Zápisnica z Mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Skalité konaného dňa 27.8. 2021 v Skalitom
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny.
P r o g r a m r o k o v a n i a:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Správa o činnosti od posledného OZ, Kontrola Uznesení OZ (predkladá starosta)
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Skalité č. 6/2021, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN obce Skalité č.4/2021 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Skalité
5. Prerokovanie verejnej vyhlášky – „Oznámenie Ministerstva životného prostredia o
prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4025 Beskydské a Javornícke lúky do národného
zoznamu území európskeho významu“, ktoré bolo zverejnené na úradnej tabuli dňa
18.8.2021.
6. Žiadosť o NFP - „Rekonštrukcia a rozšírenie materskej školy v obci Skalité“
7. Rôzne
8. Interpelácie poslancov
9. Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie otvoril a viedol PaedDr. Jozef Cech, starosta obce. Privítal prítomných poslancov
na 17-stom zasadnutí Obecného zastupiteľstva (ďalej len „OZ“) vo volebnom období 20182022. Rokovanie bolo zvolané pozvánkou v zmysle Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Skonštatoval, že OZ je uznášania sa schopné, prítomných 11 poslancov. Požiadal prítomných
o dodržiavanie všetkých opatrení ako je respirátor, rúško, rozostupy a taktiež v zmysle
usmernenia RÚVZ počas rokovania OZ nie je možné konzumovať jedlá a ani nápoje.
P. starosta predložil poslancom návrh programu rokovania OZ.
Doplňujúci návrh k programu rokovania OZ nebol zo strany poslancov podaný.
Následne dal hlasovať o programe rokovania OZ. Program OZ bol jednohlasne schválený
(počtom prítomných 11 poslancov).

2. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie.
P. starosta zápisom poveril Časnochovú J., za overovateľov zápisnice navrhol p. Romana
Capeka a p. Petráka Miloša , do návrhovej komisie p. Zdenku Révayovú a p. Lašovú Ľubicu.
Návrh starostu obce bol jednohlasne schválený.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.111/2021 – OZ schvaľuje:
a)Návrhovú komisiu v zložení: p. Mgr. Zdenka Révayová, p. Lašová Ľubica
b)Overovateľov zápisnice: p. Capek Roman, p. Petrák Miloš
c)Zapisovateľa zápisnice: p. Časnochová Janka
d)Program rokovania OZ tak, ako bol navrhnutý, ktoré bolo schválené počtom 11 prítomných
poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M.,
Krčmárik J., Bury J, Rovňan O., Petrák M., M., Mgr. Capek R., Mgr.Judr. Gonščák J., proti: nikto, zdržali sa:
nikto, neprítomný na hlasovaní:).

