Zápisnica
z Riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Skalité konaného
dňa 24. 8. 2015 v Skalitom
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny,
občania Obce Skalité
Program:

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Správa o činnosti od posledného OZ, kontrola uznesení OZ (predkladá starostka)
4. Informácia o pripravovanej Monografii obce Skalité (predkladá Ing. Pavol Laš, CSc.)
5. VZN č. 2/2015 o podmienkach prideľovania nájomných bytov s použitím verejných
prostriedkov (predkladá prednosta OcÚ)
6. Správa o kontrolnej činnosti HKO Skalité za l. polrok 2015 (predkladá p. Stašová)
7. Plán kontrolnej činnosti HKO Skalité na 2. polrok 2015 (predkladá p. Stašová)
8. Informatívna správa o Rozpočtovom opatrení starostky obce – Júl 2015 (predkladá
starostka)
9. Informatívna správa o čerpaní rozpočtu obce Skalité ku dňu 30. 6. 2015 (predkladá
A. Rucková)
10. 4. zmena rozpočtu Obce Skalité 2015 (predkladá A. Rucková)
11. Nakladanie s majetkom obce
12. Rôzne
13. Interpelácie poslancov
14. Záver
 Otvorenie zasadnutia.
Zasadnutie otvorila a viedla PaedDr. Andrea Šimurdová, starostka obce, ktorá privítala
všetkých prítomných na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva Skalité. Rokovanie bolo
zvolané pozvánkou v zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Pani starostka
informovala poslancov, že o ospravedlnenie požiadala p. Milada Kurtová - z osobných
dôvodov, ďalej privítala Ing. Pavla Laša, ktorý bol pozvaný na rokovanie OZ. Pani starostka
predložila program rokovania, 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 Mgr. Editu Špilovú,
p. Milana Vojčiniaka.
-dala o uvedenom návrhu hlasovať

Predložený návrh bol jednohlasne schválený.
3. Správa o činnosti a Kontrola plnenia uznesení OZ
p. starostka – Uznesenia, ktoré boli prijaté 1. 6. 2015, sú všetky splnené.
Správa o činnosti
p. starostka - informovala poslancov o rokovaniach, ktoré sa uskutočnili.
- čo sa týka Výnosu dane z príjmov, ktorý je hlavným zdrojom v príjmovej časti rozpočtu
obce Skalité, obec obdržala list zo ZMOSu, ktorý bol predložený aj poslancom OZ,
predpokladá sa podľa prognózy, že bude navýšenie príjmovej položky o 1,3 %. V rozpočte
obce sa počíta s výškou 1255 tis. EUR, na stránke Ministerstva financií je zverejnené 1300 tis.
EUR - je reálne, že obec ich dostane - je teda cca 45 tis. EUR rezerva v našom rozpočte.
- v budúcom roku 2016 sa vrátia podielové dane na výšku 70%, opäť by mala byť príjmová
časť rozpočtu vyššia
- čo sa týka elektronického trhoviska - zvyšuje sa limit na 5 tis. EUR, Novela Školského
zákona podľa ktorého nie je vo výhradnej právomoci školy - Voľba riaditeľa školy, kde je
obec zriaďovateľom, ale starosta, alebo primátor má právo veta a dvakrát môže odmietnuť,
toho, koho Rada školy doporučí.
- konalo sa pracovné stretnutie so ŽSR a ZSSK, tak ako je uvedené v zápise, ktorý poslanci
dostali. Za Kysuce sa zúčastnila rokovania p. starostka. Na žiadané posilnenie železničnej
dopravy na trati Čadca – Skalité sa na tomto rokovaní, priamo od riaditeľa sekcie železničnej
dopravy Ing. Kubáčka dozvedela, že na ministerstve dopravy je od roku 2012 schválená
koncepcia verejnej dopravy, kde pre túto dolinu je prioritná autobusová doprava. Úspechom
je, že žiadny vlak nebol zrušený a zostali spoje zachované. Bolo vynaložené veľké úsilie, aby
sa vyšlo v ústrety tým ľuďom, ktorí chodia do práce do Trinca – mal by sa opäť posunúť
večerný vlak na 20, 42 hod., aby sa mohli dostať na nočnú zmenu. Ďalej v novom grafikone
by mal byť zavedený nový spoj zo Skalitého - rýchlik do Bratislavy, mohli by ho študenti
využívať- mal by chodiť len v nedeľu.
- rokovanie s prednostom Železničnej stanice v Čadci - železničné zastávky, ktoré sú v obci,
sú majetkom ŽSR, našli sa spoločné riešenie - týkajúce sa opravy zastávok, železnice dajú
všetok materiál a obec by prispela prácou, využili by sme ľudí, ktorí si chodia odpracovať
dávky v hmotnej núdzi.
- pracovné stretnutie s výkonným riaditeľom firmy Váhostav – Ing. Kimličkom v súvislosti
s využívaním okolitých pozemkov pri prenajatej budove bývalej MŠ u Tomasa. Právni
zástupcovia spracovávajú návrh novej zmluvy, kde bude jednorazové vyrovnanie za užívanie
týchto pozemkov spätne iba dva roky.
- prebehla kolaudácia bytov v Zdravotnom stredisku, všetky sú obsadené, došlo
k nečakanému úmrtiu, bude sa prideľovať uvoľnený byt.
- správca štátnej cesty I/12 SSC vykonala dočasné a čiastočné úpravy na telese cesty I/12,
v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie. Práce boli vykonané v obmedzenom rozsahu
vzhľadom k tomu, že súčasne so stavbou diaľnice má byť urobená aj komplexná
rekonštrukcia celej cesty v priebehu budúceho roka.
- pracovné stretnutie so záujemcami, ktorí požiadali o odkúpenie časti stavby vodovodu
Kraviarov/Pagorek.

- zasadala Obecná rada (OR), Finančná komisia (FK), Sociálna komisia (SK), Kultúrna
komisia (KK), ktoré pripravili podklady pre dnešné rokovanie. Zápisnice poslanci obdržali
spolu s pozvánkou.
- uskutočnilo sa množstvo kultúrnych a spoločenských akcií
- je spustená pracovná verzia novej WEB stránky obce.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 51/2015 - Určenie zapisovateľa,
overovateľov , návrhovej komisie, Správa o činnosti, Kontrola Uznesení od posledného OZ,
ktoré bolo jednohlasne prijaté.
4. Informácia o pripravovanej Monografii obce Skalité (predkladá Ing. Pavol Laš, CSc.)
p. starostka - privítala Ing. Pavla Laša - autora pripravovanej Monografie o obci Skalité,
informovala poslancov, že v návrhu na 4. zmenu rozpočtu obce Skalité sú zahrnuté aj
finančné prostriedky na vydanie tejto knihy. P. Laš bude stručne informovať o obsahu knihy,
intenzívne sa pracuje na tom, aby bola kniha vydaná do Vianočných trhov, kde bude
slávnostne predstavená a mohla by sa predávať. Väčšina finančných prostriedkov by sa
predajom knihy mala časom do rozpočtu vrátiť.
Ing. Pavol Laš, CSc. - informoval o pripravovanej monografii obce Skalité, ktorú začal
spracovaváť na svoj podnet, keď dokončil rodokmeň Lašovcov a rodokmeň Časnochovcov.
Pritom zistil, že história obce Skalité o omnoho bohatšia, pestrejšia, zaujímavejšia, ako všetci
doteraz tušili, alebo si mohli urobiť nejakú predstavu. Monografia je rozhrnutá do 15 kapitol,
môžu byť ešte úpravy. Väčšina kapitol je na recenznom upravovaní a aj jazykovom, chce, aby
bola monografia jazykovo správna - chce, aby sa obec zúčastnila v súťaží o najlepšiu
Monografiu Slovenska.
p. starostka - poďakovala za predložené informácie. 23 500,- EUR sú predbežné náklady na
vydanie knihy vrátane tlače 500 ks, autorskej odmeny a licencie. Predbežné náklady na jednu
knihu sú 47,- EUR.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 52/2015- informácia o pripravovanej
Monografii, ktoré bolo jednohlasne prijaté.
5. VZN č. 2/2015 o podmienkach prideľovania nájomných bytov s použitím verejných
prostriedkov (materiál poslanci dostali spolu s pozvánkou)
p. starostka - odovzdala slovo p. Klušákovej, materiál poslanci obdržali spolu s pozvánkou,
bol prerokovaný na zasadnutí Obecnej rady, bol zverejnený na úradnej tabuli a Web stránke
obce, neboli dané žiadne pripomienky.
Bc. Klušáková Eva (referát poplatkov TKO, byty) - informovala poslancov o zmenách VZN
o bytoch - §6 bod 2 - z dôvodu toho, že pribudli byty na zdravotnom stredisku, musí byť
uvedená výška nájmu za m2/mesiac, ďalej koľko sa tvorí fond opráv a výška nájmu
z obstarávacej ceny, v percentách. Ďalej v §6 bod 7 - vypúšťa sa, uvádzalo sa, že sa fond
opráv tvorí iba zo zaplateného nájmu, fond opráv sa podľa platnej legislatívy tvorí aj zo
zaplateného nájmu aj z ušlého nájmu.
Diskusia k tomuto bodu :

