Zápisnica
z Riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Skalité konaného
dňa 23. 11. 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. Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 3/2015 (predkladá A. Rucková)
5. Návrh na 5. zmenu rozpočtu obce Skalité na rok 2015 (predkladá A. Rucková)
6. Návrh rozpočtu obce Skalité na roky 2016-2018, Stanovisko HKO k návrhu rozpočtu
(predkladá starostka)
7. VZN č. 3/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa MŠ
a školských zariadení so sídlom na území obce Skalité ( predkladá prednosta)
8. VZN č. 4/2015 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach obce Skalité ( predkladá prednosta)
9. VZN č. 5/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Skalité (predkladá
prednosta)
10. Konsolidovaná výročná správa za rok 2014 (predkladá starostka)
11. Harmonogram zimnej údržby 2015/2016 (predkladá A. Petrák)
12. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Skalité za školský rok 2014/2015 ( predkladajú riaditeľky škôl)
13. Zápis do kroniky obce Skalité za rok 2014 (predkladá Mgr. I. Petráková – kronikárka)
14. Nakladanie s majetkom obce (predkladá starostka)
15. Interpelácie poslancov
16. Rôzne
17. Záver
1. Otvorenie zasadnutia.
Zasadnutie otvorila a viedla PaedDr. Andrea Šimurdová, starostka obce, ktorá privítala
všetkých prítomných na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva (ďalej len „OZ“).
Rokovanie bolo zvolané pozvánkou v zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Pani starostka predložila program rokovania, dala o predloženom programe hlasovať,
program bol jednohlasne schválený počtom hlasov 12 prítomných poslancov, p. Ľubica
Lašová sa dostavila na rokovanie neskôr.
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. Jozefa Vojčiniaka,
p. Jána Buryho.

-dala o uvedenom návrhu hlasovať
Predložený návrh bol jednohlasne schválený.
3. Správa o činnosti a kontrola
starostka)

plnenia uznesení

od posledného OZ (predkladá

- splnené všetky uznesenia, v plnení je uznesenie týkajúce sa vydania monografie a odpredaja
prebytočného majetku
- návšteva podpredsedu vlády SR R. Kaliňáka, ktorý odovzdal DHZO Skalité techniku
- rokovania s NDS, a. s. Bratislava a Váhostav- SK, týkajúce sa stavby Diaľnice D3
- rokovanie SAD, ZSSK – zmeny grafikonu
- rokovania COOP Jednota SD Čadca, pripravuje sa rekonštrukcia objektu Družba na Kudlove
- zasadnutie Mikroregiónu Kys. triangel, Rada ZMO – Kysúc
- IOM od decembra 2015 – občania si na úrade vybavia LV, výpis z reg. Trestov
a z obch.registra
- kultúrne, spoločenské a športové podujatia – jubilanti, stretnutie samospráv, hubertovská
omša, súťaž holubárov, výstava ovocia a zeleniny, beh žiakov ZŠ, hokejbalový turnaj, has.
súťaž– poďakovanie všetkým za pomoc a spoluorganizovanie
-kontrola NKÚ na úrade je ukončená, bez závad
-Monografia obce bude až v decembri z technických príčin
-zasadnutie Obecnej rady (ďalej „OR“), Finančnej komisie (ďalej „FK“), Sociálnej a bytovej
komisie (ďalej „SocK“) a stavebnej komisie (ďalej „StK“), ktoré pripravili rokovanie OZ
-v materiáloch s pozvánkou poslanci dostali zápisnice z komisií, prehľad výročí, prehľad
nákladov na TKO, prehľad nákladov na kultúrne a spol. podujatia, Správu Prevádzky o
podnikateľskej činnosti.
p. Ľubica Lašová - sa dostavila na rokovanie OZ o 9,45 hod.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 70/2015 – schvaľuje zapisovateľa, návrh.
komisiu, overovateľov zápisnice a berie na vedomie Správu o činnosti a Kontrolu plnenia
Uznesení, ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 13 hlasov).
4. Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 3/2015 (predkladá A. Rucková)
p. starostka - požiadala p. Alojziu Ruckovú, aby informovala poslancov o rozpočtovom
opatrení starostky obce, tvorí prílohu zápisnice, materiál poslanci obdŕžali spolu s pozvánkou.
p. Alojzia Rucková - (referát rozpočtu a účtovníctva) - podrobne predložila všetky finančné
položky Rozpočtového opatrenia, informovala poslancov, že po tomto opatrení je rozpočet na
rok 2015 prebytkový + 6001,-EUR - sú to finančné prostriedky získané z predaja Traktora
Zetor.
Diskusia k tomuto bodu:
p. Ondrašina - požiadal, aby konkrétnejšie vysvetlila, čo sú to financie za nahradenú škodu.

p. Alojzia Rucková - (referát rozpočtu a účtovníctva) - pri dopravnej nehode bol poškodený
stĺp verejného osvetlenia, bola vyčíslená škoda a dotyčný pán ju uhradil.
p. Ondrašina - opýtal sa na sumu za plyn v budove č. 1137.
p. Alojzia Rucková - sú to zálohové platby za plyn, bolo urobené vyúčtovanie.
p. Ondrašina - opýtal sa na príjem za pozemky.
p. Alojzia Rucková - p. Pavol Rucek vrátil obci pozemok v Cupli, ktorý bol hneď aj predaný,
preto je táto suma aj vo výdavkoch aj v príjmoch, pozemok bol pridelený a schválený OZ p.
Chlebekovi s manželkou.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 71/2015 - berie na vedomie Rozpočtové
opatrenie starostky obce č. 3/2015, ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 13 hlasov).
5. Návrh na 5. zmenu rozpočtu obce Skalité na rok 2015 (predkladá A. Rucková)
p. starostka - informovala poslancov, že návrh na 5. zmena rozpočtu obce Skalité predložila
na FK, kde bola prerokovaná, následne bola prerokovaná OR.
Odvtedy vznikli ďalšie zmeny a požiadavky zo strany organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce, doúčtovali sa položky, preto p. účtovníčka podrobne bude informovať.
Materiál poslanci dostali spolu s pozvánkou.
Zmena rozpočtu aktualizuje kapitálové a bežné príjmy a výdavky, niektoré výdavky sa
presunú do budúceho roka, zmena je navrhnutá ako prebytková, prebytok prejde do
rezervného fondu (ďalej „RF“). V návrhu sú aj zmeny rozpočtov škôl.
p. Alojzia Rucková (referát rozpočtu a účtovníctva) - podrobne informovala o všetkých
položkách 5. zmeny rozpočtu aj so zaúčtovaním nových skutočností, výsledná suma 5. zmeny
rozpočtu je prebytková vo výške 62 674,- EUR, celkom výdavky spolu sú 2 562 249,-EUR.
p. starostka - požiadala Hlavnú kontrolórku obce (ďalej „HKO“) o stanovisko k navrhnutej 5.
zmene rozpočtu
p. Stašová (HKO) - v 5. zmene rozpočtu sú zohľadnené skutočnosti, ktoré sú známe
k dnešnému dňu, bola prejednaná vo finančnej komisii a do konca roka určite sa vyskytnú
záležitosti a bude musieť byť rozpočet opäť opravený, doporučuje schváliť zmenu rozpočtu
a splnomocniť p. starostku konečnými úpravami rozpočtu podľa skutočnosti k 31.12.2015, ak
by došlo k nejakým väčším zmenám budú poslanci informovaní na rokovaní OZ v mesiaci
december.
Diskusiu k tomuto bodu :
Mgr. Zdenka Révayová - navrhla, aby do tejto zmeny rozpočtu boli doplnené finančné
prostriedky na podlahu v MŠ Kudlov, je v dezolátnom stave, aj na zasadnutí Rady školy bol
tento problém riešený, RŠ - požiadala zástupkyňu, aby dala vyčísliť, koľko financií bude
potrebné na opravu podláh, dala informáciu, že ide o sumu 2 - 3 tis. EUR.

