Zápisnica
z Mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Skalité konaného
dňa 1. 6. 2015 v Skalitom
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny,
občania Obce Skalité
Program:

1.
2.
3.
4

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Správa o činnosti a Kontrola plnenia uznesení OZ (predkladá starostka)
Pridelenie bytu č. 13 v BD 16 b.j. – prestavba nebytových priestorov a nadstavba
Zdravotného strediska Skalité.
5. Interpelácie poslancov
6. Rôzne
7. Záver

 Otvorenie zasadnutia.
Zasadnutie otvorila a viedla PaedDr. Andrea Šimurdová, starostka obce, ktorá privítala
všetkých prítomných na zasadnutí Mimoriadneho Obecného zastupiteľstva. Rokovanie bolo
zvolané pozvánkou v zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Pani starostka
predložila program rokovania, informovala poslancov, že v zmysle Rokovacieho poriadku
body : Správa o činnosti a Kontrola plnení uznesení, Interpelácie a Rôzne musia byť
zaradené do rokovania, aj keď ide o mimoriadne zastupiteľstvo. O ospravedlnenie zo
zdravotných dôvodov požiadala p. poslankyňa Milada Kurtová, p. Jozef Vojčiniak, JUDr.
Milan Krčmárik, požiadali o ospravedlnenie z pracovných dôvodov. P. starostka dala
o predloženom programe hlasovať, program bol jednohlasne schválený.
2. Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie.
p. starostka – zápisom poverila p. Miroslavu Serafinovú, do návrhovej komisie navrhla Mgr.
Zdenku Révayovú, Mgr. Milana Kubalika, za overovateľov zápisnice p. Miloša Petráka,
p. Ondreja Rovňana - návrh bol jednohlasne schválený.
3. Správa o činnosti a Kontrola plnenia uznesení OZ
p. starostka – informovala poslancov, že Uznesenia, ktoré boli prijaté na poslednom OZ nie
sú ešte v vzhľadom na krátku dobu splnené, nakoľko dnešné mimoriadne rokovanie OZ
bolo zvolané do 7 dní od posledného OZ. V minulom týždni sa uskutočnilo rokovanie
v súvislosti s možnosťou obce zapojiť sa do europrojektu, zameraného na likvidáciu, resp.
zber biologicky rozložiteľného odpadu, podstatou ktorého by bolo, aby všetky domácnosti
mohli byť vybavené biokompostérmi, vrátane právnických osôb. Bolo odovzdané stavenisko
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ZŠ s MŠ Skalité Kuklov stavebnej spoločnosti, ktorá začne na konci školského roka
s rekonštrukciou podláh v hlavnej chodbe školy, vrátane výmaľby, bližšie info u p. riaditeľky
ZŠ Kuklov. Uskutočnilo sa rokovanie ohľadom pripomienok ku grafikonu železničnej
dopravy s predstaviteľmi ŽSR, boli prerokované pripomienky od občanov, aby bola
železničná doprava v Skalitskej doline posilnená.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 48/2015 – ktoré bolo jednohlasne prijaté.
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Pridelenie bytu č. 13 v “BD 16 b.j. – prestavba nebytových priestorov a nadstavba
Zdravotného strediska Skalité”.

