedDr. Andrea Šimurdová, starostka
obce, ktorá privítala predsedu Združenia miest a obcí Kysúc a primátora mesta p. Jozefa
Grapu. Privítala bývalých starostov, riaditeľov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,
zamestnancov, priateľov, osobných rodinných príslušníkov, ale predovšetkým novozvolených
poslancov a novozvoleného starostu obce. Rokovanie bolo zvolané pozvánkou v zmysle
zákona. OZ bolo uznášania schopné.
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B) Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
p. starostka – za zapisovateľku poverila p. Miroslavu Serafinovú, za overovateľov zápisnice
určila p. Jána Buryho a Mgr. JUDr. Jozefa Gonščáka.
C) Vystúpenie starostky obce Skalité Andrei Šimurdovej
Vážené dámy, vážení páni,
V dnešný významný deň sa chcem predovšetkým poďakovať. Poďakovať za podporu
a spoluprácu poslancom, zamestnancom úradu, riaditeľom našich škôl a Prevádzkarne,
kolegom starostom a všetkým ostatným, ktorí mi pomáhali.
Máme byť na čo hrdí. Máme výsledky. S plnou zodpovednosťou hovorím, že spoločne sme za
12 rokov vybudovali Moderné Skalité – obec pod Trojakom.
Postavili sme 65 nájomných bytov, komplexnou prestavbou prešiel obecný úrad, opravené sú
takmer všetky MK. Zrekonštruovali a zmodernizovali sme všetky školy v našej obci, vzniklo
CVČ a SZUŠ. Máme nové viacúčelové a workoutové ihriská, hokejbalové ihrisko, obnovený
areál TJ Slovan. Časť verejného osvetlenia je zrekonštruovaná, ďalšia je časť je úplne nová.
Vynovený je amfiteáter, opravený zberný dvor, nová technika, ktorá slúži nielen na
separovaný zber, ale aj na letnú a zimnú údržbu ciest. To všetko sme dokázali v období, keď
sa zároveň budoval vodovod a kanalizácia v našej obci, neskôr diaľnica, keď sme sa museli
popasovať s ekonomickou krízou.
Spolu viac ako 8 mil. EUR pribudlo do obce za posledných 12 rokov, z toho zhruba 7
miliónov je z prostriedkov EÚ a štátnych fondov a dotácií. Výška úverového zaťaženia je
22,82%. Odborníci ohodnotili naše hospodárenie ako veľmi dobré.
Teší ma i bohatý kultúrno spoločenský život, kde za toto obdobie pribudlo viac ako 20
nových podujatí, z ktorých viaceré sa stali tradíciou.
Vážený p. starosta, vážené p. poslankyne a p. poslanci,
Odovzdávam Vám dnes svoj mandát a spolu sním viaceré rozpracované projekty – treba ich
len dokončiť :
rozostavaná športová hala, o potrebe ktorej sa predchádzajúcich 50 rokov len rozprávalo.
Biokompostéry pre jednotlivé domácnosti
Z dotácií, ktoré nám prišli na účet treba zatepliť hasičskú zbrojnicu, urobiť detské ihrisko
a nové prírodovedné učebne v škole na Kudlove
Všetko máte pripravené, rozpracované opakujem : stačí dokončiť.
Ľudia si zvolili zmenu. Čas ukáže, čo tá zmena priniesla.
Iba čestnosť a slušnosť bez klamstiev a falše nám zaručí, že aj správa obce bude čestná
a slušná.
Ešte raz ďakujem za celých 12 rokov a v tomto adventnom období prajem Vám i Vašim
rodinám zdravie, pokoj a lásku.
d) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do Obecného zastupiteľstva Obce
Skalité a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom
obecného zastupiteľstva Skalité.
p. starostka - odovzdala slovo p. Márií Časnochovej, zapisovateľke Miestnej volebnej
komisie.
p. Mária Časnochová – zapisovateľka Miestnej volebnej komisie – predložila Správu MVK,
Správa miestnej volebnej komisie v Skalitom o výsledku komunálnych volieb konaných dňa
10.11.2018
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Rozhodnutím Predsedu Národnej rady Slovenskej Republiky zo 6.júla 2018 o vyhlásení
volieb do orgánov samosprávy obcí , podľa čl. 89 odst. 2 písm.d) ústavy Slovenskej republiky
a § 20 a § 181 odst. 1 a 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov boli vyhlásené voľby
do orgánov samosprávy obcí a určený ich deň konania na sobotu 10.novembra 2018, pre celé
územie Slovenskej republiky pre volebné obdobie 2018-2022
Uznesením Vlády SR bol schválený harmonogram organizačno- technického zabezpečenia
volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018. Na základe tohto harmonogramu obecný
úrad si vypracoval harmonogram prác na podmienky obce a postupoval a plnil pri tom
jednotlivé úlohy až do dátumu 10.11.2018.
V zmysle § 166 odst. 3 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre voľby poslancov do orgánov samosprávy obce
Skalité obecné zastupiteľstvo dňa 17.júna 2018 uzn.č.146/2018 na funkčné obdobie 2018 –
2022 schválilo 2 volebné obvody s počtom poslancov 13.
Volebný obvod č. 1: 6 poslancov (tvorili ho okrsky 1,2)-ZŠ Skalité -Kudlov
Volebný obvod č. 2 : 7 poslancov ( tvorili ho okrsky 3,4)-ZŠ Sv. Andreja Svorada
a Benedikta
Dňa 20.09.2018 zasadala miestna volebná komisia , ktorá bola vytvorená z členov, ktorí boli
delegovaní politickými stranami, koalíciou pol. strán a delegovaným starostkou obce.
Na svojom zasadnutí dňa 20.9.2018 miestna volebná komisia previedla registráciu všetkých
predložených kandidátnych listín na poslancov a starostu obce Skalité.
Nakoľko predložené kandidátne listiny boli v poriadku, miestna volebná komisia
zaregistrovala všetkých kandidátov na poslancov a na starostu obce. O registrácií kandidátov
na poslancov a starostu obce všetkých účastníkov, ktorí predložili kandidátne listiny
oboznámila.