p. starostka - táto požiadavka, je navrhnutá v rozpočte na rok 2016. Keď požiadala jednotlivé
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, aby si predložili návrhy rozpočtov, skôr ako
rozpočet išiel do FK, s každým jedným štatutárom mala samostatné stretnutie, kde sa
podrobne prerokovali jednotlivé položky a je tam zahrnutá kompletná oprava podlahy.
JUDr. Milan Krčmárik - dal do pozornosti položku DHZO - 2500,-EUR na garáž, keďže
nebolo určené miesto na garáž a to, ktoré navrhol veliteľ nie je vhodné, myslí si, že 2500,EUR je úplne zbytočné ponechať v rozpočte, lebo do konca roka nie je reálne, aby sa
preinvestovali.
p. starostka – čo sa týka garáže, stanovisko StK je dané, OR požiadala, aby veliteľ DHZO
predložil nové riešenie umiestnenia garáže. Suma 2500,- EUR zostala v rozpočte tak, to
predložila na FK a tak to FK schválila. Opýtala sa, či to dáva, ako pozmeňovací návrh ?
JUDr. Milan Krčmárik - asi došlo k nepochopeniu. Na FK bolo povedané, že zatiaľ tam tú
sumu 2500,- EUR nie ponechať, lebo zatiaľ pre nich nemá táto suma účel, nakoľko nie je
miesto na umiestnenie garáže, a bude sa to musieť zase meniť.
p. starostka - finančné prostriedky by sa neminuli, prešli by na konci roka do prebytku
rozpočtu. Ak sa teraz vypustia, bude prebytok väčší. Opýtala sa, či to dáva, ako pozmeňovací
návrh?
JUDr. Milan Krčmárik – áno, dáva to ako pozmeňovací návrh, aby sa to vypustilo z rozpočtu,
lebo zatiaľ nie je určené miesto.
p. Vladislav Ondrašina - mal pripomienku ku odmenám zamestnancom škôl, nie je mu dosť
jasné, ide o sumu v rozpočte v čistom, čo dostanú, alebo v hrubom ?.
p. Alojzia Rucková (referát rozpočtu a účtovnícta) - ZŠ s MŠ Kudlov žiada o 1923,-EUR pre
16 zamestnancov, MŠ Ústredie - 1552,- EUR, ŠJ - 878,- EUR, CVČ + ŠKD Ústredie - 138,
EUR, je to celková cena práce, teda v hrubom + odvody.
p. Vladislav Ondrašina - mal pripomienku na vyúčtovanie kultúrnych podujatí v obci, nie je
mu z toho dosť jasné, čo je príjem, a čo výdaj.
p. Janka Časnochová (referát kultúry a knižnice) - všetky údaje sú uvedené. Čo bol príjem je
uvedené ako príjem, a ostatné sú výdavky, teda náklady spojené s realizáciou.
p. Vladislav Ondrašina - na koncerte HEX sa veľa prerobilo, to sa zaplatilo z obecného
rozpočtu?
p. Janka Časnochová (referát kultúry a knižnice) - áno zaplatilo sa to z rozpočtu, na koncert
prišlo málo ľudí, čo sa doteraz ešte nestalo, nie sme jediná obec, ktorá má takýto problém
v tomto roku. Podľa informácií z iných obcí, dôvodom tejto situácie je to, že mesto Čadca
a mesto Žilina robia takéto koncerty zadarmo, všetky podujatia na námestiach. Doteraz nám
koncerty vyšli, toto sa stalo prvýkrát v tomto roku, rozpočet na budúci rok je opatrnejší.
p. Jozef Vojčiniak - apeloval na pripomienku p. Ondrašinu, každý rok prerobíme na nejakej
skupine, koncerty sa tu neuchytávajú.

p. starostka – zopakovala, že doteraz boli koncerty úspešné.
p. Jozef Vojčiniak - čo sa týka honorárov pre skupiny, nevidí vo vyúčtovaní ĽH Ondreja
Rovňana, opýtal sa či hrá zadarmo, alebo sa na neho zabúda, hrajú dosť často, treba im niečo
za to dať.
p. starostka – pripomenula, že keď poslanci schvaľovali dotácie, tak pre ĽH Capkovci
schválili viac a oni z toho „poriešili“ aj ĽH Ondreja Rovňana.
p. Jozef Vojčiniak - aká to bola suma ? Nevedel o tom. Opýtal sa ešte na položku v rozpočte
Daň za pozemky a zo stavieb, prečo tam je taký rozdiel ?
p. Dana Padyšáková (referát daní a poplatkov) - na začiatku roka nie je možné presne určiť,
koľko sa vyberie za stavby a koľko za pozemky. Je to len predpokladaný príjem, teraz sa dajú
zo systému získať údaje, čo je skutočnosť, občania si podávajú daňové priznania a suma,
ktorá je v rozpočte je pravdivý výber daní podľa skutočnosti.
Koniec diskusie.
p. starostka – dala hlasovať o pozmeňovacom návrhu JUDr. Milana Krčmárika - aby sa v časti
Kapitálové výdavky vypustila položka Garáž na plošinu 2500,- EUR, a prebytok rozpočtu sa
navýši o sumu 2500,- EUR.
Hlasovanie prebehlo následovne:
Za hlasovali: Mgr. Z. Révayová, Mgr. M. Kubalík, p. M. Kurtová, Mgr. E. Špilová, Mgr.
JUDr. J. Gonščák, p. J. Bury, JUDr. M. Krčmárik, p. V. Ondrašina, p. J.
Vojčiniak, p. M. Petrák, p. O. Rovňan, p. M. Vojčiniak.
Proti: 0
Zdržal sa : p. Ľ. Lašová.
pozmeňovací návrh bol schválený počtom 12 hlasov z celkového počtu 13 poslancov.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 72/2015 – schvaľuje 5. zmenu rozpočtu na
rok 2015 aj s pozmeňujúcim návrhom, ktoré bolo jednohlasne prijaté.
6. Návrh rozpočtu obce Skalité na roky 2016-2018, Stanovisko HKO k Návrhu rozpočtu
(predkladá starostka)
p. starostka - predložila Návrh rozpočtu obce na roky 2016- 2018, materiál poslanci obdržali
spolu s pozvánkou, tvorí prílohu zápisnice, je zverejnený na úradnej tabuli a Web stránke
obce, ku dnešnému dňu neboli obdŕžané žiadne pripomienky. Bol podrobne prerokovaný na
zasadnutí FK, OR. Je navrhnutý vrátane rozpočtov škôl a Prevádzky. Rozpočet je „živá“
záležitosť, v priebehu roku 2016 bude aktualizovaný a menený podľa skutočných výdavkov
a príjmov.
Prioritou je maximálne využitie príjmov mimo rozpočtu obce, ďalej zníženie úverového
zaťaženia obce a obnova majetku obce.
Príjmy - podielové dane nie sú ešte zverejnené s ich výškou sa uvažuje orientačne.
Nakoľko sa neuvažuje meniť poplatky za odpady položka sa nenavyšuje, návrh príjmovej
časti rozpočtu je vypočítaný podľa stavu, ktorý teraz vieme a príjmové položky navrhujeme