p. starostka - informovala poslancov o náhlej situácií - došlo k uvoľneniu bytu, o čom bola
informovaná aj predsedníčka sociálnej komisie p. Mgr. Zdenka Révayová, ktorá uvedenú
situáciu preriešila aj s poslancami, teda členmi sociálnej komisie. Na poslednom OZ bol na
základe losovania pridelený byt p. Pavlovi Krčmárikovi, bytom Skalité č. 448. P. Krčmárik sa
písomne vzdal prideleného bytu, operatívne zvolala OZ, poslanci rozhodnú o spôsobe
pridelenie bytu a pridelení. Sú tu prizvaní obaja žiadatelia, ktorí si nevylosovali byt na
predošlom OZ a to p. Silvia Ignačáková, p. Grallovič – poveril ho p. Ján Šustek ako svojho
zástupcu. Vzhľadom k tomu, že 4. júna sú pozvaní nájomcovia jednotlivých bytov, aby si
podpísali zmluvy na dodávku elektrickej energie, riešime to operatívne. Odovzdala slovo p.
Révayovej.
Mgr. Zdenka Révayová – informovala poslancov, že p. Krčmárik sa písomne prideleného
bytu vzdal, odporučila, aby sa byt pridelil formou losovania, všetko je pripravené k tomu, aby
bol byt pridelený losovaním.
Diskusia k tomu bodu :
Mgr. Edita Špilová – dala do pozornosti, čo sa týka dvoch žiadateľov, aby sa byt nepridelil
losovaním, ale spôsobom priameho pridelenia, p. Ignačáková má dieťa a býva v prostredí,
ktoré nie je vhodné pre dieťa, navštevuje školu v ústredí o dieťa je dobre postarané, dobre sa
učí. V tejto rodine je viac takých detí, ktoré majú problém zaradiť sa do života, chlapec je na
dobrej ceste, je veľmi šikovný, je za to, aby bol byt pridelený p. Ignačákovej. Čo sa týka p.
Šusteka, má takisto právo na byt, žiadal byt z toho dôvodu, že sa bude rozvádzať, deti zostanú
s manželkou a tie bývanie majú. Prikláňa sa k tomu, aby malo šancu žiť aj dieťa, ktoré v takej
rodine vyrastá.
p. Ľubica Lašová – dala do pozornosti túto situáciu, či by nebolo vhodné, dať do zálohy
niekoho druhého, ak nastane takáto situácia, ako teraz, že niekto byt uvoľnil a muselo byť
zvolané OZ. Aby pri prideľovaní bytu bolo aj druhé kolo losovania, aby bol určený tzv.
náhradník. Pozná obidvoch žiadateľov, obidvaja tento byt potrebujú rovnako. P. Ignačáková
z toho dôvodu, že má doma zlé podmienky. P. Šustek – po rozvode nemá kde bývať.
Pristúpila by k prideleniu bytu formou losovania, každý z nich je ojedinelý.
p. Vladislav Ondrašina – súhlasí s losovaním, každý z nich má svoje dôvody, prečo byt
potrebuje. Požiadal doplniť k návrhu p. Révayovej, aby ten kto si byt vylosuje, byt dostal.
Druhý žiadateľ by bol hneď ako náhradník, vyhneme sa tak situácií, že ostane prázdny byt
a nemusí zasadať OZ.
p. starostka – opýtala sa, či myslí, že to má byť náhradník na byt hociktorý uvoľnený nájomný
v obci Skalité ?
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p. Vladislav Ondrašina- áno, ak sa uvoľní akýkoľvek byt v obci, bude oslovený tento
náhradník, ak bude súhlasiť s ponúknutým bytom, tak by sa mu byt hneď pridelil.
p. starostka – dala hlasovať o jednotlivých doplňovacích návrhoch v poradí, ako boli
predložené – l. návrh sa týka spôsobu pridelenia bytu losovaním – návrh p. Mgr. Zdenka
Révayovej .
Koniec diskusie.
Hlasovanie prebehlo nasledovne:
Za hlasovali: Mgr. Z. Révayová, Mgr. M. Kubalík, p. J. Bury, p. Ľ. Lašová, p. M. Petrák,
p. O. Rovňan, p. M. Vojčiniak.
Proti: Mgr. E. Špilová
Zdržal sa: JUDr. Mgr. J. Gonščák, p. V. Ondrašina
-

počtom 7 hlasov bol návrh schválený, byt bude pridelený losovaním, preto sa o 2.
návrhu p. Mgr. Špilovej na priame pridelenie nehlasovalo.

p. starostka – dala hlasovať o 3. návrhu p. Ondrašinu - kto si dnes nevylosuje byt, bude
náhradníkom a bude mu pridelený byt, ktorý sa v obci uvoľní najbližšie.
p. Bc. Klušáková (referát daní a poplatkov) – bolo by dobré uviesť, aby mu bol pridelený taký
byt, o aký žiadal – v tomto prípade jednoizbový.
p. starostka – dala hlasovať o doplňujúcom návrhu p. V. Ondrašinu, aby ten žiadateľ, ktorému
dnes nebude pridelený byt, bol náhradníkom a pri uvoľnení ďalšieho bytu mu bol tento
priamo pridelený bez zasadnutia OZ.
-

tento návrh bol jednohlasne prijatý.