3. Správa o činnosti od posledného OZ, kontrola uznesení OZ
P. starosta informoval poslancov, že uznesenia, ktoré boli schválené na predchádzajúcich zasadnutí
OZ sú skoro všetky splnené, uznesenia ktoré sa týkajú Obecnej prevádzkárne sa realizujú – priepust
smerom na Vreščovku, práce v lokalite Poľana a Podkrížne.
- 27.6.2021 sme sa rozlúčili s pánom farárom Jozefom Možiešikom, ktorý z našej farnosti odišiel.
- 29.6.2021 boli na obecnom úrade ocenení žiaci úspešní žiaci našich základných škôl a
30.6. 2021 sme na ZŠ Skalité Kudlov slávnostne ukončený školský rok 2020/2021.
- 1.7.2021 sme v našej obci už druhý krát privítali očkovací tím ŽSK pre imobilných občanov.
- Prvým podujatím po covide, 4.7. sa konal Osadový turnaj o putovný pohár Vladimíra Mudríka.
- 6.7. sme privítali nášho nového pána farára Martina Danišeka
- 18.7. sa v našej obci uskutočnil koncert skupiny Desmod
- V sobotu 19.7. sme pripravili pre deti a rodičov podujatie:“Destský deň v Skalitom“ Podujatie
malo veľký úspech.
-V amfiteátri sme mali prvýkrát divadelné predstavenie – HEREČKY, v hlavnej úlohe s pani
Zuzanou Krónerovou.
- 21. až 24.7. prišla do našej obce vakcinačná jednotka VakciZuzka Žilinského samosprávneho kraja,
ktorá jednodávkovou vakcínou Jannsen zaočkovala viac ako 200 občanov.
- Tradičný pochod našou obcou Vrba-Wetzler Memoriál sa uskutočnil 7.8.Podujatia sa zúčastnili aj
poslanci NR SR p. Dostál a p. Kremský. Pri tejto príležitosti boli osadené tabule náučného chodníka
pána Ondreja Čaneckého.
- 6.8. v zmysle schváleného uznesenia sme podpísali zmluvu s PD Skalité, kde odkupujeme časť
senníka a spevnených plôch. Čakáme na zápis do katastra.
- 8.8. v amfiteátri sa uskutočnilo podujatie Pesničky z kasína
- 9.8. sa uskutočnila Výročná členská schôdza JDS
- 12.8. som sa stretol s KR PZ a naším rodákom Aurelom Gonščákom, kde sme rokovali
o bezpečnosti na cestách a o podmienkach príchodu filmárov do našej obce.
- Počas jedného týždňa prebiehalo v našej obci natáčanie, kde filmová spoločnosť ponúkla našej
obci kompenzáciu v sume 10 tis. EUR na vybudovanie ihrísk pre deti. Zatiaľ finančné prostriedky
neboli vyplatené.
- rokujeme s MDaV SR a so ŠFRB o výstavbe nájomných bytov v našej obci, máme podpísané
všetky zmluvy.
- 15.8. v amfiteátri sa konalo podujatie pre deti: Paci - Pac
- Po skončení filmovania,19.8., sa na ihrisku TJ Slovan Skalité uskutočnila rozlúčka s filmármi. Celý
dej natáčania sa odohrával na Diaľnici D3,všetky potrebné povolenia boli schvaľované MV SR,
MDaV SR a NDS.

- 21.8. sa uskutočnil v amfiteátri koncert Richarda Múllera. V tento deň sa vo večerných hodinách
stala v našej obci veľká tragédia, vyhorel rodinný dom na Podkrížnom. DHZ Skalité, HAZZ z Čadce
a ZZS zabezpečili potrebné úkony pri hasení požiaru.
- Zúčastnili sme sa osláv 77.výročia SNP v Makove.
Pán starosta informoval poslancov, že 2.9.2021 o 10:30 bude slávnostne otvorená Športová hala
Skalité, ktorá bude spojená aj s prehliadkou pre verejnosť. V sobotu, 4.9.2021 sa uskutoční spoločný
turistický pochod z Mostov u Jablunkova do Skalité, ktorý je spojený s ukončením projektu
a slávnostným otvorením novo vybudovanej oddychovej zóny, altánku v lokalite Skalité –
Serafínov.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.112/2021 – OZ berie na vedomie:
a) Správu o kontrole plnenia uznesení od predchádzajúceho OZ
b) Správu o činnosti od posledného OZ, ktorú predložil starosta obce, ktoré bolo schválené počtom
11 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová
I., Ramšák M., Krčmárik J., Bury J, Rovňan O., Petrák M., Mgr. Judr. Gonščák J., proti: nikto, zdržali sa: nikto).