p. Vladislav Ondrašina - opýtal sa kto rozhoduje o tom, ako sa využije fond opráv.
Bc. Klušáková Eva - fond opráv sa využíva na zabezpečenie údržby bytových domov,
nájomných bytov a nebytových priestorov - všetky opravy údržby. Čo sa týka drobných opráv
a údržby v byte - hradí si nájomca sám, je to prílohou opatrenia Ministerstva financií,
nájomnici - majú tento zoznam.
p. Vladislav Ondrašina – opýtal sa, ako sa rieši - napríklad pri obkopávke bytového domu na
Kudlove, zídu sa nájomníci a rozhodnú o tom?
Bc. Klušáková Eva - obec je vlastník budovy, vlastník tvorí fond opráv a rozhoduje o jeho
použití v celom rozsahu. Sú to nájomné byty.
p. Jozef Vojčiniak - opýtal sa kto platí pri úmrtí dezinfekciu bytu, obec ako vlastník, alebo
nájomník bytu a koľko to stojí ?
Bc. Klušáková Eva - nájomník pri podpise nájomnej zmluvy skladá 3-mesačnú finančnú
zábezpeku, čo slúži na to, že ak nájomník odchádza a nie je schopný dať byt do stavu
vhodného na bývanie, tieto peniaze sa použijú na to, aby bol byt upravený na bývanie pre
druhého nájomcu, aby tam mohol ísť bývať. Čo sa týka dezinfekcie, ktorú je obec povinná
zabezpečiť, keď dôjde k úmrtiu v byte, tak sa to zaplatí z tejto zábezpeky, musí sa urobiť
vyúčtovanie.
JUDr. Milan Krčmárik – máme dva prípady úmrtia. Myslí si, že by sa to malo riešiť
v dedičskom konaní, každá finančná čiastka, ktorá po zomrelom zostane.
Bc. Klušáková Eva - určité záležitosti musí stiahnuť zo zábezpeky, aby dokázala urobiť
vyúčtovanie, až následne.
JUDr. Milan Krčmárik - nie je to právne ošetrené, zomrelý mal 3-mesačný vklad, tým, že
zomrel, nikto nemá právo disponovať s jeho finančnými prostriedkami do rozhodnutia toho,
kto bude pojednávať o dedičstve.
Bc. Klušáková Eva - ide o sumu približne 99,p. starostka - ide o špecifickú záležitosť, konzultovali sme to s právnym zástupcom obce.
JUDr. Jozef Pikuliak (právny zástupca obce) - zmluva je nastavená tak, že zábezpeka patrí
obci, nie nájomníkovi, teda keď nájomník zomrie, nie sú to financie, ktoré by mali patriť do
dedičstva. Tak je to v zmluve, zábezpeka sa vracia nájomcovi za splnenia podmienok, ktoré
sú uvedené v zmluve. Sú to financie, ktoré patria obci a obec má právo ich využívať na ten
účel ako je v zmluve uvedené. Záleží na tom, že po vysporiadaní všetkých nákladov
a vyúčtovaní obec rozhodne či to postačí, a ak niečo zostane rozhodne o tom, že to bude
uvedené do dedičstva.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 53/2015 - VZN č. 2/2015 byty, ktoré bolo
jednohlasne prijaté (12 prítomných poslancov)

6. Správa o kontrolnej činnosti HKO Skalité za l. polrok 2015
7. Plán kontrolnej činnosti HKO Skalité na 2. polrok 2015
(materiál poslanci dostali spolu s pozvánkou)
p. starostka – navrhla poslancom, aby sa body 6. a 7. prejednávali naraz, keďže v obidvoch
ide o kontrolnú činnosť – všetci poslanci súhlasili
p. Mária Stašová (HKO) - predložila Správu o kontrolnej činnosti za l. polrok 2015, podrobne
poslancov informovala o kontrole a jej výsledkoch. Zároveň predložila Plán kontrolnej
činnosti na 2. polrok 2015- bol zverejnený 3. 8. 2015 na úradnej tabuli a web stránke obce
Skalité, požiadala poslancov o doplnenie.
p. starostka - predložila súhlasné stanovisko OR .
Diskusia k tomuto bodu :
Mgr. Edita Špilová - opýtala sa na CVČ, aký materiál bol zakúpený pre krúžky, stretla sa
skôr s tým, že je nedostatočné množstvo materiálu na činnosť krúžkov mnohokrát sa využíva
aj materiál zo školy.
p. Stašová Mária - napríklad s deťmi varia, alebo zakúpili farebné papiere, ide skutočne
o drobné nákupy na krúžky.
Mgr. Edita Špilová - niektoré krúžky sa nedajú prevádzkovať bez materiálu.
p. starostka - bolo jednanie s riaditeľkou CVČ práve týkajúce sa tohto problému, p. riaditeľka
pripraví nový návrh rozdelenia financií tak, aby výška odmeny bola primeraná a mohla byť aj
dotácia na materiál. Bude to prejednané spoločne s riaditeľmi škôl, v ktorých sa krúžky
realizujú, následne budú poslanci informovaní.
p. Ondrašina Vladislav - požiadal zaradiť do Plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2015 kontrolu autoprevádzky na Obecnom úrade a Prevádzke, ako to funguje, kto má správe
vozidlá, a kto je za to zodpovedný.
JUDr. Krčmárik Milan - ako sa vypočítava zadlženosť, od čoho sa to odvíja, aby obec
neprekročila dané % ?
p. Stašová Mária - odvíja sa to od Bežných príjmov predchádzajúceho roka.
JUDr. Krčmárik Milan - ide o to, že % vývoja dlhu obce klesali a v danom roku sa % zvýšilo,
prečo k tomu došlo.
p. Stašová Mária - odvíja sa to od Bežných príjmov roka 2014, preverí, prečo to tak vyšlo.
Koniec diskusie.
p. starostka - dala hlasovať o doplňujúcom návrh p. Vladislava Ondrašinu - aby sa Plán
kontrolnej činnosti na 2. polrok 2015 doplnil o kontrolu autoprevádzky vozidiel Obecného
úradu a Obec Skalité Prevadzkáreň.

Za hlasovali: Mgr. Z. Révayová, Mgr. M. Kubalík, Mgr. E. Špilová, Mgr. JUDr. J. Gonščák,
p. J. Bury, JUDr. M. Krčmárik, p. Ľ. Lašová, p. V. Ondrašina, p. J. Vojčiniak.
Zdržal sa hlasovania: p. M. Petrák, p. O. Rovňan, p. M. Vojčiniak.
Doplňujúci návrh bol schválený.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 54/2015 - Správa o kontrolnej činnosti,
Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2015.
Hlasovanie prebehlo následovne:
Mgr. Edita Špilová - nehlasovala, odišla z rokovacej miestnosti.
Za hlasovali: Mgr. Z. Révayová, Mgr. M. Kubalík, Mgr. JUDr. J. Gonščák, p. J. Bury, JUDr.
M. Krčmárik, p. Ľ. Lašová, p. V. Ondrašina, p. J. Vojčiniak, p. M. Petrák, p. O. Rovňan,
p. M. Vojčiniak.
Uznesenie č. 54/2015 bolo prijaté počtom hlasov 11 prítomných poslancov.
Mgr. Edita Špilová - ospravedlnila sa a odišla z rokovania OZ o 11,45 hod.
8. Informatívna správa o Rozpočtovom opatrení starostky obce – Júl 2015
(materiál poslanci dostali spolu s pozvánkou)
p. starostka odovzdala slovo p. Ruckovej
p. Alojzia Rucková (referát rozpočtu a účtovníctva) - predložila Správu o rozpočtovom
opatrení starostky obce, ide o povolenie prekročenia príjmov a povolenie prekročenia
výdavkov v súlade so Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Skalité.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 55/2015- Rozpočtové opatrenie starostky
obce č. 2/2015, ktoré bolo jednohlasne prijaté (11 prítomných poslancov).
9. Informatívna správa o čerpaní rozpočtu obce Skalité ku dňu 30. 6. 2015 (materiál
poslanci dostali spolu s pozvánkou)
p. starostka - Správa o čerpaní rozpočtu obce Skalité ku dňu 30. 6. 2015 bola prejednaná na
Finančnej komisii, Obecnej rade, čerpanie je preklopené aj do Monitorovacej správy
Programového rozpočtu obce Skalité k 30.6.2015.
p. Alojzia Rucková (referát rozpočtu a účtovníctva) – Monitorovacia správa je k nahliadnutiu,
nakoľko je to obsiahly materiál. Podrobne informovala poslancov a všetkých položkách
rozpočtu podľa skutočného čerpania.

Mgr. Zdenka Révayová - dala do pozornosti, nakoľko materiál poslanci obdržali spolu
s pozvánkou a mohli si ho podrobne naštudovať, je bezpredmetné prechádzať všetky položky,
nakoľko čerpanie rozpočtu prebehlo podľa danej skutočnosti.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 56/2015 - Čerpanie rozpočtu,
Monitorovacia správa, ktoré bolo jednohlasne prijaté ( 11 prítomných poslancov).
10. 4. zmena rozpočtu Obce Skalité 2015 (materiál poslanci dostali spolu s pozvánkou)
p. starostka - návrh na 4. zmenu rozpočtu podľa Zásad hospodárenia s finančnými
prostriedkami predložila na FK. Ide o zmenu v bežných príjmoch, bežných výdavkoch, v
kapitálových výdavkoch a rozpočtových operáciách. V rámci diskusie na komisii boli
vykonané zmeny, následne bol vypracovaný materiál, schválený OR. V navrhovanej 4. zmene
rozpočtu vychádzame z aktualizovaného stavu príjmov a výdavkov s ktorými sa v priebehu
obdobia počíta a sú známe. V súvislosti s opravou fasády na tribúne TJ Slovan Skalité,
nájomca reštaurácie DESERVIO – SK p. Šmatlava navrhol, že na stene, kde je vstup do
reštaurácie vrátane “modrého skladu“ by práce zrealizoval sám bez nároku na odmenu a
zápočet do nájmu, ak obec dodá materiál. Bližšie o tom a o oprave fasády v hornej časti nad
sedačkami povie predseda TJ p. Bury. Ďalej navrhujeme opravu areálu školského dvora MŠ
Ústredie, znalecké posudky na základe požiadaviek ŠFRB - na 16 b. j. V Kapitálových
výdavkoch v súvislosti s uznesením OZ zo dňa 25.5. 2015 - zateplenie škôl sa bude riešiť cez
eurofondy, ponižujú sa tieto položky, s tým, že sa ponecháva položka na projektovú
dokumentáciu v rátane energetického auditu, ktorú vyžaduje legislatíva pri čerpaní
eurofondov, týka sa to MŠ Skalité Ústredie, budovy CVČ, budovy Základnej školy roč. 5-9. Jednou s podmienok projektu je, že musí priniesť min. 50% úsporu na energiách. Podľa
predpokladaných prepočtov pri budove cirkevnej školy 5. – 9. ročník je to 56%, napriek tomu,
že sa kúri plynom, sú tam vymenené okná. V Kapitálových výdavkoch - je navrhnuté
kompletné dokončenie budovy Zdravotného strediska, aby sa urobila vonkajšia úprava
vonkajšieho plášťa suterénu zdravotného strediska. Odovzdala slovo p. Alojzii Ruckovej.
p. Alojzia Rucková - (referát rozpočtu a účtovníctva), postupne informovala poslancov
o navrhovaných zmenách rozpočtu. Rozpočet je prebytkový o 1735,- EUR.
Diskusia k tomu bodu :
p. Ján Bury - informoval poslancov, že tak ako bolo schválené na opravu sokla fasády tribúny
TJ 6 tis. EUR - dnes je urobená aj časť nad sedačkami, urobené je aj zateplenie, čaká sa na
dodanie okien, ktoré dodá p. Ondrašina. Celkom 8 plastových okien. P. Šmatlava dal návrh,
že zateplí časť budovy od železnice a opraví aj plechový sklad, zateplí polystyrénom
a vymení aj strešnú krytinu, bude taká ako na drevenom prístrešku, práce si prevedie
svojpomocne. Rozpočet, ktorý je navýšený o 4200,- EUR je to na dokončenie výmeny okien
na celú prednú stenu a na komplet dokončenie aj farebné v súlade s návrhom stavebného
úradu.
p. Mária Stašová - HKO - doporučuje schváliť navrhovanú zmenu rozpočtu, do konca roka sa
rozpočet ešte určite bude ďalej upravovať.