vo výške , ktorý predpokladáme, že sa môže naplniť. Dotácie na prenesený výkon uvádzame
zatiaľ vo výške ako v roku 2015, príjmy škôl sú podľa ich návrhu.
Celkom príjmy rozpočtu vo výške 2 180 739 €.
Porovnaním s 2015 sú nižšie, nie je tam ŠFRB a dotácia, ktoré boli v roku 2015 na stavbu
nájomných bytov zdravotnom stredisku.
Bežný rozpočet sa pre rok 2016 navrhuje ako prebytkový a z prebytku by mali byť
financované kapitálové výdavky. V bežnom rozpočte sú zahrnuté všetky skutočnosti, ktoré si
vyžaduje bežný chod obce, starostlivosť obce o svoj majetok - opravy budov, skvalitnenie
technického a materiálneho vybavenia škôl.
V rozpočte sú zahrnuté aj výdavky na významné výročia – písomná zmienka o obci, 90-te
výročie DHZO a TJ, 30-te výročie ZŠ Kudlov, 25-te výročie GS a iné, pretože zatiaľ nie sú
vyhlásené žiadne výzvy na čerpanie fondov EÚ na takéto podujatia.
Výdavky - zamestnancom verejnej správy sa zvyšuje plat o 4 %. Počítame s výmenou dvoch
dverí v garážach nad pekárňou. Odhadované náklady sú 3 tis. EUR/1 ks. Druhé dvere
financuje prevádzka z podnikateľskej činnosti. Budovu starej MŠ sa odovzdá do správy
CVČ, potom sa tam rozpočtujú náklady na energie.
Transakcie verejného dlhu sa ponižujú. Požiarnikom sa navyšuje rozpočet o 2 500 EUR, majú
90-te výročie.
Nakladanie s odpadmi - tento rok 168 000 €, pre budúci navýšenie o 10 tis. EUR, nakoľko
pribudlo množstvo odpadu v súvislosti s výstavbou diaľnice. Nedokážeme to zidentifikovať.
Bude možnosť čerpať z eurofondov prostriedky na bio-kompostéry pre domácnosti a na
odpad zo školských jedálni, odhadovaná spoluúčasť obce je 6000 €, projekt by dávali všetky
3 obce Triangla. Keď bude vyhlásená výzva a budú termíny zastupiteľstvo rozhodne, či do
toho ideme.
Na údržbu verejných priestranstiev viac o 4tis. € z dôvodu realizácie oplotenia - starý
cintorín.
Verejné WC, DP žiada 6000 o 500,- € viac ako v 2015.
TJ na činnosť 22 tis. a 2 tis. na oslavy 90-teho výročia.
Na dokončenie opravy tribúny po prepočte treba ešte 12 tis €, je to vrátane WC vzadu za
budovou, odvodnenia pred vstupom a terénnych úprav.
V kultúre navrhujeme navýšenie –výmena vstupných dverí a zvyšných okien v kultúrnom
dome, ďalej obec má 415 –té výročie a je 25-té výročie Goralských slávností.
2 500 EUR na opravu márnice na cintoríne Rieky. Príspevky spoločenským organizáciám sa
navyšujú na 2000 €. Príspevok farskému úradu 5 000 €.
Na opravu betónovej plochy a reáli MŠ 10 tis. €. Do školského klubu ústredie dávame
percentuálne toľko ako na Kudlove, avšak celkovo dostanú menej, nakoľko majú menej detí,
U opatrovateľskej služby je navýšenie z dôvodu navýšenia platov a odvodov 4 %.
Rozvážanie stravy bude dvoma autami, náklady sa nezvyšujú, využívame ľudí z úradu práce.
Bežné výdavky celkom výške 959 660 €. Školstvo celkom 951 798 €.
V kapitálovom rozpočte sa počíta s využitím prostriedkov z EÚ na modernizáciu škôl, a to MŠ Skalité - Ústredie, budovu CVČ a budovu roč. 5-9 ZŠ sv. A. Svorada a Benedikta,
Kapitálové výdavky zahŕňajú nákup nového kotla v školskej jedálni ústredie, ďalej
dokončenie infraštruktúry v IBV Cupeľ II, t. j. úplné dokončenie cesty vo výške 106 tis. EUR,
pokračovanie na prácach na Spojovacej komunikácií na Kudlove 15 tis. EUR, nákup techniky
na odvoz TKO a Separovaného zberu, nákup pozemku pre stavbu rozhľadne.
Projektová dokumentácia na verejné osvetlenie súbežnej cesty so železnicou 2 200 € .
V športových službách 4 500 € na vybudovanie troch ihrísk pri bytovkách, kde sú malé deti.
Osvetlenie cintorína Rieky – projektová dokumentácia 800 €.