Losovanie bytu: p. Silvia Ingnačáková, p. Grallovič – poverený zástupca p. Šusteka. Byt si
vylosovala p. Silvia Ignačáková, p. Ján Šustek sa stal náhradníkom na 1-izbový byt v obci
Skalité, ktorý sa v najbližšej dobe uvoľní.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 49/2015- pridelenie bytu ktoré bolo
jednohlasne prijaté.
5. Interpelácie poslancov
p. Vladislav Ondrašina – mal pripomienku ohľadom kompostovania, kde sa môže ukladať
zelený odpad v obci Skalité ?
p. starostka – obec má zmluvu s firmou JOKO na odvoz väčšieho množstva bioodpadu, no
nebola doposiaľ žiadna požiadavka zo strany občanov. Občania si spracovávajú tento odpad
ako hnojivo.
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p. Vladislav Ondrašina – treba nad tým pouvažovať, každá obec by mala mať miesto, kde sa
ukladá biologický odpad.
p. starostka – v prípade, že viac 50% občanov uvedie čestným prehlásením, že si sami
likvidujú bioodpad, nemá obec zo zákona túto povinnosť. Ak bude takáto požiadavka od
občanov, zabezpečíme to.
p. Miloš Petrák – dal do pozornosti požiadavku občanov, ktorý majú les v oblasti Čadečky,
majú veľmi obmedzený prístup, je tam cesta v hroznom stave a nemôžu sa dostať pre drevo.
Už jednali s firmou Váhostav p. Ďuranom, prisľúbil im nápravu, ale doteraz sa nič nezmenilo.
p. starostka – vie o tom, bolo jednanie, vzhľadom na zlé počasie sa práce zatiaľ nevykonali.
JUDr. Mgr. Jozef Gonščák – dal do pozornosti sťažnosť občanov z Poľany na cestu do
Bukov, robí sa tam nová cesta, pôvodná prístupová cesta začína byť v dezolátnom stave, je
tam veľké množstvo blata, čo je veľmi nebezpečné. Zo strany pracovníkov je veľmi arogantné
správanie. Z druhej strany Poľany je problém, zlý vjazd a obmedzenie značkou do 3,5 t, autá
sa tam nemôžu ani obísť.
p. starostka – firma bola viackrát upozornená, osobne to preverí.
JUDr. Mgr. Jozef Gonščák – majú tam problém aj veľké autá, sú tam umiestnené železné
rošty, pri veľkých búrkach topí p. Gonščákovú, treba to nejako poriešiť, je tam veľké
množstvo povrchovej vody. P. Petrák tam chcel umiestniť nejakú platňu, ale keď sa to vyvýši,
bude tam ešte väčší problém.
p. starostka – musí sa nájsť najvhodnejšie riešenie. Čo sa týka správania majstrov, obec vždy
jedná s kompetentnými vedúcimi pracovníkmi.
p. Ján Bury – informoval, že mal jednanie s p. Jozefom Mikulom, príjme vrátenie daru,
všetko bude v poriadku.
6. Rôzne
p. starostka – neboli prejednané žiadne žiadosti, nakoľko OZ bolo v krátkom čase.
12. Záver
p. starostka – po vyčerpaní všetkých bodov programu poďakovala prítomným za účasť
a ukončila rokovanie OZ.
Na rokovaní boli prijaté uznesenia od č. 49/2015 po č.50/2015.
Ing. Vladimír Krčmárik
prednosta OcÚ
I.
II.

PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce

overovateľ: p. Miloš Petrák
overovateľ: p. Ondrej Rovňan

Zapisovateľka: M. Serafinová
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