JUDr. Milan Krčmárik - do budúcna nadniesol, a už to povedal aj na zasadnutí FK. Každú
komisiu tvoria poslanci, málo členov je tých, ktorí nie sú poslanci, keď sa na zasadnutí
komisie niečo dohodne, nepáči sa mu to, že sa to následne zmení, keď dá komisia
odporúčanie a urobí sa to ináč. Napríklad 20 tis. EUR na dokončenie budovy Zdravotného
strediska ide o financie, ktoré idú z položiek, ktoré sa robiť nebudú, a to zateplenie MŠ
Ústredie, zateplenie Cirkevnej školy. Ide o to, ako aj na stavebnej komisii, komisia urobila
obhliadku v obci, 10 hodín sa strávilo v teréne, na základe podnetov občanov, a potom sa to
zmení, nie je to dobré. Keď dá komisia stanovisko, urobí sa tam niečo iné, ako dala
stanovisko komisia. Súhlasil so zmenami rozpočtu, ale do budúcna by chcel, keď sa budú
robiť stavebné veci, ako dvor v škôlke, iné veci. Je tu stavebné úrad, aby aspoň približne
písomne predložili, čo bude koľko stáť. Každý by ocenil podrobný rozpis, čo sa bude robiť,
reálny prehľad za čo sa ide zaplatiť. Nikto nemá prehľad čo napríklad v 20 tis. EUR na ZS sa
ide robiť, bolo by to informatívne, a na konci aj skontrolovať, čo sa schválilo, že aj skutočne
toľko stálo. Svoj názor, čo sa týka rozpočtu povedal na komisii, nebude ho meniť, ale chce,
aby sa rešpektovali komisie, sú zriadené na to.
p. starostka - na FK, keď predkladala návrh na 4. zmenu rozpočtu predložila aj podrobný
rozpočet na suterén zdravotného strediska, ktorý urobil Ing. Hlubina, rovnako od projektanta
cenovú ponuku projektovú dokumentáciu na zateplenie škôl, rozpočet od p. Buryho z TJ
Slovan, od p. Šmatlavu DESERVIO – SK, od Ing. Pavla Laša - náklady na vydanie knihy,
Všetko bolo písomne dané, tie čísla sme si nevymysleli. Do budúcna tieto materiály budeme
prefocovať všetkým poslancom. Teraz na dnešnom rokovaní sú tu k nahliadnutiu. Čísla nie sú
výmysel, sú na všetko rozpočty.
p. Jozef Vojčiniak - mal pripomienku na p. Buryho (predseda TJ Slovan Skalité), mal
pripraviť rozpočet na opravu WC pri TJ.
p. Ján Bury – nestihol som to pripraviť.
p. J. Vojčiniak - ďalej dal do pozornosti 30 tis. EUR na cestu IBV Chajsovka, aby sa oporný
múr aj urobil, vždy sa to sľúbi, už 20 rokov sa o tom hovorí, cesta tam mala byť, peniaze sa
z rozpočtu presunú a ostane to tak.
p. starostka - oporný múr je súčasťou stavby „Spojovacia komunikácia 2 x 8 b. j.“ , ktorá sa
naplánovala v roku 2008 a postupne podľa financií sa realizujú jednotlivé časti. Nevie
o akých 20 rokoch hovorí, v predchádzajúcich dňoch bol geodet presne v teréne vytýčiť, kde
oporný múr bude, dotknutí majitelia rodinných domov súhlasia, sú si vedomí, že majú
prihradené obecné pozemky, takže cesta bude mať šírku cca 5 m. práce budú urobené tento
rok.
p. J. Vojčiniak - mal pripomienku, aby sa podrobne rozpísala aj Kultúra, každá akcia, ktorá sa
robí, aby sa vedelo, koľko čo stálo.
p. starostka - do budúceho OZ pripravíme podklady, koľko stáli tohoročné akcie.
p. Vladislav Ondrašina - opýtal sa, na projektovú dokumentáciu - jedna stojí 4tis. EUR
a druhá 2 tis. EUR, prečo je tam taký veľký rozdiel ?
p. starotka – dokumentácia na budovu č. 603 - sídlo CVČ - je to malá budova, nebude sa robiť
rekonštrukcia kotolne, pôjde len o zateplenie, rovnako cirkevná škola, z toho dôvodu sú nižšie

náklady. MŠ Skalité Ústredie - musia byť projekty na budovu a aj kotolňu. Osobne vynaloží
sa najväčšie úsilie, aby boli projekty schválené, výzva zatiaľ nebola vyhlásená. Tak ako pri
iných projektoch mali by sa refundovať aj náklady na projektovú dokumentáciu v prípade, ak
bude projekt schválený.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 57/2015 - 4. zmena rozpočtu, ktoré bolo
jednohlasne prijaté (11 prítomných poslancov).
Rokovanie bolo prerušené prestávkou od 12,20 hod do 13,00 hod., na prerušení sa OZ
jednohlasne uznieslo.
Mgr. Edita Špilová - sa počas prestávky dostavila na rokovanie.
11. Nakladanie s majetkom obce


Časti stavby vodovodu Pagorek/Kraviarov

p. starostka - dala do pozornosti, že v rámci tohto bodu rokovania budú prejednané jednotlivé
žiadosti, ktoré sa týkajú majetku obce.
Privítala občanov, ktorí majú záujem o vodovod Pagorek-Kraviarov a sú podpísaní na Petícií,
zastupuje ich p. Július Cerchlán, a občania na liste, ktorých zastupuje p. Slavomír Sekereš.
Obecné zastupiteľstvo (OZ) 25. 5. 2015 zamietlo odpredaj žiadateľovi p. Urbánkovi a p.
Potočárovi a poverilo ma, rokovaním s občanmi, ktorí majú záujem o vodovod a následne
oboznámila poslancov o priebehu rokovania. Zápis z rokovania dostali všetci poslanci OZ
spolu s pozvánkou, taktiež žiadatelia, ktorí prišli na dnešné rokovanie. Podľa platného
Zákona o majetku obcí, obec svoj majetok nemôže darovať, môže ho odpredať, alebo
prenajať. Otázna je výška ceny, či na základe znaleckého posudku, alebo na základe trhovej
ceny, alebo symbolickú cenu z dôvodov, ktorá sú v danej chvíli dôležitejšie a sú hodné
osobitného zreteľa. Žiadosťou sa zaoberala OR a FK a doporučili, aby časti stavby vodovodu
Pagorek-Kraviarov boli ponúknuté na odpredaj tým, občanom, ktorí sa v minulosti podieľali
na stavbe. Informovala občanov, že z rokovania OZ sa robí zvukový záznam pre potreby
zápisu. Obec časti stavby vodovodu nepotrebuje, nevyužíva ich, nepotrebuje ich ani SEVAK,
a. s. Ide o tie časti, na ktorých sa v súčasnej dobe, v rámci úprav podieľa Národná diaľničná
spoločnosť, a. s. ktorá nemá problém s tým, aby sa časti vodovodu dostali do majetku iných
osôb ako je obec a následne svoje investície, ktoré tam urobia odovzdajú novým majiteľom.
Odovzdala slovo p. Júliusovi Cerchlánovi, a občanom, ktorí sú podpísaní na Petícii,
keďže ich žiadosť bola doručená ako prvá a následne, občanom a p. Sekerešovi, ktorých
žiadosť bola doručená neskôr. Poslanci sú informovaní o všetkom.
p. Július Cerchlán - bol poverený skupinou občanov jednať aj na základe Petície, na jednaní
boli prítomní všetci, ktorí sú podpísaní na petícií, dnes prišiel sám. Zastupuje občanov,
v podstate ide o vodovod, ktorí realizovali v roku 1968, nie on sám, ale jeho rodičia,
prarodičia, na základe toho bolo vydané aj stavebné povolenie, vydal ho Okresný národný
výbor, kde je spomínané, že sa tento vodovod bude dotýkať asi 170 obyvateľov, plus
stolárska výroba Horeličan, potom to bola Kysuca OPP, teraz je to súkromný podnik
Horeličan, že bude zásobovať týchto obyvateľov, hospodárske zvieratá a stolársku dielňu. Na
základe toho sa skupina občanov rozhodla, že si postaví tento vodovod. Dali svoje pozemky
do toho, pracovnú silu, kopalo sa skoro 2,5 km ručne. Vybudovala sa pramenná jímka, cez les