V dome nádeje je rozpočtované 2800 € na stavebné úpravy, zo strany pohrebných služieb je
požiadavka na vytvorenie miestnosti na obliekanie zomrelých.
Na spolufinancovanie rekonštrukcie MŠ, CVČ, cirkevnej školy je rozpočtovaná len časť
prostriedkov, bude potrebné v roku 2016 navýšiť z prebytku hospodárenia roku 2015.
Kapitálové výdavky celkom o 159 201 €, pokles oproti minulému roku z dôvodu ukončenej
stavby bytov v zdravotnom stredisku.
Celkom výdavky sa navrhujú vo výške 2 180 739 €.
Rozpočet je pripravený ako vyrovnaný, zodpovedný, konzervatívny,
Prioritou je školstvo, bývanie, infraštruktúra, obnova budov, tak aby sa nemuseli zbytočne
vynakladať prostriedky na bežnú údržbu.
Rozpočet je predložený na schválenie v jednoduchšom členení, tak ako predtým
Podrobne predložila jednotlivé položky rozpočtu pre rok 2016.
Dala do pozornosti zápisnicu zo zasadnutia FK, kde predseda JUDr. Krčmárik navrhol, aby sa
popri ihriskách pre deti urobili aj ihriská pre mládež – tzv. WORK-OUT ihriská, sú to vlastne
fittness centrá v prírode, kde sa cvičí vlastnou váhou tela. Existujú rôzne varianty, sú
certifikované, boli by verejne prístupné, boli by dve, jedno v centre, druhé na Kudlove. Podľa
dostupných informácií z webu sú predpokladané náklady 4100,- EUR vrátane DPH/jedno
ihrisko (viď. mesto Senica).
Informovala ďalej, že obec sa môže zapojiť do projektu prevencia proti kriminalite a získať
finančné prostriedky na kamerový systém. Povinná spoluúčasť je 20%, keď sme to žiadali
v minulosti, uvádzali sme čiastku cca16 tis. EUR s tým, že bolo poriešené celé centrum obce.
Realita je taká, že obce dostávajú max. 8-9 tis. EUR. Výzva ešte nebola vyhlásená, navrhla,
čiastku 2 tis. EUR na spolufinancovanie.
Rozpočet na rok 2016 bude OZ schvaľovať a rozpočty na roky 2017 – 2018 OZ berie na
vedomie. Dopĺňa v Príjmovej časti - Daň z príjmu fyzických osôb 10 tis. EUR a vo
výdavkovej časti - 8 tis. EUR na WORK-OUTové ihriská a 2 tis. EUR na spolufinancovanie
projektu - Prevencia proti kriminalite.
Predložila doplňovací návrh, aby sa príjmy z podielových daní navýšili o 10 tis. EUR
a kapitálové výdavky navýšili o 10 tis. EUR, z toho 8 tis. na work out- ihriská a 2 tis. na
spolufinancovanie kamerového systému. Myslí si, že v podielových daniach priestor je,
vzhľadom na to, že ich výška bude 70 %. Presná výška ešte na stránke ministerstva financií
zverejnená nie je.Ďalej prebytok z tohto roku prejde do rezervného fondu a bude možné ho
použiť ho na kapitálové výdavky.
Požiadala o stanovisko k predloženému návrhu rozpočtu HKO p. Stašovú.
p. Stašová (HKO) - predložila stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce Skalité na roky
2016 – 2018. Bolo spracované na základe návrhu rozpočtu, ktorý bol vyhotovený v súlade so
Zákonom č. 583/ 2004, so Všeobecne záväznými predpismi - č. 523/2004, č. 583/2004,
582/2004, 564/2004, 597/2003. Je v ňom zohľadnené Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej
„VZN“) o miestnych daniach a poplatkoch, o poskytovaní dotácií. Bolo dodržané zverejnenie
návrhu rozpočtu na úradnej tabuli web stránke obce. Rozpočet je záväzný, jeho zmeny je
možné realizovať len v rámci schvaľovacieho procesu a v kompetencií orgánov obce.
Rozpočet na roky 2017 - 2018 je nezáväzný, je len orientačný. Tvorí prílohu zápisnice,
materiál poslanci obdržali spolu s pozvánkou. Odporučila rozpočet na rok 2016 schváliť,
rozpočty na roky 2017- 2018 zobrať na vedomie.
p. starostka - doplnila, že v súlade so zákonom bude schválený rozpočet aj v podobe
Programového rozpočtu obce s členením na jednotlivé programy.

Diskusia k tomuto bodu:
Mgr. Edita Špilová - z pracovných dôvodov sa nemohla zúčastniť celého rokovania FK,
v rámci návrhu však predložila Revitalizáciu okolia školy. Po informácií, že sa plánuje
výstavba WORK-OUT ihriska, navrhla to spojiť do jedného spolu s revitalizáciou. Priestor
ihriska by mohli využívať žiaci počas vyučovania, keď sa bude uvažovať, kde, súčasťou by
mohlo byť aj toto ihrisko.
p. starostka - čo sa týka revitalizácie, na osobitnom účte má obec ešte zhruba 9 tis. EUR, tie
sme do rozpočtu zatiaľ nezapájali. V roku 2016 pri zmene rozpočtu sa tieto finančné
prostriedky môžu zapojiť a využiť na revitalizáciu aj v takejto spojitosti.
p. Ľubica Lašová - dala do pozornosti, že na mnohých zasadnutiach bolo spomínané
rozšírenie cintorína za Riekami, v rozpočte sa nepočíta so žiadnym príspevkom na rozšírenie
cintorína.
p. starostka - podľa platného Uznesenia OZ, bola poverená rokovať so správcom farnosti
o možnosti rozšírenia cintorína Rieky, rokovanie sa uskutočnilo ešte s bývalým správcom
farnosti a potom s novým správcom, kde sme toto riešili len informačne. Požiadala p. A.
Petráka, aby informoval o aktuálnom stave na tomto cintoríne.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň) - v horizonte 3- 5 rokov sa nemusí robiť
rozširovanie cintorína, vzhľadom na doterajšiu úmrtnosť.
p. starostka - určite sa bude v tejto veci jednať, ostáva to ešte v plnení.
JUDr. Milan Krčmárik - predložil pripomienky k predloženému rozpočtu, ktoré môžu byť aj
návrhmi na úpravu rozpočtu. Hovorilo sa o príspevku pre Farský úrad - 5000,- EUR, bola
daná informácia, že p. farár ich navrhuje dať na rekonštrukciu cirkevnej školy. Bolo by dobré
zakomponovať túto sumu tam, kde by mala ísť, alebo ako sa rozhodne, kde by sa inde
použila, alebo o túto položku hneď ponížiť položku Dane z príjmu
Čo sa týka ďalšej časti je navrhované 13 000,- pre DHZ. Navrhoval, aby im bolo pridané to,
čo sa v tomto rozpočte odsunulo a dať im teda 15 500,-, aby to mali v rozpočte, aby si
nemysleli, že im to bolo zobrané, bude to už na budúci rok dané.
Ešte dodal, že boli odsunuté peniaze z položky Štúdia IBV, či sa už pozastavila táto vec, keď
sa v rozpočte s ňou neplánuje ? Do budúcna sa s priestorom počíta, aj s výstavbou, či sa to
teda odsúva, alebo ako sa bude ďalej pokračovať, požiadal, aby sa k tomu vyjadril
kompetentný.
Čo sa týka kamerového systému, musí obec dať Čestné vyhlásenie, že má schválené finančné
prostriedky na spolufinancovanie a spracovať projekt v rozsahu, aby bolo jasné o koľko
budeme žiadať. Žiadostí je neskutočne veľa a je to limitované sumou na kraj, to znamená
Okresný úrad v sídle kraja, kde je zriadená komisia, ktorá rozhoduje o jednotlivých
žiadostiach. Je potrebné predložiť žiadosť včas, dodal, že sme veľká obec, aj kriminalita je
vysoká, navrhol, aby sa prispelo väčšou sumou finančných prostriedkov, aby sa nekúpilo len
zopár kamier. Treba ísť do toho, aby to malo efekt, využiť chránené dielne a zamestnať
osobu, ktorá bude pri médiu počas nočných hodín. Je iné keď sa privolá hliadka hneď, je to
dobrá vec, netreba však na nej šetriť, aby nám to slúžilo.