V obci Skalité prebiehali komunálne voľby v 2 volebných obvodoch, ktoré tvorili 4 volebné
okrsky.
Voľby začali 10.11.2018 o 6.00 hod a skončili 10.11.2018 o 22.00 hod. večer.
Za obec Skalité bolo zapísaných
4190 voličov
počet voličov, ktorý sa zúčastnili na hlasovaní :
2544
počet odovzdaných obálok
2542
počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do OZ: 2481
Počet zvolených poslancov :13
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 2503
VO č. 1
Jozef Cech, PaedDr.
Ján Bury
Jozef Vojčiniak
Iveta Bazgerová
Marian Ramšák
Milan Krčmárik, JUDr.
VO č. 2
Ľubica Lašová
Michal Časnocha, Mgr.
Roman Capek, Mgr.
Miloš Petrák
Ondrej Rovňan
Vlasta Mudríková, Mgr., art.
Jozef Gonščák, Mgr., JUDr.
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Jozef Cech, PaedDr. - ktorý bol zvolený vo volebnom obvode č. 1 za poslanca obecného
zastupiteľstva, sa písomne vzdal poslaneckého mandátu – nakoľko bol zvolený za starostu
obce a ako ďalší poslanec v poradí bola zvolená za VO č. 1 - Mgr. Zdenka Révayová.
Za starostu obce Skalité bol zvolený Jozef Cech, PaedDr. , ktorý získal 1163 hlasov.
Voľby v obci Skalité boli oficiálne ukončené a potvrdené štatistickým úrad dňa 11.11.2018 o
O 2.54 hod.
Na závere treba povedať, že voľby prebiehali pokojne, neboli narušené, išlo o pokojný
priebeh, okrskové komisie pracovali zodpovedne a v rámci zákona. Miestna volebná komisia
nemusela riešiť žiadne podnety a sťažnosti.
e) Zloženie sľubu novozvoleného starostu Obce Skalité, prevzatie insígnií a prevzatie
vedenia ustanovujúceho zastupiteľstva novozvoleným starostom.
PaedDr. Jozef Cech - „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje
povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky,
ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy budem pri výkone
svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
p. Jozef Cech, st. – podpredseda MVK, odovzdal Osvedčenie o zvolení - poprial veľa zdravia
novozvolenému starostovi aj celej jeho rodine, veľa sily a iniciatívy v spolupráci s Obecným
zastupiteľstvom a ľuďmi, ktorými sa obklopí. Tak ako povedala pani starostka, treba Obec
Skalité tlačiť ďalej, nikdy netreba zabudnúť na funkcionárov, ktorí obec tlačia od začiatku,
inak by Skalité nebolo tam, kde je. Spoločnými silami a prístupom k ľuďom dosiahnete
všetky ciele.
p. starosta – mojim vzdaním sa poslaneckého mandátu bude náhradníčkou Mgr. Zdenka
Révayová, ktorá takisto pristúpi k zloženiu sľubu. Pristúpime k zloženiu novozvolených
poslancov, požiadal p. Ľubicu Lašovú, aby prečítala sľub poslanca Obecného zastupiteľstva
v Skalitom. Požiadal, aby poslanci povstali.
f) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného Obecného zastupiteľstva Skalité.
p. Ľubica Lašová – prečítala sľub poslancov novozvoleného Obecného zastupiteľstva Skalité.
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať
záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné
všeobecné záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného
zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
- poslanci si prevzali z rúk pána starostu Osvedčenia o zvolení, podpísali sľub aj Slávnostný
zápis do Pamätnej knihy Obce Skalité.
g) Vystúpenie novozvoleného starostu Obce Skalité PaedDr. Jozefa Cecha.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení hostia, dámy a páni,
dovoľte mi, vysloviť Vám poďakovanie, že ste prijali pozvanie a osobne sa zúčastnili
dnešného ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Skalité. V prvom rade sa
chcem poďakovať všetkým občanom, ktorí sa zúčastnili komunálnych volieb a prejavili
dôveru mne ako starostovi a novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva. Byť
starostom je pre mňa veľká česť, vyznamenanie a ešte väčšia zodpovednosť. Tento mandát od
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ľudí prijímam s veľkou pokorou. Verte preto, že v nasledujúcich štyroch rokoch urobím
všetko pre to aby som dôveru nesklamal a naplnil vaše očakávania.
Osobitne chcem poďakovať predchádzajúcej pani starostke PaedDr. Andrei Šimurdovej a
poslancom, ktorým skončil volebný mandát, za vykonanú prácu a prajem im veľa zdravia a
osobných úspechov.
Blahoželám Vám, pani poslankyne a páni poslanci obecného zastupiteľstva k zloženiu
sľubu a k začatiu výkonu mandátu poslanca obecného zastupiteľstva. Som presvedčený, že
spoločne dokážeme naplniť môj a vaše volebné programy a občania obce budú s našou prácou
spokojní.
Práca v prospech občanov je veľmi zodpovedná úloha a bude potrebné prekonávať veľa
prekážok, aby sme dokázali urobiť to, čo občania obce považujú za najdôležitejšie. Naša
práca však nebude len o plnení volebného programu. Sme tu preto, aby sme riešili i iné
problémy občanov, ktoré ich trápia, či to budú problémy, ktoré patria do kompetencie obce
alebo nie.
V každom prípade podám občanom pomocnú ruku aj keď to bude len o rade. Moja snaha
je slúžiť občanom. Budem konať vždy podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a plne
dodržím dnešný môj sľub. Mojou snahou bude naďalej rozvíjať našu obec vo všetkých
oblastiach. Verím, že vo funkcii starostu obce obstojím k spokojnosti Vás všetkých.
Dôležitá je však naša spolupráca, vzájomné rešpektovanie sa, úcta k názoru toho druhého
pri hľadaní a presadzovaní spoločného dobra. Som toho názoru, že aj práca poslanca
obecného zastupiteľstva musí mať iný rozmer ako len účasť na komisiách a na rokovaní
obecného zastupiteľstva. Starosta a poslanci by sa mali zapájať osobným prístupom do
organizovania jednotlivých akcií v obci, načúvať potrebám občanov, všímať si rôzne
nedostatky, porušovanie zákonov v obci a prijímať opatrenia na ich odstránenie. To všetko
prispeje ku zvýšeniu kvality života občanov v našej obci.