sa kopalo, dole Pagorkom, pomedzi domy sa to vybudovalo. Všetci boli radi, že v roku 1968
sme mali vodu, ktorú sme budovali na svojich pozemkoch. Vodu využívali bezplatne určité
obdobie, ako je v stavebnom povolení uvedené, že prejde po vybudovaní do správy
vtedajšieho MNV, aj prešlo, bola to takzvaná akcia „Z“. Robilo sa to svojpomocne,
financoval to Okresný národný výbor v tom čase, odbor lesného a vodného hospodárstva, bola
to pomerne vysoká suma. Potom to prebrala obec Skalité a začalo sa za vodu platiť. Tí, čo si
to vybudovali, platili za vodu MNV, to bola l. etapa. Prišiel rok 1989 nastala 2. etapa, rúry,
ktoré sa tam dávali v roku 1968 - boli oceľové 5 m dlhé spájané do seba. Začala sa voda tratiť,
v tom čase začal MNV rekonštruovať rúry, čo idú zo zberného vodovodu 20m3 smerom do
pľacov sa rúry menili. 2. etapa - robila sa na našich pozemkoch, našimi silami, nič sa
nezmenilo. Druhá akcia sa realizovala od 14. 11. 1989 do 23. 11. 1989. Je to všetko
zdokumentované, kto koľko kopal a kedy. Každý kto kopal bol ohodnotený sumou 5,50 Kčs.
Časť rúr sa vymenilo, vodu používali a pili až do roku 2011, za vodu stále platili. V roku
2011 časti rúr dala obec do prenájmu Sevaku, sú to rúry, ktoré idú v pľacoch pomedzi
chalupy, ostatné rúry, pramenná jímka, privodné rúry do 20 m3 rezervára, časť tých rúr asi
150m ostala voľná, SEVAK ich ku svojej činnosti nepotrebuje, sú teda voľné. Skupina
občanov sa rozhodla, že keď je tento vodovod vybudovaný na našich pozemkoch, aby sme
používali vodu ako úžitkovú. Je to veľká realizácia - pomedzi domy treba dávať nové rúry,
nie je to také jednoduché, je to finančne náročná akcia. Oslovil všetkých občanov, ktorí majú
reálny dosah k vode. Boli tam napojený aj občania u Krupeľa - p. Zvardoň, p. Legerská, p.
Stenchlák, p. Fonš, p. Habčák, nevidí zmysel, aby ich oslovoval, keď nebudú mať reálny
dosah vody. Ide o 35 rodinných domov - celá ulica okolo rieky až po dom p. Kubániho,
nikoho nevynechal. Keď budú chcieť budovať nový vodovod, nevynechal nikoho, lebo si
musia každý jeden vyjsť v ústrety. Ináč sa to nedá v rámci susedských vzťahov, všetci by boli
spolumajiteľmi vodovodu, tak je to naplánované, ak to bude schválené, tak sa to bude
realizovať. V roku 2012- 2013 začala výstavba diaľnice, robila sa projektová dokumentácia.
V roku 2012 chodil projektant, ktorý pripravoval projekt pod názvom náhradné vodné zdroje
v katastri oce Skalité. Pozerali studne, ktoré sú pod úrovňou diaľnice, majú tam studne aj tí
občania, ktorí prišli s p. Sekerošom, kde je pravdepodobnosť, že sa im voda stratí. Projektant Ing. Janec- značili studne a brali vzorku z každej jednej studne, vody dávali na rozbor, ktorá
voda spĺňala kritéria, na základe toho im urobili náhradné vodné zdroje. Tam v tom úseku na
tej štvrtke urobili náhradný vodný zdroj p. Truchlíkovi, p. Sekerešovi - sú aj hlavný
organizátori, ktorí spísali aj petíciu, že chcú ďalší vodný zdroj, na ktorom sa nezúčastňovali,
nie je to na ich pozemkoch, neurobili nič okrem toho, že spísali petíciu, že chcú odkúpiť časť
- určite len pramennú jímku, lebo len o tú im ide, je v Cerchlánovom lese. Aj napriek tomu, že
vzorky ich vody sú dobré, voda je pitná, aj napriek tomu im vybudovali náhradný vodný zdroj
pitnej vody, v lese kopali podľa projektu, mali im urobiť dve pramenné jímky, urobili im len
jednu, kopali 1400 m výkopu, do ktorého vsadili dve rúry a na úrovni ich studní, im urobili
betónový rezervár a napojili ich na pôvodné studne, to všetko im urobili, majú zdroj pitnej
vody. Majú vodu zo svojich studní a majú náhradný vodný zdroj, ktorý im urobila Národná
diaľničná spoločnosť. Predložil list - Ing. Jozefa Ďurana - stavby vedúci stavby „Náhradné
vodné zdroje Skalité“, kde je uvedené, že ostatným občanom bol vybudovaný náhradný
vodný zdroj. Na základe kladného laboratórneho rozboru vody z už postavených studní pod
úrovňou výstavby diaľnice D3 - Pagorek, sme podľa projektovej dokumentácie vybudovali
skupine občanov, užívateľom tých studní - Sekereš, Truchlík, Papík náhradný zdroj pitnej
vody, vzhľadom k predpokladu, že môže dôjsť k strate vody z už spomínaných studniach.
Malo byť a bolo vybudované: 2x záchytný prameň, vybudovanie pramennej jímky, Druhá
pramenná jímka sa nezrealizovala na základe nesúhlasu už spomínaných občanov ako dôvod
nedostatok vody, z pramennej jímky sa voda zviedla 2x potrubím o priemere 32mm vo
výkope v dĺžke 1400 m. Bol usadený retenčný vodojem 9m3, na úrovní už postavených studní

( ventily, armatúra, odpady, prepady v súlade s projektovou dokumentáciou). Ako zdroj
úžitkovej vody sme zrealizovali a realizujeme podľa projektovej dokumentácie 5x
vodovodných odvodňovacích vrtov v oblasti Pagorek, s prítokovým napojením do zbernej
jímky v blízkosti retenčného rezerváru na pitnú vodu (ventily, armatúra, prepady, atď).p .
Cerchlán pokračoval: nevie, čo títo občania ešte chcú, ako tretí zdroj pitnej vody. Ak im dala
NDS prísľub, že aj ten vodovod, ktorý je postavený po našich pozemkoch Pagorek/Kraviarov,
po rekonštrukcii vodojemu, nový poklop, úplne nové prítokové rúry v dĺžke vyše KM. Im
nejde o 20 m3 zberný rezervár im ide o zberný pramenný rezervár, kde sa tá voda
zhromažďuje, taká je podstata. NDS to sľúbila to aj plní, odovzdajú im, čo sa ich týka, a nám
odovzdá so súhlasom obce. Z jeho strany všetko.
p. Slavomír Sekereš - je mladší, ale chce objasniť o čo ide- v roku 1968 boli vzájomné
dohody občanov u Lucáka, ktorí už nežijú, bolo to slovne dané, mali sa robiť nejaké odbočky,
atď.... pri realizácii, oni mali dodať pozemky, pracovnú silu, ktorú dostali zaplatenú. Na tú
dobu si myslí, že boli ľudia radi, že mali prácu, je to vybudované po pozemkoch po
Lucákovej štvrti, čiže majitelia pozemkov dodali petíciu na obec, aj výpisom z katastrálneho
úradu, že nesúhlasia s odpredajom, nebudú súhlasiť so vstupom na pozemky, kde je
vybudovaná zberňa, z toho dôvodu, ako už bolo spomínané NDS, niečo začala budovať pre
nás, určitý občania ohradili pozemok, nesmú vstúpiť na pozemky, to isté urobia aj občania
hore a nepovolia vstupy. Rokovali s Váhostavom, mali nám posilniť druhý vodný zdroj
z dôvodu toho, že to čo oni vybudovali, je vybudované pod rezervárom, ktorý je, záchytné
miesto, tam voda nie je. Dohodli sa s NDS, že posilnia vodný zdroj, chceli sme kopať
v druhom potoku, občania, ktorí žiadajú o odkúpenie vodovodu, im zabránili prístup, bude
žiadať zamietnuť prístup k rezerváru. Takisto predložil list od p. Ďuranu, občania druhej
štvrtky zabránili prístupu, nemôžu sa tam dostať, nemôžu posilniť vodný zdroj, z toho dôvodu
žiadajú odkúpiť vodný zdroj, ktorý je vybudovaný na našich pozemkoch, z toho dôvodu, že
celý Pagorek je odvodnený, voda je kontaminovaná, žiadajú o pitnú vodu, vodovodné dielo je
8 rokov odstavené. Majitelia pozemkov majú nejaké právo, vodný zdroj je vybudovaný na
našich pozemkoch, navrhoval by, aby sa to geodeticky zameralo, a vyjasnilo sa na koho
pozemkoch to je, lebo sú tu spory. Poprosil, aby občania, ktorí prišli spolu s ním, aby ho
mohli doplniť.
p. starostka – požiadala ostatných prítomných občanov o vyjadrenie v tejto veci.
p. Gerát Dominik - opýtal sa, či obec vodovod za Riekami predala, to čo je na Kocúrkovej
štvrtke, čo sa bude s tým robiť ďalej ?
p. starostka - obec vodovody nepredala, dala ich len do prenájmu.
p. Gerát Dominik - chcel vedieť, v akom to je právnom stave, či sa to bude SEVAKu
odpredávať, má určitý podiel na štvrtke, keď ide o záujem obce, rešpektuje to, ale ak ide
o záujem súkromných vlastníkov, tak to nerešpektuje.
p. starostka – SEVAK, a. s. má na základe Uznesenia Obecného zastupiteľstva Skalité
v prenájme časti, ktoré boli nevyhnutné pre funkčnosť vodovodu a bolo to vtedy súčasťou
projektu. OZ 25. 5. 2015 rozhodlo o tom, aby sa postupne rokovalo s občanmi, či majú
záujem o odkúpenie nielen vodovodu Pagorek/Kraviarov, ale aj vodovodu Tatarkov a Kudlov.
Prné rokovanie bolo s občanmi vodovodu Pagorek/Kraviarov.