p. starostka – pokiaľ ide o štúdiu IBV Krčmisko rozpracovanosť nie je žiadna, nakoľko obec
tam nemá žiadny pozemok a zo strany majiteľov nie je záujem odpredať pozemky. Požiadala
Ing. Buryho - (referát stavebného úradu), aby doplnil predložené informácie.
Ing. Vladimír Bury (referát stavebného úradu) – pokiaľ ide o IBV Krčmisko, je to vykúpené
90% súkromnou spoločnosťou. Pokiaľ ide o IBV Cupeľ – sú tam súkromní vlastníci, ktorí si
riešia vlastníctvo svojich pozemkov po svojom, nemajú záujem ich odpredať. V Krčmisku
zostávajú nevysporiadané už len nejaké plochy, aj na tom tá spoločnosť už pracuje. Iné
lokality na IBV zatiaľ neboli zatiaľ určené.
JUDr. Milan Krčmárik – upresnil pozmeňovací návrh : Farský úrad - znížiť položku o 5 000,EUR a navýšiť položku Kapitálové výdavky pre cirkevnú školu o 2 500,- EUR, a položku
DHZO navýšiť o 2 500,- EUR na garáž.
Mgr. Edita Špilová - reagovala na návrh p. Krčmárika, keď sa p. farár rozhodol, že 5000,EUR daruje škole, prečo by sa mali rozdeľovať na iné položky, keď sa ich p. farár vzdal. Aby
sa 5000,- EUR, čo mali byť pre farský úrad presunuli v celej sume do revitalizácie okolia
školy alebo pre školu, aby sa táto položka nerozdeľovala. Dáva to ako pozmeňovací návrh.
Čo sa týka kamerového systému súhlasí s tým, aby sa to realizovalo.
JUDr. Milan Krčmárik - sú to obecné peniaze, neboli to ešte jeho peniaze.
p. Jozef Vojčiniak - opýtal sa cestu na Kudlove, v roku 1985 boli pozemky vykúpené, v roku
1986 sa začali stavať domy za tú dobu sa nič nezrobilo. Je v OZ 10 rokov, nič sa nezmenilo.
Keď sa robil Cupeľ - porovnal rozpočet na cestu v každom roku. Predložil financie na
Kudlove v tomto roku tam bolo 30 tis. EUR, ešte sa nevie, či sa všetky investujú, v budúcom
roku je tam suma 15 tis. EUR. Je to strašne málo, komunikácia je veľmi využitá, autá, deti
z bytoviek, každý chodí tadiaľ. Nehovorí len o tom, hore nie je nič, ani kultúrne podujatia, pri
revitalizácii zelene - bol návrh na 33 tis. EUR, zmenilo sa to, polovica sa zobrala dole, uznáva
bolo to spravodlivé. Keď to zráta sumárne, bolo preinvestovaných 5 mil. viac ako hore na
ceste. Všetko sa robí dole v dedine,.
Dáva pozmeňujúci návrh dať aspoň 30 tis. EUR z prebytku, aby sa dorobil most, boky,
kanalizácia, aby sa to na budúci rok dalo.
p. starostka - požiadala, aby ozrejmil svoj návrh, nie je jasné o akom prebytku hovorí.
Táto záležitosť sa riešila aj na zasadnutí OR. Obec nemá toľko finančných prostriedkov, aby
dokončila obidve cesty naraz na komplet. V roku 2016 by sa urobila na komplet celá cesta
IBV Cupeľ II, podľa Zmluvy o dielo ide ešte o sumu 106 tis. EUR.
Čiastka 15 tis. EUR, ktorá je navrhnutá na cestu na Chajsovke nie je definitívna, pri zmene
rozpočtu v roku 2016, keď už bude zrejmé, aký prebytok prešiel z roku 2015, bude možné to
navýšiť a urobiť tam viac.
Zopakovala jeho návrh navýšiť položku aspoň o 15 tis.EUR, ale to by bol rozpočet v mínuse,
čo je protizákonné. Opýtala sa ho, čo navrhuje ďalej – kde ubrať, pretože rozpočet musí byť
vyrovnaný.
p. Jozef Vojčiniak - je to presne taká taktika, ten rok sa presunú, povie sa, že áno a potom za
nič. Každý rok bolo v rozpočte 5 tis. Eur, vždy sa to zrušilo. Ľudia tam pozemky predávajú za
pár korún, treba pripraviť cestu, aby aspoň bol most, aby sa to mohlo na budúci rok
zaasfaltovať. Podielové dane sa stále zvyšujú a obec nemá na veci, ktoré sú staré 40 rokov.

Mgr. Zdenka Révayová - dala do pozornosti, že v minulosti tam bola roklina, ktorá sa dala
zaviezť. Ľudia chodili dookola, v čase keď sa premosťoval potok dala požiadavku, v tej dobe
ešte ako riaditeľka školy, aby sa premostenie urobilo tak, aby sa tam neskôr mohli prechádzať
autá. Navrhla, aby sa nedelilo, kde sa koľko urobilo, v záujme všetkých poslancov je to, aby
sa robilo to, čo ľudia potrebujú. Treba počkať koľko financií ostane z tohto roka a sama to
podporí, aby bola cesta naraz a definitívne urobená aj na Chajsovke. Môže nastať situácia,
ako bolo uvedené v zápisnici OR, že ľudia majú záujem odkúpiť nejaké pozemky, budú
potrebné parkovacie miesta, skutočne treba riešiť financie tak, aby sa to urobilo komplexne
a nahotovo.
p. Jozef Vojčiniak - kedy sa to urobí, to nie je látanie.
p. starostka – opäť sa opýtala odkiaľ navrhuje vziať tých spomínaných 15 tis. EUR ?
p. Jozef Vojčiniak – nebude hovoriť odkiaľ, nech navrhne finančná komisia
p. starostka – predložený návrh je na rozpočet v mínuse, čo je v rozpore so zákonom
a nemôže dať hlasovať o niečom, čo je v rozpore so zákonom.
p. Jozef Vojčiniak - navrhol zobrať 5 tis. EUR z Krčmiska.
p. starostka – prejednávame rozpočet na rok 2016, táto suma nie je zahrnutá do tohto
rozpočtu. Bola v 5.zmene rozpočtu na rok 2015.
p. Jozef Vojčiniak - navrhol, aby bola ponížená položka - cesta IBV Cupeľ o 15 tis. EUR,
neverí, že to bude toľko stáť.
JUDr. Milan Krčmárik - financie na cestu sú v roku 2015 v rozpočte 30 tis. EUR a v roku
2016 vo výške 15 tis. Opýtal sa, či bol urobený nejaký výpočet, koľko to vlastne celé bude
stáť.
p. starostka - celková suma cesty je podľa Zmluvy o dielo zhruba 94 tis. EUR, stavba sa volá
Spojovacia miestna komunikácia Skalité - Kudlov, v tomto roku by sa malo preinvestovať 30
tis. EUR, ostáva teda ešte cca 64 tis. EUR.
JUDr. Milan Krčmárik - konečne sa dozvedel, koľko to vlastne bude všetko stáť.
p. Ján Bury - cesta okolo radovej výstavby je využitá viac ako hlavná cesta, chodí tam
množstvo áut, je to veľmi úzka cesta. Čanecký potok, Chajsovka sú cesty, ktoré sú v dnešnej
dobe nevyhovujúce. K rozpočtu toľko - suma 5 tis. EUR pre Farský úrad bolo rozdelené na
2500,- EUR pre DHZO a 2500,- EUR pre školu, taký bol podaný návrh. Ale však 2500,EUR pre DHZO bolo presunutých do prebytku rozpočtu 2015, ktorý bude na začiatku roka
zapojený do rozpočtu 2016.
JUDr. Milan Krčmárik - išlo len o operatívnosť, keby náhodou sa naskytla možnosť a garáž
by mali v mesiaci január, peniaze budú mať hneď. Keď pôjdu do prebytku budú ich mať až
v mesiaci marec, keď bude l. zmena rozpočtu.