Som nadšený z toho, že v obci máme občanov, ktorým záleží na verejnom blahu a sú
ochotní sa podieľať na práci v obci. Či už na moje vyzvanie alebo vyzvanie poslancov obce
prejavili vôľu pracovať v jednotlivých komisiách obecného zastupiteľstva. Osobne som
presvedčený, že zapojením občanov do správy a riadenia obce dokážeme omnoho viac ako
bez takejto pomoci. Vedomosti občanov, ich názor na jednotlivé problémy budú pre mňa
pomocou pri hľadaní správneho riešenia. Rokovania obecného zastupiteľstva sú verejné a
budem dbať na to, aby občania boli náležite informovaní o programe rokovania a pozvaní na
rokovanie. Dialóg je vždy dôležitý pri riešení problémov.
Samozrejme, že obec bude pokračovať v začatých projektoch, činnostiach a aktivitách,
ktoré sú pre obec prínosné. Tak ako starosta, aj zamestnanci obecného úradu sú tu pre
občanov. Preto od januára 2019 nastanú určité zmeny aj v úradných hodinách a stránkových
dňoch. Chápem zodpovednosť práce zamestnancov obecného úradu, ale vynaložíme všetko
úsilie, aby občan z úradu odchádzal spokojný, s tým, že sme mu pomohli. Je to v nás ľuďoch,
že vždy chceme niečo viac a niečo lepšie, ako doposiaľ. Pevne verím, že v nasledujúcich
štyroch rokoch spoločne urobíme maximum v prospech našich občanov i celej obce.
Ľudia nás budú hodnotiť nie podľa rečí ale podľa skutkov a tých bude potrebné vykonať
veľmi veľa. Nielen pri budovaní obce v jej skrášľovaní, v medziľudských vzťahoch, ale i pri
upevňovaní hrdosti na ňu. Nech je srdcovou záležitosťou nás všetkých s podporou a pomocou
našich občanov.
V dnešný slávnostný deň, chcem pozdraviť všetkých občanov obce. Popriať im všetko
najlepšie pri príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov, šťastie a rodinnú pohodu pri
vianočnom stromčeku a samozrejme každému veľa šťastia, zdravia, osobných úspechov a
splnenie predsavzatí v novom roku.
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p. starosta - poďakoval, že prijali pozvanie bývalí starostovia Obce Skalité a predseda
Združenia miest a obcí Kysúc p. Jozef Grapa.
- OZ bolo uznášania schopné – počet poslancov je 13.
p. starosta – predložil Návrh na Uznesenie č. 1/2018 – berie na vedomie Informáciu
zapisovateľky miestnej volebnej komisie o výsledkoch voľby starostu obce Skalité a volieb
do obecného zastupiteľstva Skalité, Vystúpenie starostky PaedDr. Andrei Šimurdovej,
Výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, Vystúpenie novozvoleného
starostu PaedDr. Jozefa Cecha, Konštatuje že, za starostu obce Skalité bol zvolený a zložil
zákonom predpísaný sľub PaedDr. Jozef Cech, za poslancov Obecného zastupiteľstva
v Skalitom boli zvolení a zložili zákonom predpísaný sľub, ktoré bolo schválené počtom
hlasov 12 z celkového počtu 13 poslancov, p. Jozef Vojčiniak nehlasoval.
p. starosta – navrhol, aby bolo rokovanie prerušené prestávkou do 14, 00 hod.
JUDr. Milan Krčmárik – opýtal sa, prečo je táto prestávka taká dlhá.
p. starosta – z dôvodu preberania úradu, spoločného fotenia a obeda, navrhol, aby bola
prestávka skrátená do 13, 30 hod. Dal o tomto hlasovať – prestávka od 10,40 hod. do 13,30
hod.
- Za hlasoval 12 poslancov z celkového počtu 13, nakoľko p. Jozef Vojčiniak nehlasoval.
- prestávka
Pokračovanie rokovania:
p. starosta – privítal p. Michala Časnochu, predsedu MVK, a odovzdal mu slovo.
Bc. Michal Časnocha – predseda MVK, ospravedlnil sa, že sa nemohol z osobných dôvodov
zúčastniť Slávnostnej časti Ustanovujúceho obecného zastupiteľstva. Poprial do ďalších 4
rokov veľa zdravia, veľa správneho rozhodovania, aby ste uspokojili všetkých občanov, alebo
aspoň väčšinu občanov svojou prácou, svojim rozhodovaním, aby sa naša obec aj ďalej
zveľaďovala, okrášľovala sa, aby to čo bolo začaté, aby sa ešte viac zveľaďovalo. Každý rok
je ničím prínosné pre obec, verím, že prinesie ďalšie činnosti a úspechy. Poprial veľa
úspechov do ďalšej činnosti. Odišiel z rokovacej miestnosti.
2. Schválenie programu Ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
p. starosta – dal do pozornosti, že OZ je uznášanie schopné (počtom 12 prítomných
poslancov). p. Jozef Vojčiniak, nebol prítomný zo zdravotných dôvodov, požiadal
o ospravedlnenie. Informoval, že za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Mgr. JUDr. Jozef
Gonščák, p. Ján Bury, zapisovateľka – Miroslava Serafinová, návrhová komisia – p. Ľubica
Lašová, Mgr. Michal Časnocha.
Mgr. Michal Časnocha – opýtal sa, či sa zloženie návrhovej komisie bude obmieňať, alebo
budeme na každom zasadnutí OZ.
p. starosta – budeme postupovať podľa abecedy, aby sme sa obmieňali, vychádzali sme
z najväčšieho počtu hlasov.
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p. starosta – dal hlasovať o predloženom návrhu.
Za hlasovali: 11 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 1 poslanec - Mgr. Michal Časnocha
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 2/2018 – schvaľuje návrh. komisiu,
overov. zápisnice, program, tak ako bol predložený.