4.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Skalité č. 6/2021, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN obce Skalité č.4/2021 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Skalité
P. starosta požiadal prednostu OcÚ o predloženie zmeny návrhu VZN.
P. prednosta uviedol, že návrh VZN 6/2021,ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2021 o výške
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a
školských zariadeniach Obce Skalité, bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na stránke obce
vopred. Pripomienky neboli podané. Toto VZN nadobudne účinnosť od 1.9.2021, nakoľko žiaci
a školské zariadenia začínajú nový školský rok od 2.9.2021.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.113/2021- OZ berie na vedomie:
Dôvodovú správu k návrhu VZN obce Skalité č. 6/ Skalité, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
č.4/2021 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach Obce Skalité, ktoré bolo schválené počtom 11 prítomných
poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M.
Krčmárik J., Bury J, Rovňan O., Petrák M., Mgr. Capek R., Mgr.Judr. Gonščák J., proti: nikto, zdržali sa: nikto).

P. starosta dal následne hlasovať o schválení VZN obce Skalité č. 6/2021, ktorým sa mení a
dopĺňa VZN obce Skalité č.4/2021 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Skalité.
Výsledky hlasovania: Prítomní: 11, Za: 11, proti: nikto, zdržali sa: nikto.
Obecné zastupiteľstvo obce Skalité sa uznáša na Všeobecnom záväznom nariadení obce
Skalité č. 6/2021,ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Skalité č.4/2021 o výške príspevku
zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach Obce Skalité
Text schváleného VZN tvorí prílohu tejto zápisnice.

5. Prerokovanie verejnej vyhlášky – „Oznámenie Ministerstva životného prostrediaSR o
prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4025 Beskydské a Javornícke lúky do národného
zoznamu území európskeho významu“, ktoré bolo zverejnené na úradnej tabuli dňa
18.8.2021.
P. starosta konštatoval, že o príprave tohto návrhu, kde niektoré lokality v našej obci by mali
byť zaradené do 2. alebo 4.stupňa ochrany prírody, obec nebola informovaná. Bolo to
rozhodnutie - o nás, bez nás. Chceme ochraňovať prírodu, ale musí to byť vyvážené tak, aby sa
obec mohla aj v ďalších rokoch rozvíjať. Musí byť zohľadnený Územný plán obce aj Plán
hospodárskeho a sociálneho rozvoja našej obce. Na podnet niektorých občanov vzišla petícia,
kde žiadame predkladateľov návrhu, aby za účasti širokej verejnosti a zástupcov obce,
vypracovali nový návrh zaradenia predmetných území európskeho významu a to po zohľadnení
všetkých relevantných skutočnosti. 13.9. 2021 prebehne v Krásne nad Kysucou rokovanie, na
ktorom môže každý vlastník pozemku vyjadriť svoje námietky.
Pán starosta následne prečítal právnu analýzu, ktorú vypracovala advokátska kancelária JUDr.
Romana Luntera
Pán starosta požiadal Martina Gonščáka, pracovníka OcÚ, vysvetliť, čo je NATURA 2000 a čo
by znamenalo zaradenie navrhovaného územia do národného zoznamu európskeho významu.
Martin Gonščák - Natura 2000 je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej
únie a hlavným cieľom jej vytvorenia je zachovanie prírodného dedičstva, ktoré je významné
nielen pre príslušný členský štát, ale najmä pre EÚ ako celok. Slovenské územia európskeho
významu schvaľuje MŽP SR a následne európska komisia. Návrh je, aby takto vyznačené
územie v obci Skalité bolo na 99 percent dané do 2 stupňa ochrany. Všetky prace na pozemkoch
v 2.stupni – kosenie, oranie, pasenie bude značne sťažené a všetko bude treba súhlas. Tento
návrh nekorešponduje z územným plánom obce. Na náš názor sa nás nik nepýtal a aj my sme
za ochranu prírody
Pán starosta na záver konštatoval, že z pozície vedenia obce odmietame takýto návrh a sme
proti, aby takýto rozsah územia bol zaradený do 2. stupňa ochrany prírody. Nesúhlasíme stým,
že má byť časť územia - Tarabovské lúky, nahrnutá do 4.stupňa ochrany prírody, nakoľko to
bezprostredne súvisí zo zástavbou rodinných domov.
Diskusia k tomuto bodu.
p. Roman Capek , poslanec OZ – veľký problém budú mať aj farmári, preto by aj oni mohli dať
svoje stanovisko.
p. starosta – každý si musí chrániť svoje práva, vlastník, prenajímateľ aj nájomca. Všetci tento
zámer negujú aj PZ Skaľanka, pretože tento návrh neguje ich ďalšiu činnosť. Všetci chceme
chrániť prírodu ale musí to byť vyvážené.
p. Jozef Gonščák, poslanec OZ, konštatoval, že tento návrh obmedzuje vlastnícke práva.
P. starosta odpovedal, že zo strany obce pripravíme návrh písomnej pripomienky s vyjadrením
nesúhlasu.
Koniec diskusie.

Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.114/2021 – OZ berie na vedomie
a)Prerokovanie verejnej vyhlášky – „Oznámenie Ministerstva životného prostredia SR o
prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4025 Beskydské a Javornícke lúky do národného
zoznamu území európskeho významu“
b) nesúhlasí so zaradením navrhovaného územia európskeho významu SKUEV4025
Beskydské a Javornícke lúky do národného zoznamu európskeho významu v katastri obce
Skalité, ktoré bolo zverejnené verejnou vyhláškou Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky dňa 13.8.2021 pod číslom 10580/2021 -6.1 bez predchádzajúceho
prerokovania s obcou Skalité. Tento návrh nekorešponduje s územným plánom obce, ani s
Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce. Uvedený zámer nie je žiadnym
spôsobom odôvodnený a konkretizovaný, sú v ňom len identifikované vybrané chránené druhy
rastlín a živočíchov, ktorých existencia na uvedených územiach nebola hodnoverne
preukázaná. Prípadné schválenie predmetného zámeru zásadným spôsobom ovplyvní sociálno
- ekonomické postavenie zasiahnutých území a ďalší rozvoj obce,
ktoré bolo schválené počtom 11 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová
Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M. Krčmárik J., Bury J, Rovňan O., Petrák M., Mgr. Capek R.,
Mgr.Judr. Gonščák J., proti: nikto, zdržali sa: nikto).

6. Žiadosť o NFP - „Rekonštrukcia a rozšírenie materskej školy v obci Skalité“
P. starosta požiadal prednostu OcÚ, aby informoval o tomto bode programu.
P. prednosta informoval, že pripravovaný projekt „Rekonštrukcia a rozšírenie materskej
školy v obci Skalité“ chceme podať ešte v 1. kole. Uznesenie sa bude týkať len oprávnených
nákladov. Aktuálna kalkulácia oprávnených výdavkov z vlastných zdrojov by bola 20 tis. až
25 tis. €. Neoprávnené výdavky budú 100 tis. až 120 tis.€, podľa toho, ako sa dielo obstará.
P. prednosta predstavil vizualizáciu projektu.
Diskusia k tomuto bodu.
Michal Časnocha, poslanec OZ uviedol, že vizualizácia je pekná, projekt sa mu páči.
K zabezpečeniu financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce, by
požadoval aj stanovisko HKO.
Pán starosta odpovedal, že p. M.Stašová, HKO je momentálne na neprítomná.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.115/2021 – OZ schvaľuje
predloženie žiadosti o NFP za účelom realizáciu projektu „Rekonštrukcia a rozšírenie
materskej školy v obci Skalité realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2021-67“,
ktorého ciele sú súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce;
-zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
-zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
25000 €;
-zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce, ktoré bolo
schválené počtom 11 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr.
Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M. Krčmárik J., Bury J, Rovňan O., Petrák M., Mgr. Capek R., Mgr.Judr.
Gonščák J., proti: nikto, zdržali sa: nikto).