p. Gerát Dominik -boli sťažnosti Hasičského zboru, že nemôžu brať vodu z hydrantu, ktorý
bol pod rampou, nemajú iný zdroj vody.
p. starostka - p. Cerchlán a p. Sekereš - objasnili svoje žiadosti. Vodovod sa stal majetkom
obce na základe delimitačného protokolu podľa zákona, to už nikto nezmení. Keďže
vodovody neprevádzkujeme, ani SEVAK, a. s. tieto nepotrebuje, nech to slúži niekomu, komu
to slúžiť môže. Preto sa uskutočnilo rokovanie 3. 7. 2015 s týmito občanmi. Na dnešnom
rokovaní môže OZ schváliť len zámer odpredaja, ktorý musí byť zverejnený minimálne 15
dní na úradnej tabuli, na web stránke obce, a až následne môže byť schválený odpredaj na
ďalšom zastupiteľstve. Taký je postup v súlade so zákonom o majetku obcí. Opakujem, že OR
a FK - doporučili schváliť zámer odpredaja pozemkov tým občanom, ktorí ho v minulosti
vybudovali.
Diskusia k tomuto bodu :
p. Ján Bury - z vystúpenia občanov mu nie je jasná jedná vec. Je jasné, kto ten vodovod
vybudoval, ale p. Cerchlán povedal, že vodná jímka je na ich pozemku, na ich štvrtke, to tvrdí
p. Cerchlán. P. Sekereš tvrdí, že vodovod je na ich pozemku, treba vyjasniť, na koho pozemku
vlastne je tá zberná jímka, treba to dať do poriadku ešte pred rozhodnutím OZ, komu to
vlastne patrí. Opýtal sa p. Sekereša, či majú záujem odkúpiť potrubie a rezervár, alebo len tú
zbernú jímku, nebolo mu to jasné z jeho vystúpenia. P. Cerchlan povedal jasne, čo všetko
chcú odkúpiť.
p. Sekereš - máme záujem o rezervár a potrubie, ktoré ide po našich pozemkoch. Zberná
jímka je na ich pozemku.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité - Prevadzkáreň) – v minulosti sme vodovod
prevádzkovali, nikdy nebol vytyčovaný na ktorej štvrtke presne je, musel by to urobiť geodet,
na koho pozemku je. Celá stavba, o ktorej sa hovorí sú tri veci : záchyt, prívodné potrubie
a vodojem. Každá táto stavba je na viacerých pozemkoch, na viacerých štvrtkách, je to široký
problém, vodovod existuje už vyše 45 rokov, sú to veci dané. Majetkovo - právnymi
záležitosťami by sa nezaoberal, skôr je dôležité rozhodnúť, či odpredajú vodovod, alebo nie.
Mgr. Milan Kubalík - podľa jeho názoru, ak niečo existuje od roku 1968, tak tam boli úplne
iní ľudia ako sú tu, úplne iné dohody, samotná existencia skoro 50 rokov, to už je zo zákona
vecné bremeno, musí to nový majiteľ prijať. Podmieňovať to tým, že keď nepustíš ty mňa,
tak ani ja teba, je to detské. Odpredaj by sa schvaľoval skupine občanov, nie samotnému p.
Júliusovi Cerchlanovi.
p. Sekereš - keď oni môžu brániť tomu, aby im NDS, a. s. niečo urobila, NDS, a. s. aj
vykúpila pozemky, Pagorek je ohradený a nechce tam NDS, a. s. pustiť.
Mgr. Milan Kubalík – Diaľnica D3 je nová stavba súčasnej doby, nemôžu to oni nijako
podmieňovať, že pred 50 rokmi z niečím súhlasili a teraz sú tiež povinní s tým súhlasiť.
p. Sekereš - na žiadosti, ktorú som predložil sú podpísaní občania, ktorí majú 90 rokov, ktorí
vedia, že tam boli dohody, že v prípade nedostatku vody bude urobená odbočka z rezerváru.
Sú tam podpísaní starí ľudia, ktorí nesúhlasia so vstupom, nejde o mladých ľudí. Napísali
nesúhlas, lebo veľa ľudí zomrelo, a nikto nevie, aká tam ta dohoda bola, bolo povedané
v minulosti, že v prípade nedostatku vody bude posilnenie z toho rezervára.

JUDr. Milan Krčmárik - nerozumie tomu všetkému čo bolo povedané, niečo vybudoval
SEVAK, a. s. ,NDS, a. s. dáva náhradný zdroj vody, zdroj úžitkovej vody, a teraz je
povedané, že nemajú pitnú vodu, opýtal sa ako to teda je, či majú alebo nemajú pitnú vodu ?
p. Sekereš - jednu studňu zrealizovali, a jednu sme chceli realizovať na našich pozemkoch.
S NDS, a. s. sa dohodlo, že posilnia vodný zdroj, funguje podielnictvo, ľudia majú dohodu čo
je čie, podpísali, že súhlasíme s realizáciou a vtedy, keď sa mala stavba realizovať, tak svoje
súhlasy stiahli, že s touto realizáciou nesúhlasia.
JUDr. Milan Krčmárik - kto ide budovať náhradný zdroj vody, musí mať zmapovaný stav,
aby náhradný zdroj vody bol minimálne taký, ako ste mali predtým. Musí urobiť taký vodný
zdroj, aby bol postačujúci, či to už urobí z jednej studničky, alebo z desiatich, to ich vôbec
nemusí zaujímať. Niekto to musel pripomienkovať v tomto smere, je to scestné, keď sa niečo
vybudovalo a teraz sa to rieši.
p. Sekereš - to, čo vybudovali oni, je nepostačujúce, žiadajú posilniť o druhé. Nemôže kopať
studňu niekde, kde voda nie je.
JUDr. Milan Krčmárik - netreba dopredu konštatovať, že tam voda nie je, je to ich problém
a oni musia nájsť zdroj vody.
p. Sekereš - vieme, že tam voda nie je.
p. Július Cerchlán - predložil projekt a list stavbyvedúceho p. Ďuranu, dal do pozornosti, čo
malo byť a bolo vybudované - zachytný prameň v hore, vybudovali len jeden, p. Sekereš
a ostatní vzhľadom k tej svojej domnienke, že tam voda nie je, zakázali im to vybudovať
a začali sami chodiť po lese, po Cerchlanovej štvrtke atď. aj si vybudovali ďalší zdroj vody,
kopali krížom krážom, ako vo svojej záhrade. NDS im chce vybudovať vodovodné jímky,
vybudovala im len jednu a aj z tej jednej majú vody dosť. Teraz je obdobie sucha, opýtal sa,
či mali dovezenú cisternu s pitnou vodou, nemali, lebo tam je vody dosť. Druhú, ktorú chceli
vybudovať, to NDS zakázali, kopali sami krížom krážom, z toho dôvodu to zastavili.
Predložil LV - pramenný zdroj sa nenachádza na KNC 1016 , nachádza sa na KNC 1017, čo
je v Cerchlánovej štvrtke, dáva OZ nepravdivé informácie, na tejto štvrtke je vybudovaná aj
pramenná jímka. Obec má lesného hospodára - ide o lesný pozemok, tak si ho tam zavolal.
22. 8. 2015 vytýčili sa body, bolo urobené zemeranie na určenie štvrtky GPS zamerania,
pramenná jímka sa nachádza na Cerchlanovej štvrtke. Zastupuje majiteľov pozemkov na
Lucákovej štvrtke, časť majiteľov z Cerchlánovej štvrtky, všetkých majiteľov z Lukanovej
štvrtky, časť z Kraviarovej štvrtky a časť majiteľov z dvojštvrtky Martiniakov.
JUDr. Milan Krčmárik - pre poslancov nie je problém rozhodnúť, ale problém je to, že oni
tam žijú a musia sa nejako dohodnúť.
p. Sekereš - poukazuje na to, že v Lucákovej štvrtke majú ľudia podelené pozemky na
záhrady, funguje podielnictvo, ale to, kde je rezervár, je záhrada mojej mamy. Chceli sme
realizovať v hore, majitelia nám nepovolili, do budúcna, prečo by iní majitelia mali
povoľovať.
p. Gerát Dominik - p. Cerchlán bol na lesnej správe, lesný hospodár tam išiel na základe
nátlaku p. Cerchlána, ako kázal hospodárovi, tak mu to zameral.

p. Július Cerchlán - opýtal sa, či bol na tvare miesta.
p. starostka - usmernila prítomných občanov, aby sa vyjadrovali k danej veci – zámer
odpredaja vodovodu Pagorek/Kraviarov.
p. Jozef Vojčiniak - záleží na nich, aby sa dohodli, na koho pozemkoch je prameň, na druhého
potrubie, urobia im dve studne, keď dokončia diaľnicu, majú to urobené nadštandardne,
zabezpečili im pitnú a aj úžitkovú vodu.
p. Sekereš - nevie z akého dôvodu majú záujem o tú vodu, kde do základov stavby, pokiaľ je
napojený na SEVAK, a. s. môže mať napojenú len Sevakársku vodu, keď sú oni napojený na
Sevak, prečo žiadajú o inú vodu.
p. starostka – opäť dala do pozornosti, aby sa v diskusii držali toho, o čom sa rokuje. Či si
niekto so SEVAKom dohodne, že tam bude mať svoje potrubie, to nie je predmetom
rokovania. OZ má rozhodnúť o tom, či odpredá časti vodovodu Pagorek/Kraviarov, ktoré
obec nevyužíva a nepotrebuje a komu.
Mgr. Milan Kubalík - navrhol, aby sa zverejnil zámer odpredaja tak, ako doporučila OR a FK,
p. Sekereš má 15 dňovú lehotu, aby mohol zverejnený zámer pripomienkovať, aby rokovanie
pohlo ďalej. Viac ho presvedčili argumenty p. Cerchlána.
JUDr. Milan Krčmárik - keď sa aj zámer schváli, ale ako tam budú oni žiť, myslí si, že p.
Cerchlán a ostatní občania, ktorých zastupuje sú viac v práve, ale záleží predovšetkým na nich
ako sa medzi sebou dohodnú.
p. Július Cerchlán - bavia sa o diele, ktoré sa stavalo pred 47 rokmi, a nejaký p. Sekereš tú
neukázal ani jeden doklad, stále len rozpráva, tak ako sa to po Skalitom rozpráva „jedna pani
povedala“. Ja predkladám doklady, kto je majiteľ a kto boli budovatelia. Občania Lucákovej
štvrtky si v minulosti vykopali studňu, teraz im ju likvidujú, lebo tam robia odvodňovacie
vrty, vodu v minulosti nechceli, lebo sa im nechcelo kopať 3 km.
p. Truchlíková - chcela doplniť, že na začiatku, keď sa začal robiť vodovod, tak prišli nebohí
p. Horeličanovia, obidvaja, že chcú vybudovať rezervár, naši rodičia to nechceli dovoliť, že
uschnú stromy, že sa nebudú mať kde kravy napiť, atď... boli prepojené rodiny cez sestry,
bratov, švagrov, nejako to povolili, ale s dodatkom, že z rezervára dajú odpojku v prípade, že
sa nám voda stratila, voda, je tam 5% ľudí z týchto ľudí, áno nech si zoberú, nech si zoberú
potrubie, ale zdroj vody je náš a oni nám ho chcú brať.
p. Fonšová - vyjadrila sa k tomu, čo hovoril p. Július Cerchlán, hovorí nezmysly. Rezervár
nikdy nebol v hore funkčný, nikdy nebol natlakovaný. Urobili jeden vodný zdroj, studňa je
malá nevyhovujúca, je tam vody maximálne pre jeden dom, dve domácnosti. Je nás 13 domov
23 domácnosti , na základe toho začali hľadať ďalší zdroj vody, našli miesto, vykopali ho, to
je takisto málo, hľadali ešte tretí, našli ho na pozemku p. Kráľa, keďže ide o podielnictvo, je
to v Lucákovej štvrti, p. Kráľ podpísal, súhlasil, boli dodané skruže, malo sa ísť v sobotu
kopať. P. Kráľ na pokyn Júliusa Cerchlána zakázal vstup, nesmú kopať tam, nesmú kopať ani
v hore, ďalší sú proti tomu, lebo to ťahá až z Kraviarového, tak nech nikto nevraví, že máme
toho veľa, my ešte nemáme žiadnu. Keby všetci videli, keď sa robí na diaľnici a prší aké
svinstvo pijeme, a nikoho to nezaujíma, budeme odpísaní, nebudeme mať žiadnu pitnú vodu.