3. Oboznámenie poslancov Obecného zastupiteľstva Skalité s poverením na výkon
funkcie zástupcu starostu Obce Skalité.
p. starosta – informoval, že poveruje výkonom zástupcu starostu p. Ľubicu Lašovú. Požiadal,
aby si prisadla za predsednícky stôl.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 3/2018 – berie na vedomie infor.
o poverení na výkon funkcie zástupcu starostu p. Ľubicu Lašovú, ktoré bolo jednohlasne
schválené (počtom 12 hlasov prítomných poslancov).
4. Poverenie poslanca Obecného zastupiteľstva Skalité, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia Obecného zastupiteľstva Skalité.
p. starosta – poveril p. poslanca Jána Buryho, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia Obecného zastupiteľstva Skalité podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta,
ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
p. Ján Bury – opýtal sa, čo táto funkcia obnáša.
p. starosta – obnáša to povinnosti, v prípade neprítomnosti – zo zdravotných, alebo iných
dôvodov, starostu aj zástupcu starostu, v prípade potreby zvolá zasadnutia OZ. Takáto situácia
tu ešte v obci nenastala, zo zákona, musí byť určená kompetentná osoba.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 4/2018 – poveruje p. Jána Buryho
zvolávať a viesť zasadnutia OZ Skalité, hlasovanie prebehlo nasledovne:
Za hlasovali: 11 poslancov
Proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 1 poslanec – p. Ján Bury
PaedDr. Andrea Šimurdová – oboznámila, že si bude vykonávať zvukový záznam
z rokovania.
p. starosta - nevidím v tom problém, ale mohla ste nás informovať pred zasadnutím, môžeme
dať o tom hlasovať.
Mgr. Michal Časnocha – zo zákona je dovolené robiť si zvukový záznam bez toho, aby sa
o tom hlasovalo.
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5. Zriadenie obecnej rady a jej členov
p. starosta – predložil poslancom materiál, zloženie Obecnej rady a Komisii pri OZ.
Predložil zloženie Obecnej rady – p. Ľubica Lašová, Mgr. Michal Časnocha, Mgr. art. Vlasta
Mudríková, JUDr. Milan Krčmárik, p. Jozef Vojčiniak.
Mgr. Michal Časnochová – navrhol namiesto Mgr. art. Vlasty Mudríkovej dať p. Jána Buryho
a namiesto p. Jozefa Vojčiniaka dať p. Miloša Petráka.
p. starosta – dal hlasovať o tejto zmene, podotkol, že prešli vopred rokovania ohľadom
jednotlivých mien.
Za hlasovali: 6 poslancov
Proti:0
Zdržali sa: 6 poslancov
- návrh nebol schválený.
JUDr. Milan Krčmárik – dal do pozornosti, aby po skončení rozpravy bola daná informácia,
že skončila, a aby sme vedeli o čom vlastne ideme hlasovať.
Mgr. Roman Capek – nechcem uraziť p. Jozefa Vojčiniaka, nakoľko bude pravdepodobne
dlhodobo PN, bude nám chýbať jeden člen v OR, či by nebolo dobré ho nahradiť. Nevie, ako
na tom bude na tom zdravotne. Bol tu návrh aj čo sa týka, Mgr. art. Vlasty Mudríkovej, ona
sama musí vedieť, či sa cíti byť členkou OR, nakoľko ešte nebola poslankyňou.
p. starosta – zloženie sa tvorilo aj na základe výsledkov volieb, čo týka nezávislých
kandidátov a kandidátov za politickú stranu, v pomere 3:2, v tejto chvíli je to o určitej dohode,
je snaha vyjsť nezávislým kandidátom, čo sa týka predsedov komisií, každý z vás sa mal
možnosť k danému návrhu vyjadriť, môžeme to ešte raz prediskutovať. P. Jozef Vojčiniak,
funkciu člena OR zvládne, prediskutoval som to s ním. Čo sa týka jeho zdravotného stavu
verím, že bude čoskoro zdravý, čo si všetci spoločne prajeme.
p. Ľubica Lašová – zloženie OR sa môže meniť, nie je problém znova zasadnúť a zmeniť
zloženie.
Mgr. JUDr. Jozef Gonščák – som toho názoru, aby zloženie OR a Komisii OZ
korešpondovalo s výsledkami volieb, aby bolo zastúpenie VO č. 1, VO č. 2 a politickej strany.
p. starosta – z toho dôvodu je určený tento pomer 3:2.
Mgr. JUDr. Jozef Gonščák – neviem, či je tento kľúč dodržaný, keď si pozrieme počet
nezávislých, viem, že zástupca starostu p. Ľubica Lašová – je členom zo zákona, to nebudem
rozoberať.
p. starosta – pred mojim vzdaním sa mandátu bol pomer 7:6, samozrejme máme tu
náhradníka. Spoločne sme s p. Révayovou prebrali ďalšie veci, ktoré budeme riešiť
v nasledujúcom bode rokovania, tento návrh vzišiel na základe spoločných stretnutí s Vami.
Kto prejavil záujem, zohralo to dôležitú úlohu pri tomto rozhodovaní a tak ako povedala p.
poslankyňa, zloženie OR môžeme kedykoľvek zmeniť.

8

p. Ján Bury – niektorých poslancov zaskočilo zloženie komisií, v minulosti sme sa mohli
vyjadriť v akej komisii chceme pracovať na základe toho sa určili členovia komisii. Neviem,
ako sa postupuje, či členov nenavrhujú poslanci, alebo starosta, v akom to je štádiu. Ja len
hovorím, ako bolo. So zložením OR súhlasím.
p. starosta – naozaj s každým z vás som sa stretol, myslím si, že sme chceli predísť týmto
veciam, aby sme to nenaťahovali v tejto chvíli. Z diskusie vzišlo to, že rozdelenie je tak, ako
má byť. Osobne si myslím, že ak by mala byť OR z nejakého dôvodu nefunkčná, môže sa na
ďalšom zasadnutí OZ zmeniť.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 5/2018 – schvaľuje zloženie OR p. Ľubica Lašová , Mgr. Michal Časnocha, Mgr. art. Vlasta Mudríková, JUDr. Milan
Krčmárik, p. Jozef Vojčiniak, hlasovanie prebehlo nasledovne:
Za hlasovalo: 11 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: l poslanec – p. Miloš Petrák
6. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
p. starosta – predložil návrh na zloženie Finančnej komisie a správy majetku – opýtal sa, či
hlasovanie bude prebiehať verejne, ale tajnou formou hlasovania, prikláňam sa k verejnej
forme hlasovania.