Z rokovania odišiel poslanec Roman Capek o 10:35 hod.
7. Rôzne


Žiadosť ČSOB, a. s. Bratislava o prenájom neb. priestorov v budove č.p. 1149

Pán starosta predložil žiadosť ČSOB o poskytnutie nebytových priestorov pre umiestnenie
bankomatu ČSOB v obci Skalité o rozmere 1m2 v budove zdravotného strediska. Na základe toho
sa uskutočnilo rokovanie s MUDr. Tischlerovou, ktorá má tieto priestory v prenájme.
S umiestnením bankomatu v týchto priestoroch súhlasila. Najvhodnejším riešením by bolo
prenechať užívanie nebytových priestorov, ktoré má prenajaté spoločnosť MEDIL s.r.o v zmysle
Zmluvy č.01/08/2013, tretej osobe – podnájomcovi za účelom umiestnenia bankomatu.
Peter Ivanek, prednosta OcÚ, doplnil, že OZ by malo poveriť starostu obce vydaním písomného
súhlasu ako prenajímateľa nebytových priestorov nájomcovi MEDIL s.r.o
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.116/2021 – OZ schvaľuje:
a)Prenechanie užívania nebytových priestorov, prípadne ich časti, ktoré má prenajaté spoločnosť
MEDIL s.r.o., 022 01 Čadca Podzávoz 3026, IČO: 36431966 v zmysle Zmluvy č. 01/08/2013 o nájme
nebytových priestorov uzatvorenej dňa 31.7.2013 tretej osobe – podnájomcovi, za účelom umiestnenia
bankomatu.
b) Poveruje starostu obce vydaním písomného súhlasu obce ako prenajímateľa nebytových priestorov
nájomcovi MEDIL s.r.o., 022 01 Čadca Podzávoz 3026, IČO: 36431966,
ktoré bolo schválené počtom 10 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová
Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M. Krčmárik J., Bury J, Rovňan O., Petrák M., Mgr.Judr. Gonščák
J., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní Mgr.Roman Capek).



Projekt „ Opatrovateľská služba“.

Pán starosta informoval, že ide o projekt, ktorý ja už podaný. Chceme opatrovateľky, ktoré
momentálne obec má, zaplatiť z eurofondov, prípadne túto službu pre občanov rozšíriť. Boli
sme požiadaní o doplnenie predlženia platnosti aktuálneho strategického dokumentu obce
Skalité s názvom „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Skalité na roky
2015 – 2023“ a to na obdobie do schválenia nového Programu hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja obce Skalité, najneskôr však do 31.12.2023.
Diskusia nebola, nikto sa neprihlásil
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.117/2021 – OZ schvaľuje predĺženie
platnosti aktuálneho strategického dokumentu obce Skalité s názvom „ Program hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja obce Skalité na roky 2015 – 2022“ a to na obdobie do schválenia
nového Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Skalité, najneskôr však do
31.12.2023, ktoré bolo schválené počtom 10 prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová
Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I., Ramšák M. Krčmárik J., Bury J, Rovňan O., Petrák M.,
Mgr.Judr. Gonščák J., proti: nikto, zdržali sa: nikto, neprítomný na hlasovaní Mgr.Roman Capek).