p. Papík Ferdinand - vodovod začal budovať p. Jozef Horeličan, bol to unikát na vtedajšiu
dobu a bolo tam 35 domov, vody bolo dosť a pripájali sa ďalší. Urobil sa nový vodojem
a pripojili sa ďalší, skladali sa po 500,- Ksč. Boli napojený aj ľudia od Krupeľa, p. Stráňava,
p. Padyšák, p. Jendrišáková.
p. starostka - dala do pozornosti čo je predmetom rokovania, čo sa týka majetkových vecí,
s tým obec nič neurobí, je to medzi nimi a ich vzájomnej dohode.
p. Sekereš - zvedie sa to do jedného súkromného pozemku, nie je na to projekt,
pripomienkoval to, že niektorí občania si môžu dať odbočku, napoja sa 2-3 domy a podľa
neho to skončí.
Koniec diskusie.
p. starostka - podľa rokovacieho poriadku, keďže nebol žiadny doplňujúci ani pozmeňujúci
návrh bude sa hlasovať o návrhu, ktorý vzišiel z rokovania OR.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 58/2015 – zámer odpredaja časti stavby
vodovodu Pagorek/Kraviarov občanom, ktorí ho budovali a zastupije ich p.Cerchlan.
Hlasovanie prebehlo následovne:
Za hlasovali: Mgr. Z. Révayová, Mgr. M. Kubalík, Mgr. E. Špilová, Mgr. JUDr. J. Gonščák,
p. J. Bury, , p. J. Vojčiniak, p. M. Petrák, p. O. Rovňan, p. M. Vojčiniak
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: JUDr. M. Krčmárik, p. Ľ. Lašová, p. V. Ondrašina
Počtom 9 hlasov z celkového počtu 12 prítomných poslancov, bolo Uznesenie prijaté.


Pridelenie bytov

p. starostka - informovala poslancov, že žiadosti o predĺženie nájomných zmlúv, žiadosti
o pridelenie bytov, boli prejednané na SK, následne na zasadnutí OR, ktorá sa stotožňuje
s doporučením SK. Odovzdala slovo predsedníčke komisie Mgr. Zdenke Révayovej.
Mgr. Zdenka Révayová - komisia sa zaoberala žiadosťou p. Smolkovej, o predlženie nájomnej
zmluvy komisia doporučuje - nájomná zmluva s p. Smolkovou E., byt. 1440/7 – všetky

doklady doložila a podmienky spĺňa. Taktiež menovaná platí nájomné načas a nie sú s ňou
žiadne problémy . Komisia odporučila predlžiť nájomnú zmluvu na 3 rok od 01. 11. 2015 do
31. 10. 2018, predlženie nájomnej zmluvy - nájomná zmluva s p. Petrom Truchlíkom č. 1459,
ktorá končí k 04. 10. 2015. Žiadateľ spĺňa podmienky – nájomné platí načas, nie sú s ním
žiadne problémy. Komisia odporučila predlžiť nájomnú zmluvu na 3 rok od 05. 10. 2015 do
04. 10. 2018. Ďalej informovala, že sa nám uvoľnia 2 trojizbové byty. Jeden v dome 1440/11
a druhý v bytovom dome č. 1460/11. O uvoľnený byt 1440/11 prejavili záujem 2
záujemcovia (výhradne o tento byt) – Lamperová a Kopera. Lamperová chce vlastne vymeniť
byty ona má byt na prízemí a chce tento na poschodí. p. Lamperová žiada tento byt odkedy sa

byty prideľovali (8 rokov). Komisia navrhla na základe predloženej žiadosti vyhovieť p.
Lamperovej a uvedený byt jej prideliť. Komisia odporučila aby uvoľnený trojizbový byt č.
1440/11 bol pridelený p. Lamperovej od 01. 10. 2015 do 30. 11. 2016
ďalšia žiadosť je od Adriany Lucákovej, Skalité č. 1389. Žiadateľka však má prekročenú
výšku príjmu. Komisia odporučila, aby sa menovanej pridelil byt 1460/11 na jeden rok od 1.
10. 2015 do 30. 09. 2016.
Na komisii boli prejednané aj ďalšie žiadosti a to žiadosť p. Koperu, ale ten si vyslovene
žiadal o dvojizbový byt v zdravotnom stredisku, alebo o byt po p. Krčmárikovej, nebolo
vyhovené jeho žiadosti. Po zasadnutí komisie došlo k úmrtiu p. Tatarkovej Aleny, ktorá mala
jednoizbový byt v zdravotnom stredisku o tento by si požiadala p. Jana Urbánková, komisia
zasadala pre zasadnutím OZ, sociálna komisia doporučuje prenajať byt, spĺňa kritéria čo sa
týka príjmu, nakoľko vlastní starý rodinný dom, môže jej byť pridelený byt len na jeden rok.
Diskusia k tomuto bodu :
Bc. Klušáková Eva (referát daní a poplatkov, byty) - komisia sa zaoberala tým, aby bol
určený vždy ďalší náhradník, ako to bolo aj v prípade p. Šusteka.
Mgr. Milan Kubalík - aby sa podala informácia komu bol byt pridelený.
Mgr. Zdenka Révayová - v priebehu zasadnutia sa prišlo na určitú skutočnosť, vo VZN
o prideľovaní bytov je uvedené, že musí byť žiadosť prejednaná v komisii, následne na
Obecnej rade a až potom na zasadnutí OZ.
Mgr. JUDr. Jozef Gonščák - musí byť dodržané poradie, ako je uvedené vo VZN, žiadosť
prerokovať na komisii, ktorá dá odporúčanie Obecnej rade, keby sa to schválilo v Uznesení,
porušilo by sa VZN, prípad p. Šusteka bol úplne špecifický, jeho žiadosť bola prerokovaná
v komisii, OR, bol schválený OZ, pri losovaní nebol úspešný, z toho dôvodu mohol byť
určený ako náhradník.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 59/2015 - Pridelenie bytov, ktoré bolo
jednohlasne prijaté (počtom 12 prítomných poslancov).


prenájom priestorov v suteréne OcÚ Skalité

p. starostka - predložila žiadosť firmy BooTIS, s. r. o. o prenájom priestorov v suteréne
budovy Obecného úradu Skalité č. 598 na sklad. Doteraz majú prenajaté priestory v budove
starej škôlky, kde sídli CVČ. Pribúda čoraz viac detí, priestory CVČ využije na rozšírenie
klubovej činnosti. Firma BooTIS, s. r. o. tam mala priestory o výmere 12m2. Priestory
v suteréne poznajú, nakoľko pre obec napájali internet, nebol by rušený chod obecného úradu,
nakoľko je vchod zo spodnej časti budovy. Podľa zásad s majetkom obce, bol zverejnený
zámer na úradnej tabuli a web stránke obce. Žiadosť bola prejednaná na FK a OR, ktoré ju
doporučujú schváliť.

Diskusia k tomuto bodu, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 60/2015 - prenájom suterénu OCÚ, ktoré
bolo jednohlasne prijaté (12 prítomných poslancov).