p. Ján Bury - navrhujem, aby sa hlasovalo verejne.
p. starosta – dal o návrhu p. Buryho, aby sa hlasovalo verejne hlasovať:
Za hlasovalo : 12 poslancov – bola schválená verejná forma hlasovania.
p. starosta - predložil návrh na zloženie Finančnej komisie a majetku – náplň práce komisie –
návrh a príprava rozpočtu, zmeny rozpočtu, prerokovanie nových žiadosti s finančným
vyhodnotením, čo sa týka osvetlenia, miestnych komunikácií, odvodnenia, odkúpenia,
prenájom pozemkov, výstavba, predaj a prenájom priestorov obce. Vyjadrovanie sa k novým
zámerom a projektom. Samozrejme môžeme dopĺňať úlohy komisie. Komisia je dočasný
poradný iniciatívny a kontrolný orgán, vypracovávajú sa návrhy, stanoviska a podnety na
riešenie záležitosti vo svojej pôsobnosti ako podklad pre rozhodovanie OR, OZ a starostu
obce. Podieľajú sa na príprave rokovania OZ. Pripravujú sa stanoviská s predkladaným
materiálom v oblasti pôsobenia komisie, vykonávajú sa úlohy, ktoré im boli zverené
Obecným zastupiteľstvom, dočasne, poradné a iniciatívne orgány.
Za predsedu komisie navrhuje Mgr. Romana Capka, za členov komisie JUDr. M. Krčmárik,
p. J. Bury, p. Ľ. Lašová, Mgr. JUDr. J. Gonščák, odborníkov za radu obyvateľov, ktorí
prejavili záujem pracovať v komisii p. Peter Ivanek, p. Miloš Kocúr, p. Vladislav Ondrašina,
p. František Mudrík, navrhujeme, aby členkou finančnej komisie bola p. Alojzia Rucková –
tajomníčka komisie. Je dobré, aby tam bol zamestnanec Obecného úradu.
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Diskusia:
Mgr. JUDr. Jozef Gonščák – čo sa týka odborníkov z radov obyvateľov, je potrebné nám
objasniť, čo robia a s čím robia.
p. starosta – p. Peter Ivánek – ekonóm, manažér – veľmi prínosný pre oblasť financií, p. Miloš
Kocúr – zaujíma sa o financie, p. Vladislav Ondrašina – bývalý člen komisie a prejavil
záujem pracovať v komisii, p. František Mudrík – robí manažéra vo firme a prejavil záujem,
spĺňa atribúty na to, aby mohol byť členom komisie finančnej a správy majetku. Pôsobí vo
firme, ktorá tieto veci spravuje. Všetci ich spoločne poznáme.
Mgr. Zdenka Révayová – opýtala sa na p. Miloša Kocúra, či je to p. Kocúr zo Serafinova.
p. starosta – áno ide o neho.
Mgr. JUDr. Jozef Gonščák – podľa môjho názoru, keď porovnám pomer poslancov
a obyvateľov, malo by tam byť viac poslancov.
p. starosta – určili sme kľúč tak ako aj v zástupcoch OR a Komisií OZ, aby boli zastúpení v 2
komisiách, takisto člen OR, kto nie je členom OR je v dvoch komisiách. Snažili sme sa nájsť
takýto kľúč. Môžeme to kedykoľvek upraviť. Funkčnosť komisií, ak zistíme, že nenapĺňajú
naše predstavy, tak ich môžeme prevoliť.
JUDr. Milan Krčmárik – je potrebné, že keď sa komisia zvolá, tak by mala byť aj uznášania
schopná, a môže byť zradné, že nemusia prísť na túto komisiu, môže dôjsť k tomu, že komisia
bude nefunkčná. Treba vysvetliť, či ideme hlasovať o všetkých štyroch členoch, alebo ideme
vybrať niektorých. Ako občania nemajú nárok na to, aby sa uvoľnili zo zamestnania na to,
aby išli na zasadnutie komisie. 4 občania je naozaj veľa, treba z nich vybrať.
p. starosta – prihliadalo sa k tomu, či sú ochotní pracovať. Aby to nebolo len o tom, že sme
niečo schválili, ale aj o tom, aby sme zapájali verejnosť do činnosti komisie. Vieme to po
čase prehodnotiť, môžeme sa vrátiť späť. Pokiaľ poslanci zvolia iný kľúč, na základe
rokovaní. Bude toto navrhnuté, aby sme komisie niečím posunuli dopredu.
p. Ján Bury – podľa môjho názoru 10 členov je veľa, niekedy je menej viac. 11- členná
komisia, je to dosť veľa, jedenásť názorov zosúladiť do jedného celku bude veľký problém.
p. predseda Roman Capek nevie v tejto komisii pracovať.
Mgr. JUDr. Jozef Gonščák – nerád by som niekoho poúčal, ale čo sa týka zriaďovania
komisií, takisto aj zloženie komisie určuje Obecné zastupiteľstvo.
Mgr. Michal Časnocha – je dobré, že ideme schváliť komisie, sú nám potrebné, na druhej
strane, nebolo zvykom, že starosta priamo na Obecnom zastupiteľstve, dal takto priamo
návrh, takýto zoznam, nie sme na to pripravení, neprišlo to v žiadnych materiáloch vopred, sú
to orgány Obecného zastupiteľstva, nie sú to orgány starostu, my máme byť tí, ktorí sa spolu
stretnú a dohodnú sa na menách členov komisií. Mohli sme sa stretnúť pred zastupiteľstvom,
ako to bývalo zvykom a robí sa to tak aj v iných obciach a mestách, všetci sa dohodneme
a prídeme spoločne na zastupiteľstvo a spoločne si to odhlasujeme.