Projekt ALTÁN RIEKY- financovanie

Pán starosta informoval poslancov, že projekt sa bude realizovať už v tomto období, nakoľko
už došlo k verejnému obstarávaniu, z ktorého už vzišiel aj úspešný realizátor projektu.
Peter Ivanek, prednosta OcÚ – bolo ukončené obstarávanie na projekt Altán Rieky aj
s mobiliárom v okolí altánu, z malého projektu s názvom „Podpora a rozvoj pohraničného
cestovného ruchu – Poznaj svoj región“. V rozpočte aj v projekte sme mali schválenú sumu
26 945,-€ ale vysúťažená suma vyšla 29 737,38,-€. Navýšenie rozpočtu bude potrebne
zohľadniť v rozpočte v roku 2022.
P. otvoril diskusiu.
Časnocha Michal, poslanec OZ, opýtal sa prečo je vysúťažená suma vyššia.
Peter Ivanek, prednosta OcÚ, odpovedal, že pôvodná cena bola daná v projekte. Po reindexácií
cien bola táto nová vysúťažená.
Koniec diskusie
Na rokovanie sa dostavil poslanec Roman Capek o 10:50 hod.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.117/2021 – OZ schvaľuje
a)Výšku vyobstarávanej sumy 29 737,38€ na altán Rieky a mobiliár v okolí altánu z malého
projektu s názvom „Podpora a rozvoj pohraničného cestovného ruchu – Poznaj svoj región“ a
uzavretie Zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom.
b) Poveruje starostu obce Skalité podpísať Zmluvu o dielo, ktoré schválené počtom 11
prítomných poslancov.( Hlasovanie: za: Mgr. Révayová Z., Lašová Ľ., JUDr. Časnocha M., Bazgerová I.,
Ramšák M. Krčmárik J., Bury J, Rovňan O., Petrák M., Mgr. Capek R., Mgr.Judr. Gonščák J., proti: nikto, zdržali
sa: nikto).

P. starosta o 10:55 hod. prerušil rokovanie OZ.
Zasadnutie OZ pokračovalo od 11:00 hod. bodom rokovania 8. Interpelácia poslancov.

8.

Interpelácie poslancov.

P. starosta požiadal poslancov OZ, aby sa prihlásili so svojimi interpeláciami.
P. Lašová Ľubica ,poslankyňa OZ sa opýtala, či dôjde k oprave alebo výmene lavičky v osade
u Labasa u pani Stancovej.
P. starosta odpovedal, že na spoločnom riešení obyvatelia od Labasa navrhli riešenie, že by sa
osadila lavička, ktorá je neďaleko – oceľová. S iniciatívou prišiel pán R. Sojka, že to zabezpečí
spoločne so susedami. Obec ponúkla maximálnu súčinnosť pomocou prevádzkarne.

Revayová Zdenka, poslankyňa OZ povedala, že ju oslovil občan z lokality u Cecha, kde
kroviny zasahuje do cesty a je potrebné to orezať. Opýtala, či sa budú opravovať výtlky na
cestách.
P. starosta odpovedal, že lokality sa spoločne prejdú a dohodne sa spôsob riešenie.
Časnocha Michal, poslanec OZ povedal, že bol podpisovať zápisnicu z OR, ktorá mala obsah
asi 24 strán. Od konania OR už uplynul nejaký čas. Stáva sa, že nestíhame materiál z OR dať
poslancom do OZ, pretože pracovníčka ma dosť svojej práce.
Navrhoval by som dohodnúť študenta, ktorý by nám prepisoval zápisnice.
P. starosta odpovedal, že posledná OR sa konala krátko pred rokovaním OZ a nebolo v silách
zapisovateľky zápisnicu spracovať. Ak je určená zapisovateľka, mala by aj zápisnicu písať ona,
aby to nebolo spochybniteľné. Skúsime nájsť riešenie, možno aj formou samo prepisu.
Roman Capek, poslanec OZ sa opýtal, či by nebolo možné zabezpečiť stojan na bicykle.
P. starosta odpovedal, že stojany sú už na prevádzkarni a budú umiestnené pri ZŠ, pri obecnom
úrade a pri športovej hale.
9.

Záver

P. starosta po vyčerpaní všetkých bodov programu rokovania OZ poďakoval všetkým poslancom
za účasť na rokovaní OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené dňa 27.8.2021 o 11:20 hod..
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva boli prijaté uznesenia od č.111/2021 do č.118/2021.

Ing. Peter Ivanek
prednosta OcÚ

I. overovateľ: p. Mgr. Roman Capek

PaedDr. Cech Jozef
starosta obce

II. overovateľ: p. Miloš Petrák