Odpredaj prebytočného majetku obce

p. starostka - na rokovaní OZ 25. 5. 2015 bolo schválené odňatie správy majetku obce z Obec
Skalité – Prevádzkáreň a bol zverejnený zámer odpredaja tohto nepotrebného hnuteľného
majetku. Zasadala komisia, ktorá ocenila tento majetok, následne na FK boli vyhodnotené
predložené žiadosti, resp. ponuky na odkúpenie. Na základe najvyššej predloženej ponuky
FK a OR doporučujú, aby Traktor ZETOR 6245 odpredať za najvyššiu ponúknutú cenu a to
6001,-EUR, a Rýpadlo EÚ Bielorus za 1601,-EUR. Ďalej FK a OR prejednala žiadosť
DHZO Skalité o využívanie vysielačiek s rýchlonabíjačkami a snežného skútra YAMAHA.
Uvedené predmety by naďalej boli majetkom obce, DHZO by ich využívali pri svojej
činnosti. FK a OR to doporučujú. O ostatný majetok, neprejavil nikto záujem, tak zostane
zámer zverejnený naďalej. Majetok, o ktorý bol záujem, bude odpredaný, a finančné
prostriedky budú využité na nákup vlečky, ktorá sa bude využívať pri zbere separovaného
odpadu.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 61/2015 - odpredaj prebytočného
majetku, ktoré bolo jednohlasne prijaté ( 12 prítomných poslancov).


nájom pre Pozemkové spoločenstvo Urbár Skalité

p. starostka - predložila žiadosť Pozemkového spoločenstva Urbár Skalité o úpravu výšky
nájmu z nebytových priestorov o preukázateľné náklady vo výške 2 130,15 EUR, ktoré boli
použité na úpravu nebytových priestorov v budove č. 606. Na OZ 25.5. 2015 bolo schválené,
že na základe dohody sa im zvýši nájomné o sumu, ktorú mali za predchádzajúce roky
investovať do budovy, bolo to 3734,04 EUR. Odvtedy však zrealizovali práce – vymaľovanie
priestorov, oprava podlahy, omietky a stálo to 2130,15 EUR. Všetko majú podložené
pokladničnými dokladmi a faktúrou. Túto žiadosť prejednala FK aj OR a doporučujú im
vyhovieť.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 62/2015 - zníženie nájmu Urbár, ktoré
bolo jednohlasne prijaté (12 prítomných poslancov).


zámer odpredaja časti pozemku

p. starostka - predložila opätovnú žiadosť p. Jozefa Čaneckého a manž. Viery, bytom Skalité
č. 677, o odkúpenie pozemku CKN 4405/5 o výmere 60 m2 odpredaj tejto časti neknihovanej
parcely pri ich rodinnom dome už v roku 2009 schválilo OZ. Bola uzatvorená kúpna zmluva,

však Návrh na vklad do katastra podali až v tomto roku a bola im zamietnutá. K prevodu
nedošlo a pozemok je naďalej na LV obce Skalité. Žiadatelia si vysporadúvajú si pozemok
v záhrade a to je súčasť ich záhrady. Preto opätovne požiadali o odkúpenie tejto parcely,
Geometrický plán, ktorý si dali vyhotoviť na vlastné náklady je platný. FK a aj OR
doporučuje schváliť túto žiadosť, a zverejniť zámer odpredaja podľa osobitného zreteľa za
pôvodnú cenu. Ak vzniknú obci nejaké náklady, aby ich žiadatelia obci uhradili. V súvislosti
s Inventarizáciou boli vyzvaní všetci tí, ktorí si kúpili pozemky od obce a doposiaľ nepodali
návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti, aby uskutočnili prevod, aby sa neopakoval obdobný
prípad, kedy je nehnuteľnosti odpredaná, kúpna cena vyplatená a nedošlo k prevodu. Kataster
to vníma tak, že kupujúci od zmluvy odstúpili.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 63/2015 - odpredaj pozemku J. Čanecký
a manž. Viera, ktoré bolo jednohlasne prijaté. (12 prítomných poslancov).


zámer odpredaja časti parcely pre NDS, a. s.

p. starostka - jedná sa o stavbu diaľnice, NDS, a. s. predložila návrhy kúpnych zmlúv, kde
v súvislosti s výstavbou diaľnice D3 by mala odkúpiť od obce časti dvoch neknih. parciel 1m2 a 2 m2, za cenu stanovenú znaleckým posudkom, spolu za sumu 28,44 EUR. Na
dnešnom rokovaní by bol schválený zámer odpredaja a následne odpredaj podľa osobitného
zreteľa.
p. Martin Gonščák (referát pozemkov a životného prostredia) - ide o pozemok pri prístupovej
ceste ku diaľnici u Tarabov pri moste - vodná plocha.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 64/2015 - pozemky NDS, ktoré bolo
jednohlasne prijaté (12 prítomných poslancov).


záložné zmluvy ŠFRB a MDV a RR SR

p. starostka - informovala poslancov, že bude zriadené záložné právo na stavbu BD 16 b. j. –
prestavba nebytových priestorov a nadstavba zdravotného strediska Skalité“ v prospech
ŠFRB a MDVaRR SR, podľa ktorého byty ručia sami sebou.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 65/2015 - záložné zmluvy 16 b.j., ktoré
bolo jednohlasne prijaté (12 prítomných poslancov).


zmena zriaďovacích listín škôl

p. starostka - informovala poslancov, že ide o CVČ, MŠ Skalité Ústredie, ZŠ s MŠ Skalité
Kudlov. V Dodatkoch sa opravuje aktuálna legislatíva, v prípade ZŠ s MŠ Kudlov sa dopĺňa
číslo Rozhodnutia z Ministerstva školstva a v prípade CVČ sa mení sídlo.

Diskusia k tomuto bodu nebola, nikto sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 66/2015 - Zmena zriaďovacích listín,
ktoré bolo jednohlasne prijaté. (12 prítomných poslancov).
12. Rôzne
 sociálna výpomoc
p. starostka - predložila žiadosť p. Jozefa Majchráka, bytom Skalité č. 223, ktorý si požiadal
o sociálnu výpomoc na zakúpenie paliva, ktorá bola prejednaná na SK a OR. Nakoľko
žiadateľ má podlžnosti voči obci, nemôže mu byť schválená. Ak zaplatí poplatky následne
mu môže byť poskytnutá výpomoc.
Bc. Eva Klušáková (referát daní a poplatkov, byty) - má dlh len za TKO vo výške 22,72
EUR.
p. starostka - OR neprijala uznesenie k tejto žiadosti.
JUDr. Milan Krčmárik - opýtal sa, že nevie ako presne sa môže podmieniť zaplatením, aby
sme sa k tomu nemuseli vracať. Ak do určitého dátumu to zaplatí a potom mu bude môcť
Obecný úrad poskytnúť výpomoc.
Mgr. JUDr. Jozef Gonščák - treba to nejako ohraničiť.
p. J. Vojčiniak - má dva návrhy. Prvý - p. Jozef Majchrák je zdravotne postihnutý, nikto ho
nezamestná. Bol za nim, nemá z čoho zaplatiť, ale na začiatku mesiaca dostáva peniaze,
vyplatí si všetky dlhy voči obci. Druhý návrh - prispieť nejako p. Krčmárikovi (tzv. Salot),
nemá vôbec žiadny príjem, keby mu nepomohli susedia je úplne odpísaný. Navrhol, aby mu
bolo schválené 250 - 300,- EUR, nemá ani občiansky preukaz, nemá žiadny majetok, treba
mu niečo dať.
p. starostka –musíme postupovať podľa VZN, kto si požiada, musí dokladovať príjem.
p. J. Vojčiniak - on si žiadosť ani nepodá, to je jeho návrh dať mu to.
p. starostka – požiadala o vyjadrenie hlavnú kontrolórku obce.
p. Mária Stašová (HKO) – takto to nie je možné, musí si požiadať sám.
p. starostka – pomáhame každému, kto to potrebuje, Ak má problém s vyplnením žiadosti,
urobí to naša sociálna pracovníčka, ale on musí prejaviť, že to vôbec chce, musí to podpísať.
Obecné zastupiteľstvo nemôže len tak z ničoho nič odsúhlasiť niekomu 300,-EUR.
Mgr. Zdenka Révayová - toto sa už riešilo minulý rok, ale nič sa nepohlo.
Mgr. Milan Kubalík - čo sa týka p. Majchráka, treba mu dať lehotu do ďalšieho OZ, ak uhradí
poplatky, tak sa mu výpomoc poskytne, ak nie, tak sa to zruší. Navrhoval by pripraviť VZN,
aby sa zohľadňovali takéto prípady, ako spomínal p. J. Vojčiniak.

Mgr. JUDr. Jozef Gonščák - opýtal sa poslancov, či majú prehľad, aký to bude mať finančný
dopad pre obec.
p. Ján Bury - požiadal pracovníčku, ktorá vyberá poplatky za TKO, aby mu pripravila
nedoplatok p. Jozefa Majchráka, vyplatí to za neho hneď teraz, a navrhol, aby mu poslanci
mohli odsúhlasiť výpomoc na palivo. Peniaze mu nedať, ale zakúpiť uhlie.
- následne uhradil uvedenú čiastku do pokladne Obce Skalité.
p. starostka - vždy sme postupovali tak, že pracovníčka palivo objednala, následne išla so
šoférom ukázať mu, kde ho má zložiť a zároveň to vyplatila. Žiadateľ peniaze nedostane na
ruku.
p. Ján Bury - čo sa týka p. Krčmárika (Salota), on si žiadosť nepodá, naozaj žije z toho, čo mu
dá on a ešte jedna suseda.
p. M. Vojčiniak - je tu veľa rodín v ťažkej situácií a nepožiadajú si, treba sa nad tým
zamyslieť. Peniaze z rozpočtu sú už vyčerpané.
p. A. Rucková (referát rozpočtu a účtovníctva) - treba navýšiť o 91,- EUR položku
poskytnutie sociálnych výpomoci z prebytku rozpočtu.
p. starostka – z diskusie vyplynula všeobecná zhoda, aby bola žiadosť p, Majchrákovi
schválená, preto požiadala Návrhovú komisiu, aby predložila návrh na uznesenie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 67/2015 - poskytnutie soc. výpomoci J.
Majchrák, bolo jednohlasne prijaté (12 prítomných poslancov).


zrušenie Uznesení OZ

p. starostka - dala do pozornosti doporučenie HKO p. Stašovej zrušiť Uznesenie č. 34/2014
zo dňa 15. 4. 2014 v časti a), nakoľko p. Jánsky nedoniesol žiadne doklady a nebola mu
vyplatená soc. výpomoc. Obec Skalité – Prevádzkáreň si bude náklady na pohreb vymáhať
ako pohľadávku. FK a OR doporučujú zrušiť uznesenie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 68/2015 - zrušenie uznesenia Jánsky,
ktoré bolo jednohlasne prijaté (12 prítomných poslancov).
p. starostka - dala do pozornosti doporučenie HKO p. Stašovej zrušiť Uznesenie č. 93/2012,
v súčasnej dobe nie je záujem o platené parkovacie miesta v obci, z toho dôvodu môže byť
uznesenie zrušené, doporučuje to FK a OR.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 69/2015 - zrušenie Uznesenia
o parkovacích miestach, ktoré bolo jednohlasne prijaté (12 prítomných poslancov).
13. Interpelácie poslancov
p. Jozef Vojčiniak - mal pripomienku, čo sa týka autobusových spojov SAD, opýtal sa či
jednalo vo veci autobusu, ktorý ide ráno zo zástavky Tridsiatok ku nemocnici, ako sa v tom
pokročilo. Dal do pozornosti ranný autobusový spoj o 7,40 hod. nestojí na každej zástavke,
opýtal sa, či by sa nedalo požiadať, aby stál na všetkých zastávkach.