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Mgr. JUDr. Jozef Gonščák – zloženie komisie vidíme prvý krát a máme hneď o tom
hlasovať?
p. starosta – môžeme to stiahnuť, nemusíme o tom hlasovať, očakával som návrhy aj z radov
poslancov, takisto som bol oslovený občanmi, že majú záujem pracovať v komisiách, aj keď
nie sú poslancami, preto sme ich tam zakomponovali. Nebránim sa akejkoľvek možnosti, je to
návrh, ktorý vzišiel z vás, o čo ste mali záujem, a takto sme to určili. Na 99% - sú zohľadnené
vaše návrhy, je to váš názor a plne ho rešpektujem. Môžeme to stiahnuť ako bod rokovania
a môžeme sa o tom baviť na ďalšom zasadnutí OZ.
p. Ján Bury – musíme schváliť členov finančnej komisie, lebo musíme pripraviť rozpočet
obce.
p. starosta – z toho dôvodu som chcel, aby boli komisie schválené. V tento deň som očakával,
že bude len slávnostná časť OZ, ale keďže nie je schválený rozpočet, treba nám pripraviť
VZN o dotácií na žiaka, ktoré musí takisto byť zverejnené 15 dni pred schválením v OZ, je to
na vás.
Mgr. Zdenka Révayová – navrhla, aby to bolo stiahnuté z rokovania, aby sme sa mohli
dohodnúť ešte aj dnes na zložení komisie.
Mgr. JUDr. Jozef Gonščák – navrhol, aby bolo zasadnutie prerušené.
p. starosta – dal hlasovať o prerušení zasadnutia 20- minútovou prestávkou.
- OZ sa jednohlasne uznieslo na prerušení rokovania.
Pokračovanie.
p. starosta - pokračoval v rokovaní, opýtal sa, či je návrh pripravený tak, aby došlo
k spokojnosti. Akceptujem vaše rozhodnutie, doplnili ste ľudí z radov občanov, ktorí prejavili
záujem pracovať v komisii, osobne si myslím, že máme niektorých záujemcov, ktorých bolo
vhodné dať do niektorej komisie, stiahnem niektoré komisie z rokovania.
Mgr. JUDr. Jozef Gonščák – čo sa týka členov komisií, sú to návrhy poslancov.
Mgr. Michal Časnocha – nemôžeme komisie schvaľovať po častiach, my si komisie
predložíme a my si ich tu aj schválime.
p. starosta – vidím, že bol urobený aj presun medzi poslancami, pýtam sa, či je dodržaný
kľúč, že je poslanec členom OR a 2 komisií.
Mgr. JUDr. Jozef Gonščák – čo sa týka členov komisií je to konsenzus všetkých poslancov.
Mgr. Michal Časnocha – my nemôžeme žiadnemu poslancovi ubrať právo byť v komisii, aj
keby chcel byť vo všetkých, je to naša vzájomná dohoda.
p. starosta – akceptujem to, pri našich stretnutiach ste si povedali, kde sa vidíte a chcete
pracovať, ide o to, aby ste to akceptovali.
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Mgr. JUDr. Jozef Gonščák – my to akceptujeme, čo sa týka z radov občanov, nás nikto
neoslovil, ako nezávislých, či si tam chceme z radov občanov dať nejakých členov. Je to
konsenzus nás všetkých.
Koniec diskusie:
Mgr. Roman Capek – navrhol, aby sa o všetkých komisiách hlasovalo naraz
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 6/2018 – schvaľuje komisie OZ,
sobášiacich, Krízový štáb obce, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 12 hlasov
prítomných poslancov).
7. Zriadenie krízového štábu Obce Skalité
- bol prejednaný spolu s bodom rokovania č. 6, tak ako poslanci navrhli.
8. Určenie platu starostu Obce Skalité.
p. starosta – požiadal, aby bola prizvaná p. Mária Špiláková, aby oboznámila poslancov a
odišiel z rokovacej miestnosti a poveril p. Ľubicu Lašová, aby viedla rokovanie.
p. Ľubica Lašová – privítala p. Máriu Špilákovú, odovzdala jej slovo.
p. Mária Špiláková – plat starostu určuje a stanovuje zákon č. 253/1994, posledná novelizácia
tohto zákona bola k 1. 12. 2018. Plat starostu je súčinom priemernej mzdy v národnom
hospodárstve za predchádzajúci rok násobku podľa počtu obyvateľov. Od 1. 12. 2018 –podľa
počtu obyvateľov spadáme do kategórie od 5 000 do 10 000 obyvateľov, koeficient je vo
výške 2,6 % - 2480,4 EUR – je to minimálny plat starostu. Obecné zastupiteľstvo môže tento
plat zvýšiť až o 60%, každoročne sa prepočítava podľa údajov Štatistického úradu, k tomuto
sa môžu poslanci kedykoľvek vrátiť, môžu plat zvýšiť znížiť hocikedy v priebehu roku.
p. Ľubica Lašová – dala hlasovať o spôsobe hlasovania za plat starostu.
Mgr. Michal Časnocha – o plate starostu sa musí hlasovať verejne.
Diskusia:
p. Marian Ramšák – opýtal sa či môže informatívne vedieť, aký plat mala doterajšia starostka.
p. Mária Špiláková - pani starostka mala posledný rok a aj teraz od 1. 12. 2018 strop
4217 EUR. Posledných 6 dní, mala navýšenie, ale zase bol nižší koeficient do 30. 11. 2018
bol 2,34%.
p. Ján Bury – máme nového starostu, nemôžeme ho porovnávať s platom predchádzajúceho
starostu, ktorý pracoval 12 rokov. Nového starostu nemáme ako ohodnotiť, čas ukáže ako
bude pracovať ako bude hodnotený. Hocikedy sa môžeme k tomu vrátiť, plat môžeme
upravovať hocikedy, môj návrh a aj návrh viacerých poslancov je, aby bol schválený
starostov základný plat bez % navýšenia.
Mgr. Roman Capek – takisto začínala aj pani starostka.
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Mgr. JUDr. Jozef Gonščák – treba aj do budúcna, keď príde niekto nový, keď začne, nech
ukáže, nech robí, nie je problém hocikedy prehodnotiť. Treba aj určitú motiváciu, každý keď
nastúpi do nového zamestnania.
p. Mária Špiláková – ak sa nebude plat % navyšovať, nemusí byť ani schvaľovaný, je to zo
zákona.