p. Ján Bury - súhlasí s návrhom p. Krčmárika. Opýtal sa na príspevok TJ Slovan Skalité - kde
v tej navrhovanej sume 22 tis. EUR je navýšených 2 ti. EUR na oslavy výročia, požiadal
o vysvetlenie.
p. starostka - príspevok 22 tis. EUR je na činnosť, 2 tis. EUR na oslavy 90. výročia je
zahrnuté v Tovaroch a službách v položke súťaže. Ak žiada spojiť to do jednej položky ako
príspevok na činnosť, je to možné.
p. Alojzia Rucková (referát rozpočtu a účtovníctva) - Dala do pozornosti žiadosť, ktorá bola
prejednaná vo FK – žiadosť súkromného CVČ v okrese Martin pre 4 naše deti, ktoré ho
navštevujú. Podľa VZN máme príspevok na dieťa CVČ vo výške 72,- EUR, FK to
doporučila, malo by to byť ešte zakomponované do rozpočtu, nie je to tam uvedené.
p. starostka - opýtala sa v akej položke by to malo byť.
p. Alojzia Rucková (referát rozpočtu a účtovníctva) - malo by to byť v položke Centrá
voľného času + 288,- EUR.
p. starostka – keďže rozpočet musí byť vyrovnaný, znížila položka Výdavky verejnej správy
na Tovary a služby pre obecný úrad - mínus 288,- EUR.
Koniec diskusie.
p. starostka - dala hlasovať o predložených pozmeňovacích a doplňujúcich návrhoch v takom
poradí, v akom boli predložené, podľa Rokovacieho poriadku OZ.
l. návrh /doplňujúci/ predložený starostkou obce :
Daň z príjmu fyz. osôb
: + 10 tis. EUR
Kapitálové výdavky/ Správa
: + 2 tis. EUR na kamerový systém
Kapitálové výdavky/Športové služby : + 8 tis. EUR na work aut ihriská
Hlasovanie prebehlo následovne:
Za hlasovali: Mgr. Z. Révayová, Mgr. M. Kubalík, p. M. Kurtová, Mgr. E. Špilová, 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.
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Doplňujúci návrh bol jednohlasne schválený.
2. návrh /pozmeňujúci/ predložený JUDr. Krčmárikom :
Príspevok Farskému úradu
: - 5 tis. EUR
Kapitálové výdavky/Požiarna ochrana : + 2 500 EUR na garáž pre „plošinu“
Kapitálové výdavky/Školstvo
: + 2 500 EUR na modernizáciu Cirkevnej školyEUR.
Hlasovanie prebehlo následovne:

Za hlasovali: p. Ľ. Lašová, JUDr. M. Krčmárik, p. J. Bury, p. J. Vojčiniak
Proti: Mgr. JUDr. J. Gonščák, Mgr. E. Špilová, p. M. Petrák, p. M. Kurtová, Mgr. Z.
Révayová, p. O. Rovňan, p. M. Vojčiniak, Mgr. M. Kubalík.
Zdržal sa: 0
Pozmeňovací návrh nebol schválený.
3. návrh/pozmeňovací/ predložený Mgr. Špilovou :
Príspevok Farskému úradu
Kapitálové výdavky/Školstvo

: - 5 tis. EUR
: + 5 tis. EUR na modernizáciu Cirkevnej školy

Hlasovanie prebehlo následovne:
Za hlasovali: Mgr. Z. Révayová, Mgr. M. Kubalík, p. M. Kurtová, Mgr. E. Špilová, Mgr.
JUDr. J. Gonščák, p. V. Ondrašina, p. J. Vojčiniak, p. M. Vojčiniak, p. O.
Rovňan, p. M. Petrák.
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: p. J. Bury, p. Ľ. Lašová, JUDr. M. Krčmárik
Pozmeňovací návrh bol schválený.
4. návrh /pozmeňovací/ predložený p. Jozefom Vojčiniakom :
Kapitálové výdavky/MK
Kapitálové výdavky/Rozvoj bývania

: + 15 tis. EUR na Spojovaciu MK Kudlov
: – 15 tis. EUR IBV CUpeľ II siete

Hlasovanie prebehlo následovne:
Za hlasovali: p. J. Bury, p. V. Ondrašina, p. J. Vojčiniak
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: Mgr. Z. Révayová, Mgr. M. Kubalík, p. M. Kurtová, Mgr. E. Špilová,
Mgr. JUDr. J. Gonščák, JUDr. M. Krčmárik, p. Ľ. Lašová, p. M. Petrák,
p. O. Rovňan, p. M. Vojčiniak.
Pozmeňovací návrh nebol schválený.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 73/2015 – schvaľuje rozpočet obce na
roky 2016 -2018 s dopl. s pozm. návrhmi, hlasovanie prebehlo následovne:
Za hlasovali: Mgr. Z. Révayová, Mgr. M. Kubalík, p. M. Kurtová, Mgr. E. Špilová, Mgr.
JUDr. J. Gonščák, p. J. Bury, p. Ľ. Lašová, p. V. Ondrašina, p. M. Petrák, p. O.
Rovňan, p. M. Vojčiniak.
Proti: p. J. Vojčiniak
Zdržal sa hlasovania: JUDr. M. Krčmárik
počtom hlasov 11 z celkového počtu 13 prítomných poslancov bol návrh prijatý.