p. Ján Bury - je to zrýchlený spoj, tak je aj v grafikone, nesmie stáť na ostatných zastávkach.
p. starostka- opýtala sa, či je naozaj záujem od občanov, aby stál autobus na všetkých
zastávkach ?
p. J. Vojčiniak – Áno. Ďalej je spokojný, že obec rokuje so železnicami, čo sa týka spojov,
bude dávať pripomienku na spoj - vlak zo Žiliny, cestujú s nim z práce po príchode do Čadce
je tam 5 minút čas a vypravuje sa vlak na Skalité, ide síce autobus za 10 minút, ale vlak sa
nestíha.
p. starostka - posledná parciálna porada, týkajúca sa grafikonu už bola, obáva sa, že už je
neskoro.
p. J. Vojčiniak - presne spíše, o ktoré spoje ide aj s číslami vlakov, najhoršie sú spoje cez
víkend.
p. J. Vojčiniak - mal pripomienku na Stavebný úrad, okolo štátnej cesty je neknihovaná
parcela, chce vedieť koľko metrov zasahuje cesta do neknihovanej parcely obce.
p. J. Vojčiniak - dal do pozornosti lokalitu na Trojáku. Treba dať zamerať pozemky a postaviť
tam nejakú rozhľadňu, bola by to rarita. Ďalej pri základnej škole na Kudlove, čo bola
navezená hlina, Prevádzka si svoje urobila, ale navozili tam aj iné firmy, urobiť a upraviť
brehy pri škole, bolo to sľúbené, ale treba to zrobiť.
p. starostka - na FK podala informáciu, že obec má záujem v tých miestach postaviť
rozhľadňu. Je odtiaľ výhľad, vidno dokonca Tatry, vedie tadiaľ KLM, je tam dobrý prístup.
Využiť na to by sme mohli eurofondy v rámci cezhraničnej spolupráce PL/SR. Prvý
predpoklad je mať pozemok. Budeme rokovať, nakoľko ide o nevysporiadané pozemky.
p. Vladislav Ondrašina - pochválil internetovú stránku obce Skalité.
p. prednosta - je pracovná ostrá verzia, odstraňujú sa ešte nedostatky.
p. Vladislav Ondrašina - opýtal sa, koľko stála táto nová stránke obce ?
p. starostka - v súlade s rozpočtom sú uzavreté zmluvy s firmou Galileo, ktoré sú zverejnené.
Zatiaľ nebola fakturácia.
p. Vladislav Ondrašina - opýtal sa či je reálne pracovné stretnutie, čo sa týka nového Zákona
o odpadoch, či to bude ešte tento rok.
p. prednosta - v mesiaci september sú prvé školenia týkajúce sa tohto nového zákona. Po ich
absolvovaní Vás budeme informovať.
p. Ľubica Lašová - opýtala sa p. Alojza Petráka, na žiadosť, ktorú predkladala od občanov,
chceli reguláciu potoka panelmi, bol daný prísľub, že sa bude rokovať v danej veci
s riaditeľom Povodia Váhu.

p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň) - pamätá na to, bude o tom jednať so
Správcom toku.
p. Miloš Petrák - predložil pripomienku občanov z BD 16 b.j. zdravotné stredisko, či by
nebolo možné zhotoviť tam sušiak na bielizeň, alebo nejakú sušiareň, nemajú kde sušiť
bielizeň. Ďalšia pripomienka - pri pohostinstve LUNA vyteká voda na cestu, nejako to riešiť,
v zimnom období to tam namŕza.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň) - bol na obhliadke, p. Kamil Špilák polovica objektu je odkanalizovaného a druhá polovica vyteká na cestu.
p. starostka – budeme to riešiť spolu s majiteľom objektu.
p. Miloš Petrák - bol oslovený p. Kultánom u Taraby, pri výstavbe diaľnice bol upchaný malý
prietokový kanál, treba ho vyčistiť, zateká im to tam.
p. starostka - bude urobená obhliadka v priebehu zajtrajšieho dňa.
p. Miloš Petrák - opýtal sa na kosenie pozemkov, ako pristupuje obec k tomu, keď majú ľudia
pozemky a nestarajú sa o to.
p. Martin Gonščák - čo sa týka kosenia, obec to rieši len v tom prípade, keď je nejaký podnet
od občanov, na obecnej web stránke je kontakt na Okresný úrad, odbor pozemkový a lesný,
ktorý rieši tieto problémy.
p. Miloš Petrák - mal pripomienku na zelené plachty na oploteniach rodinných domov,
z niektorých bočných ciest je zlý výhľad na hlavnú cestu, došlo už k niektorým kolíziám, či
by nebolo možné umožniť na niektorých cestách zrkadlá, nejakým spôsobom zviditeľniť
výjazd.
p. Miloš Petrák - opýtal sa ako to je, čo sa týka spodnej cesty, je to v hroznom stave, nákladné
autá jazdia po celej ceste aj smerom do Šimurdy, prečo jazdia až tam dole, keď vjazd je popod
most u Papika.
p. Martin Gonščák - majú povolenie na používanie celej súbežnej cesty so železnicou.
Mgr. Milan Kubalík - pri škole je zlomený strom, treba ho zrezať, kým sa tam niečo nestalo.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň) - bol na obhliadke, všetko bolo
zabezpečené, verejné osvetlenie, dočasne odpojené, nehrozí bezprostredné ohrozenie.
Mgr. Milan Kubalík - upozornil na cestu pri Družbe, pri otáčaní vozidiel zásobovania pre
Jednotu, praská tam kraj cesty, ničia obecnú cestu, riešiť zjazd vozidiel.
Mgr. Zdenka Révayová - naniesla pripomienku občanov, občania žiadajú, aby v čase
dovoleniek lekárov boli informovaní cez rozhlas. Opýtala sa či sa dáva ocenenie v rámci
Kysúc, tak ako sa dáva Cena obce Skalité.
p. starostka - Kysucká kultúrna nadácia dáva ocenenie Osobnosť Kysúc, ktokoľvek môže
zaslať svoj návrh.

Mgr. Zdenka Révayová - navrhla Ing. Pavla Laša - autora novej monografie o obci Skalité,
a p. Vladislava Vranu za biatlon, aby sa prezentovala aj Obec Skalité. Navrhla, keď sa robí
Skalitská vareška - dať vyrobiť tričko s nápisom Víťaz Skalitskej varešky 2016, v budúcom
roku.
Mgr. Milan Kubalík - opýtal sa, prečo sa nepokračuje na moste do Čaneckého potoka,
urobilo sa tam pred časom niečo málo a nepokračuje sa.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň) - je to zabezpečené, robia sa iné práce,
muselo sa urobiť cez prázdniny napojenie školy na kanalizáciu, v tomto týždni prebieha zber
separovaného odpadu.
Mgr. Edita Špilová - vzhľadom na zvýšenie rozpočtu, predložila túto pripomienku aj na
finančnej komisii, požiadala o revitalizáciu okolia školy roč. 5-9, požiadala, či by mohol
stavebný úrad pripraviť návrh revitalizácie okolia školy.
p. starostka - tieto práce by sa mohli realizovať až po ukončení prác pri zateplení školy.
Mgr. Edita Špilová - dala do pozornosti zváženie možnosť nafukovacej telocvične, využíva sa
to, zvonku to nevyzerá dobre, ale interiér je úplne perfektný, za 50 rokov sa nepodarilo
nikomu postaviť telocvičňu, ak sa zvýšia podielové dane, aby sa nečakalo, keď sa už
nepodarilo postaviť veľkú športovú halu, využiť aspoň takýto spôsob riešenia.
p. Ján Bury - dal návrh na umiestnenie VOK pri BD na Kudlove, autami vozia odpad do
Tatarkového potoka a mimo. Zamyslieť sa nad tým, aby nevláčili odpad po celej dedine po
kontajneroch. Pri obchode Družba je neskutočný neporiadok.
JUDr. Milan Krčmárik - opýtal sa na Pasportizáciu ciest obce Skalité, či už je to pripravené
a či sa budú riešiť v rámci toho aj spomaľovacie retardéry, v niektorých častiach obce sa to
naozaj vyžaduje..
p. starostka - nevie presne informovať kde všade sú navrhnuté retardéry a zrkadlá, kde ich p.
Grambličková, ktorá robila pasportizáciu, navrhla.
JUDr. Milan Krčmárik - nevie, či má p. Grambličková až taký prehľad, najlepšie to vedia tí
z toho pľacu, čo tam žijú, je to štandardom v obciach, že sa umiestňujú.
p. starostka - p. Grambličková prešla celú obec, každú cestu v spolupráci s p. Alojzom
Petrákom - správcom miestnych komunikácií.
p. Michal Gonščák - občan , mal požiadavku o umiestnenie spomaľovacieho retardéra na
moste do Riek, bolo tam už množstvo nehôd, umiestniť pred a aj za most.
p. starostka – na interpelácie, na ktoré dnes neodpovedala, dostanú poslanci odpoveď na
nasledujúcom zasadnutí OZ.
- pozvala prítomných 29. 8. 2015 na Letné slávnosti do Lednických Rovní, tradične spojené
so zápasom internacionálov, ďalej 30.8. 2015 - pozvala na Hasičskú súťaž o putovný pohár
starostky obce, 6. 9. 2015 - Hokejbalový turnaj, 15.9. 2015 - Mariánska pieseň. Informovala
poslancov, že 24. 9. 2015 - Stretnutie samospráv obci Svrčinovec, Čierne, Skalité, aby si

pracovné povinnosti zariadili tak, aby sa mohli zúčastniť. 26. 9. 2015 – omša ku pamiatke sv.
Huberta v amfiteátri o 14,00 hod.
14. Záver
p. starostka – po vyčerpaní všetkých bodov programu poďakovala prítomným za účasť
a ukončila rokovanie OZ.
Na rokovaní boli prijaté uznesenia od č. 51/2015 po č.69/2015.

Ing. Vladimír Krčmárik
prednosta OcÚ
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