JUDr. Milan Krčmárik – v uznesení by sa to malo odzrkadliť, že OZ navrhlo takýto, treba
prijať Uznesenie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 7/2018 – schvaľuje základný plat
starostu obce Skalité, hlasovanie prebehlo nasledovne:
Za hlasovali: 10 poslancov
Proti: 0
Hlasovania sa zdržali: 2 poslanci – p. I. Bazgerová, Mgr. art. Vlasta Mudríková
9. Oboznámenie so Zásadami odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Skalité,
platnými od 1. 6. 2018.
p. Mária Špiláková – Zásady odmeňovania boli schválené v roku 2016, v roku 2017 boli
novelizované v súlade so Zákonom č. 369/1990, poslancovi je možné poskytnúť odmenu
najviac do výšky jedného funkčného platu starostu bez navýšenia, toto sa doplňovalo.
Poslanci sú odmeňovaní nepravidelne štvrťročne a je to podmienené účasťou na zasadnutí
OZ, alebo na zasadnutí komisie. Účasť na zasadnutí OZ – 72,80 EUR, zasadnutie komisie –
52,- EUR. Zástupca starostu – 145,60 EUR za účasť na zasadnutí OR, OZ, za zasadnutie má
52,- EUR, tak ako aj ostatní členovia. Tieto odmeny sa valorizujú vždy k takému dátumu
a o takú výšku, ako platy pracovníkov obce, ktorí pracujú vo verejnom záujme. Výšku
odmeny môžete zmeniť, ale spôsob odmeňovania sa nedoporučuje meniť, je problém
s odhlasovaním a prihlasovaním do Sociálnej a Zdravotnej poisťovne.
Diskusia k tomuto bodu:
JUDr. Milan Krčmárik – už v minulosti sme sa o tom bavili aj s p. Lašovou, ide o bod
odmena zástupcu starostu, za každé zasadnutie OR, OZ. Na zasadnutí OZ je takisto ako
poslanec, neviem, je to na poslancoch, nerobilo to dobrú krv, už v minulosti boli na to
pripomienky.
p. Mária Špiláková – pozor, ale zástupca starostu má len tento jeden plat, on má odmenu len
za zasadnutie OR, OZ, takisto je odmeňovaný štvrťročne ako ostatní poslanci.
p. starosta – ide o informáciu pre poslancov, do budúcna môžeme toto zmeniť a takisto aj
rokovací poriadok.
p. Ľubica Lašová – čo sa týka odmeňovania poslancov, dlhé roky som robila sobášiaceho za
pani starostku v jej neprítomnosti, keď som sa pýtala, či mi prináleží nejaká odmena, predsa
je sobáš spravidla v sobotu, strávime tu určitý čas, takisto príprava na sobáš, bolo mi
povedané, že sa to malo riešiť pri odmeňovaní poslancov. Aj týmto, ktorí sú určení ako
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sobášiaci by mala prináležať nejaká odmena, nielen tomu, kto sobáši, ale všetci tí, ktorí tu
tento sobáš vykonávajú, je to moja faktická pripomienka.
p. starosta – môžeme sa o tom baviť na niektorých z ďalších zasadnutí.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 8/2018 – berie na vedomie informáciu
o Zásadách odmeňovania poslancov, ktoré bolo jednohlasne schválené (počtom 12 hlasov
prítomných poslancov).
10. Diskusia
JUDr. Milan Krčmárik – bolo zavedené, že o každom bode rokovania sa hlasuje, každý bod
rokovania sa robí tak, že sa príjme uznesenie, ide o to, že sme boli oboznámení, tam kde sa
bralo na vedomie, sa nehlasovalo, na niektorých zasadaniach, ale na konci sa prečítalo na
konci a potom sa hlasovalo. Mali by sme formou Uznesení schvaľovať každý jeden bod, a za
každým hlasovať, aj keď ide len o formu – berie na vedomie.
p. starosta – práve Rokovací poriadok bude na budúcom OZ predmetom rokovania. Takisto
som mal skúsenosť z rokovaní, že sa Uznesenie prijímalo na záver k jednotlivým bodom.
p. starosta – dal slovo hosťom z radov verejnosti
PaedDr. Andrea Šimurdová – nie je to kvôli tomu, že to tak bolo zaužívané, ale je to z toho
dôvodu, že pri jednotlivých bodoch poslanci rôzne hlasujú, ako budú poslanci hlasovať, keď
sa uznesenie prečíta až na konci. Je to na základe usmernení a školení, ktoré sme absolvovali.
Je to vo vašich rukách, je to z tohto hľadiska absolútne nereálne, lebo nie vždy budete mať
všetci rovnaký názor.
p. starosta – verím, že Rokovací poriadok bude tak nastavený, aby sme to všetci pochopili.
p. Ján Bury – opýtal sa, ako sa máme pripraviť na ukončenie roka. Privítal nových poslancov,
či už sú to straníci, alebo nezávislí, všetci ideme pracovať pre ľudí, aby bola obec krajšia
a modernejšia, netreba sa deliť.
p. starosta – budeme pokračovať v každej tradícií, ktorú obec organizovala, Reprezentačný
ples, takisto všetky ostatné podujatia. Sú tu aj noví poslanci, môžeme niektoré veci urobiť aj
inak, budeme pokračovať rovnako, alebo niektoré podujatia aj pridáme. Dáme ich do
kalendára podujatí na budúci rok.
Mgr. Michal Časnocha – súhlasí s názorom p. Buryho, aby sme sa nedelili, aby sme sa stretli,
porozprávali, aby to fungovalo.
p. starosta – všetci máme spoločný cieľ posunúť obec dopredu, a my sme tí kompetentní, ktorí
budú o štyri roky skladať účet, je to o tom, aby sme spoločne posunuli obec vpred.
p. Ľubica Lašová – privítala všetkých nových poslancov, našim spoločným úsilím, aby sme
vytvorili pracovné prostredie, aby sme pracovali spoločne, tak ako bolo zaužívané. Aj pri
voľbe komisii sa prihliadalo na to, že tu máme školy, pani riaditeľky, aby sa rozvíjali, pomoc
budú vyžadovať, ale budeme aj očakávať, nejaké pripomienky, sme tu všetci ústretoví.