Obecné zastupiteľstvo sa jednohlasne uznieslo na prerušení rokovania OZ prestávkou od
12, 10hod. do 12,20 hod.
-pokračovanie rokovania o 12,20 hod.
7. VZN č. 3/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa MŠ
a školských zariadení so sídlom na území obce Skalité (predkladá prednosta)
p. starostka – tvorí prílohu zápisnice, materiál poslanci obdržali spolu s pozvánkou, je
zverejnený na úradnej tabuli a Web stránke obce, neboli doposiaľ doručené žiadne
pripomienky. Odovzdala slova prednosti OcÚ.
Ing. Vladimír Krčmárik (prednosta OcÚ) - bolo prejednané so štatutármi dotknutých
organizácií, zostáva nezmenené. Oproti roku 2015 sa menia len sumy – teda výška dotácie na
jedno dieťa podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Diskusia k tomuto bodu:
Mgr. JUDr. Jozef Gonščák - opýtal sa na §5 - poslanci OZ sa pri kontrole preukazujú
poslaneckým preukazom, zatiaľ nemáme žiadne.
p. starostka - v najbližších dňoch Vám budú doručené.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 74/2015 – schvaľuje VZN č. 3/2015, ktoré
bolo jednohlasne prijaté (počtom 13 hlasov).
8. VZN č. 4/2015 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach obce Skalité (predkladá prednosta)
p. starostka - tvorí prílohu zápisnice, materiál poslanci obdržali spolu s pozvánkou, je
zverejnený na úradnej tabuli a Web stránke obce, neboli doposiaľ doručené žiadne
pripomienky. Odovzdala slova prednosti OcÚ.
Ing. Vladimír Krčmárik (prednosta OcÚ) – oproti roku 2015 sa dopĺňa sa len Príloha č. 4 Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ, ŠKD,
CVČ. Zmena je v tom, že za dieťa, ktoré navštevuje klubovú činnosť v CVČ zákonný
zástupca bude hradiť poplatok 1,- EUR/mesiac od 1.1.2016.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nakoľko sa nikto neprihlásil
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 75/2015 – schvaľuje VZN č. 4/2015, ktoré
bolo jednohlasne prijaté ( počtom 13 hlasov).
9. VZN č. 5/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Skalité
(predkladá prednosta)
p. starostka - tvorí prílohu zápisnice, materiál poslanci obdržali spolu s pozvánkou, je
zverejnený na úradnej tabuli a Web stránke obce, neboli doposiaľ doručené žiadne
pripomienky. Informovala poslancov, že OR požiadala o podrobné vyšpecifikovanie, o aké

konkrétne činnosti by mohlo ísť a čo je to verejnoprospešný účel a všeobecne prospešné
služby. Odovzdala slova prednosti OcÚ.
Ing. Vladimír Krčmárik (prednosta OcÚ) – doteraz platné VZN je ešte z roku 2010. V tejto
zmene je predĺžený termín na predkladanie žiadostí o dotácie do 15.3. prísl. kalendárneho
roka, pribudli prílohy, ktoré musia byť súčasťou žiadosti.
p. starostka - výzva na poskytovanie žiadosti bude zverejnená na webe. OZ bude informované
o vyúčtovaní poskytnutých dotácií.
Diskusia k tomuto bodu:
Mgr. Edita Špilová - mala pripomienku k predchádzajúcemu VZN, požiadala, aby sa názov
školy uvádzal v správnom znení tak, ako je uvedené v zriaďovacej listine školy.
p. starostka - dala do pozornosti, že materiál, ktorý poslanci obdržali bola prvá pracovná
verzia. Aj na základe pripomienky člena OR Mgr. JUDr. Gonščáka bol prepracovaný a už
sú názvy škôl podľa zriaďovacích listín.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 76/2015 – schvaľuje VZN č. 5/2015, ktoré
bolo jednohlasne prijaté (počtom 13 hlasov).
10. Konsolidovaná výročná správa za rok 2014 (predkladá starostka)
p. starostka - tvorí prílohu zápisnice, materiál poslanci obdržali spolu s pozvánkou,
Konsolidovaná výročná správa bude zaregistrovaná na Ministerstve financií SR do
elektronického systému RIS SAM aj s prílohami.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nakoľko sa nikto neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 77/2015 – berie na vedomie
Konsolidovanú výr. správu, ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 13 hlasov).
11. Harmonogram zimnej údržby 2015/2016 (predkladá A. Petrák)
p. starostka - materiál poslanci obdržali spolu s pozvánkou, tvorí prílohu zápisnice, odovzdala
slovo p. Alojzovi Petrákovi.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň) - zimná údržba sa bude robiť v takom
štandarde ako doteraz, stroje sú v dobrom technickom stave. Problémom je , že v časovom
horizonte nie je možné udržať pri kalamitách chodník okolo štátnej cesty, jedinú techniku na
udržiavanie chodníkov má Národná diaľničná spoločnosť – doteraz bol vždy problém získať
objednávku, pretože náklady na stroj sú 120,-EUR/hodina. Bolo viacero jednaní so SSC, ktorá
má v správe štátnu cestu, že na chodníku okolo štátnej cesty je sneh z cesty. Pri malej vrstve
snehu je obec schopná zrobiť údržbu cesty tak, ako je v harmonograme.
p. starostka - opýtal sa, či je technika pripravená v prípade zmeny počasia.

p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň) - technika je pripravená, momentálne
prebieha zber separovaného odpadu, stroje sú momentálne využívané pri zbere.
Diskusia k tomuto bodu:
p. Milada Kurtová - opýtala sa na poradie č. 3, cesta do Riek až po Varmusov, pokiaľ to je ?
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň) - cesta sa rozhŕňa až dozadu po p.
Koričárovú.
p. Jozef Vojčiniak – opýtal sa, či je pripravený posypový materiál ku prístupovým cestám pod
Poľanu, na Kudlove ?
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň) - posypový materiál je dovezený, na
konkrétne miesta sa rozváža až pred snežením, keď sa tam umiestni skôr, ľudia to rozkradnú.
p. Jozef Vojčiniak - opýtal sa, kto to bude posypávať?
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň) - je zaužívaný „tzv. samoposyp“,
vzhľadom na to, kto ako potrebuje.
p. Jozef Vojčiniak - dal do pozornosti „nadchod ponad koľaje na stanici“, vždy tam robila
údržbu Prevádzka. Ale ak ide o miesta hore v dedine ako je pod Poľanou, na Kudlove popod
p. Majchráka je prístupový chodník ku vlakovej zástavke, tak nie.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň) - lávku ponad železnicu máme v správe,
z toho dôvodu sa tam robí údržba.
p. Jozef Vojčiniak - aj na Kudlove by sa tiež malo udržiavať, aj na Chajsovke u p. Sojku sa
posypáva.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň) - sú miesta, kde je nevyhnutný posyp, sú
tam na to zabezpečení ľudia, ktorí to na tých miestach posypávajú.
Mgr. Zdenka Révayová - opýtala sa ako to je s cestou do bývalej ozdravovne.
p. M. Vojčiniak - a pri školách?
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň) - pri školách to robí školník, alebo je
poverený zamestnanec. Vždy sa promptne podľa potreby nasadzujú aj pracovníci, ktorí sú
buď z Úradu práce, alebo tí, ktorí si odrábajú sociálne dávky. V súčasnosti sme podali projekt
na Úrade práce v Čadci a mali by byť ďalší 5 zamestnanci na zimné obdobie.
JUDr. Milan Krčmárik - mal pripomienku, čo sa týka aj rozpočtu, či sa ráta aj s tým, že pri
údržbe úzkych komunikácií sa natlačí sneh pred vjazdy, garáže, nervozita zo strany občanov
sa stupňuje. Opýtal sa, ako je to vzhľadom na časový a finančný priestor, pretože nemá dosť
informácií na to, aby vedel, či mu rozpočet na to postačuje, či by sa nedalo urobiť to, aby sa
šofér spätne vrátil so strojom, vytlačil nakopený sneh a so súhlasom majiteľov, vyviezol sneh.
Je to služba naviac, ale je normálna voči ľuďom, keď sa im tam natlačí sneh už vôbec sa tam