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Vyzvala pani riaditeľky, aby prišli s pripomienkami, ak budú potrebovať nejakú pomoc, nech
ich prídu predniesť na zasadnutie OZ.
p. starosta – požiadal p. Máriu Stašovú, HKO, aby bola nápomocná a pri prevzatí funkcie
starostu, v akom stave sa nachádzajú financie, v akom stave je zadlženosť obce, stav majetku,
aby mali poslanci informácie o tom, v akom stave začíname pracovať. Nie je to iba
o starostovi, ale o celom OZ, aby boli poslanci informovaní na budúcom OZ.
Mgr. Michal Časnocha – mal pripomienku čo sa týka prítomnosti zamestnancov na zasadnutí
OZ. Chodili na zasadnutia, čo sa týka praktických vecí, chcem vedieť, či do budúcna bude
prítomnosť zamestnancov.
p. starosta – osobne si myslím, že zamestnanci úradu, musia v prvom rade zabezpečiť
funkčnosť úradu v prípade stránkových hodín, ak bude bod programu, kde bude ich
dôležitosť, budú prizvaní na rokovanie, aby sme vedeli zodpovedať všetko k spokojnosti. Čo
sa týka kalendára – požiadal o pomoc p. Michala Časnochu – fotografie zo súťaže, dalo by sa
to do konca roka stihnúť. Nemáme určené termíny kultúrnych podujatí. Vývoz TKO
a Separovaného odpadu, je to na nás, či ideme rovnakou cestou, alebo zmeníme intenzitu
zvozov. Termíny nemáme spoločne odsúhlasené, nemáme ani schválený rozpočet.
p. Ján Bury – treba osloviť p. Janku Časnochovú, ona všetky tieto podujatia organizovala.
p. starosta – máme tu nových členov kultúrnej komisie, ktorí sú prínosom. Opýtal sa, či
poslanci sú za to, aby sa kalendár vydal v tomto roku bez podujatí.
JUDr. Milan Krčmárik – ak sa bude vydávať, čo sa týka vývozov, je dobré keď to ľudia vedia,
čo sa týka podujatí, to tam možno nemusíme dávať.
p. starosta – čo sa týka TKO, bude sa prehodnocovať, musíme to spoločne prejednať, aké
máme možnosti. Občanov môžeme informovať aj iným spôsobom, web stránka obce, rozhlas,
Obecný spravodaj. Myslím si, že je potrebné tento kalendár pre občanov zabezpečiť.
Mgr. Zdenka Révayová – treba tam vsunúť do kalendára, čo sa dá. Opýtala sa, kedy bude
ďalšie zasadnutie OZ.
p. starosta – je potrebné schváliť rozpočet, VZN. Účinnosť komisii je od 12. 12. 2018 – bude
vyvesený 15 dní, t.j 27/28. 12. 2018. Bude pripravené VZN – školstvo, a bude určený
harmonogram zasadnutí OZ na budúci rok.
JUDr. Milan Krčmárik – zasadnutie komisie zvoláva predseda komisie.
p. starosta – je to všetko o čase. Aj zloženie komisii je také aké sme dnes schválili, čas ukáže,
môžeme ich hocikedy doplniť. Požiadal p. Romana Capka, aby zvolal zasadnutie finančnej
komisie.
p. Iveta Bazgerová – treba riešiť Silvestra.
p. starosta – treba osloviť p. farára, p. kaplána, väčšinou bola omša a až potom prípitok.
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p. Ján Bury – v minulosti sa zapaľoval ohňostroj o polnoci a potom sa to zmenilo, že sa
zapaľoval po omši.
p. starosta – opýtal sa na ohňostroj, či sa financoval z rozpočtu obce.
p. Ján Bury – z rozpočtu.
p. Alojz Petrák – mám pripomienku, nemáme techniku na posyp svažitých ciest, keď je taký
havarijný stav, ako bol v piatok, nedokážeme nikdy všetko zrobiť na 100%. Boli sme na
obhliadke v obci Čierne majú zakúpené prídavné zariadenie za traktor, umožní posyp aj
v zlých úsekoch, táto technika sa dá zabezpečiť v horizonte dvoch- troch týždňov. Je to
prípojné zariadenie za traktor, traktorista si posyp dokáže hydraulicky nabrať. Viem, že je
schválené Uznesenie na zimnú údržbu, posypový materiál je dodaný na miesta, kde je
potrebné. Stojí to za zváženie, hovorím o sume 2600,- až 2800,- EUR.
p. starosta – je to jedná z vecí, ktorým sa chcem venovať. Dôležité je prejsť si všetky
prevádzky obce, ako sú školské zariadenia, všetky budovy obce, Prevádzka, zberné dvory,
atď. ako sú veci nastavené. Určíme si jeden spoločný deň, aby sme si spoločne mohli pozrieť
majetok obce, aby sme vedeli o čom rozhodujeme, aby sme vedeli ako začíname, aby sme po
štyroch rokoch vedeli, kde sme sa posunuli. Čo sa týka mňa osobne, ja začnem s prehliadkami
od zajtra, ale môžeme si to prejsť spoločne po novom roku, spoznáme osobne aj všetkých
pracovníkov pod obcou. Termín dohodneme na budúcom OZ.
11. Záver.
p. starosta – po vyčerpaní všetkých bodov rokovania, poďakoval za účasť, poprial pokojné
prežitie Vianočných sviatkov všetkým členom OZ a aj ich rodinám.
Ďalšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva bude 27/28. 12. 2018. Termín vám bude včas
oznámený.
Na rokovaní boli prijaté uznesenia od č. 1/2018 do č. 8/2018.
Ing. Vladimír Krčmárik
prednosta OcÚ

PaedDr. Jozef Cech
starosta obce

overovateľ: p. Ján Bury
overovateľ: Mgr. JUDr. Jozef Gonščák

zapisovateľka : p. Miroslava Serafinová
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