nepohnú. Keby sa to raz za čas urobilo, videlo by sa, že je nejaká snaha, nech sa k tomu
vyjadrí p. Petrák.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň)- väčšina miestnych komunikácií je
úzkych, sú na šírku radlice. Ak ide pracovný stroj so šípovým pluhom, pred ním sa hrnie 4 až
5 m val snehu, ktorý sa vybočí tam, kde je voľný priestor, t.j. ku garážam, ku bránkam. Kde je
široká komunikácia prejde sa aj dva-tri krát, nie je problém. Problém s natlačeným snehom sa
stáva pri úzkych komunikáciách. Urobiť údržbu vjazdu sa nedá, môže sa to urobiť iba ručne,
zadnou radlicou sa to nedá. V oblasti Serafínova máme väčšinou „lakatoš“ so šípovým
pluhom, ktorý je naklonený. Vzniká opäť problém, že snehu je viac na jednej strane. Sú to
denno-denné problémy, ktoré riešime a tí, ktorí majú garáž pri úzkej ceste musia s tým
počítať, nemáme toľko kapacít, koľko je v obci garáži. Zadnou radlicou sa dá manévrovať,
keď je na to priestor. V minulosti, keď bolo snehu veľa, najali sme techniku, ktorá to
vyvážala. Predné čelné nakladače majú traktory JOHNDEER a traktor PROXIMA. Keď je
ľahký sneh, traktor urobí údržbu za 6-7 hodín, keď je ťažký sneh, robí sa to dva dni, záleží od
počasia.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň) - robili sme to vždy, len to nebolo
uvedené v harmonograme.
JUDr. Milan Krčmárik - navrhol, aby sa doplnilo 4. poradie do harmonogramu, a to v prípade
priaznivých snehových a poveternostných podmienok vykonať určité úpravy výhybni
a priľahlých miest pri komunikáciách, vrátane odpratania snehu.
Mgr. Zdenka Révayová - navrhla, aby boli vytýčené nebezpečné miesta, ktoré by Prevádzka
sama posypávala. Štrk je nasypaný, ale dotyčný nevie, že ho môže použiť, alebo ho nemá čím
použiť. Sú miesta ako na Chajsovke, pri škole, smerom ku Skaľanke, Pajta, ku škole
v Ústredí, ak je to možné v tomto 4. poradí.
p. M. Petrák - apeloval na predchádzajúce pripomienky, každý by chcel, aby bolo odhrnuté.
Z pozície šoféra traktora po celom dni, keď sa ešte zo strany občanov dočkajú rôznych
nadávok, nevie ako by ostatní reagovali. Keby aj občania priložili ruku k dielu, pretože nie je
to pri tej údržbe také jednoduché, ako si každý myslí. Čo sa týka posypu, každý chce, aby to
bolo urobené hneď, a ku schopnostiam vodičov sa ani nevyjadruje. Uviedol príklad - radová
výstavba v Cupli, sú nastavané autá po obidvoch stranách, ako tam máme urobiť údržbu.
V prípade, že sa niečo šoférovi stane, nenájdete nikoho. Keď sa ide podľa harmonogramu
nedá sa to stihnúť, a to nehovorí o prípadoch, kde prídu sanitky. Na začiatku zimy bolo 10
chorých a na konci 50, každý tvrdí, že mu príde sanitka, ľudia zneužívajú už aj toto.
Mgr. Milan Kubalík - opýtal sa, či to 4. poradie bude platiť pre celú dedinu. Podľa neho, ak sa
budú zdržiavať takýmito vecami v obci, či sa tým neurobí viac zlého ako dobrého.
p. starostka – ak schválite doplňujúci návrh, to 4. poradie sa bude robiť až úplne na konci,
keď už bude celá údržba dokončená.
Mgr. JUDr. Jozef Gonščák - opýtal sa, či je niekde upravené, čo s tým posypovým materiálom
na jar, ako sa to z tých miest spratáva.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň) - v jarných mesiacoch sa všetky
posypávané komunikácie upratujú a zvyšný posypový materiál sa zozbiera. Dal do pozornosti,

že bola opomenutá jedna vec, čo sa týka údržby komunikácie ku chorým ľuďom. Z praxe
uviedol, že treba, aby boli informovaní občania, že vždy pri objednávaní sanitky, lekár, ktorý
predpisuje odvoz pacienta, má posúdiť stav pacienta. Ak je to imobilný pacient, do
objednávky píše vozidlo, ktoré ho musí dopraviť do miesta určenia. Občania sú ľahostajní,
netrvajú na tom, aby pracovník dispečingu dal také vozidlo, aby spĺňalo danú objednanú
službu. Dialyzovaným pacientom obec zabezpečuje údržbu od 3 hodiny ráno, až do večera 22
hodiny.
Neexistuje, aby šofér, ktorý ide do obce Skalité do oblasti Serafínov, nemal reťaze, lopatu
a ani zimné pneumatiky.
p. Ľubica Lašová - zo strany občanov bolo vznesená požiadavka, aby boli kontrolovaní aj
vodiči traktorov, aby nejazdili so zdvihnutou radlicou a cestu im neodhrnuli.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň) - keď sa také niečo stane, treba to
okamžite nahlásiť, aby sme to riešili. Stávajú sa prípady keď je napríklad v strede ulice
odparkované auto a nemôže sa dostať na koniec ulice.
p. starostka - ak sa stane takýto prípad, treba zavolať a nahlásiť to, aby sa uvedená záležitosť
riešila okamžite.
p. Vladislav Ondrašina - upozornil na odhŕňanie cesty u Koričárov, údajne sa tam traktor
otočí na toční a k p. Pakošovi ani nepríde. Opýtal sa na cestu do Vranov, ako sa tam robí
údržba.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň) - cesta do Vranov sa dá odhrnúť
len ku Vranovcom, vyššie je miesto, kde to zavieva, u p. Pakoša to preverí.
Koniec diskusie:
p. starostka – dala hlasovať o doplňujúcom návrhu p. Krčmárika : 4. poradie - po skončení
hlavnej údržby v prípade prijateľných snehových podmienok následne vykonať údržbu,
odpratanie snehu a posyp aj na priľahlých miestach miestnych komunikáciách a verejných
priestranstvách.
Hlasovanie prebehlo následovne:
Za hlasovali: Mgr. Z. Révayvá, Mgr. M. Kubalík, p. M. Kurtová, Mgr. E. Špilová, Mgr. JUDr.
J. Gonščák, p. J. Bury, JUDr. M. Kubalík, p. Ľ. Lašová, p. V. Ondrašina, p. J.
Vojčiniak, p. M. Petrák, p. O. Rovňan, p. M. Vojčiniak.
Proti : 0
Zdržal sa : 0
návrh bol jednohlasne schválený.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 78/2015 – schvaľuje Harmonogram
zimnej údržby s doplňovacím návrhom, ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 13 hlasov)

12. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Skalité za školský rok 2014/2015 (predkladajú riaditeľky škôl)
p. starostka - tvoria prílohu zápisnice, materiál poslanci obdržali spolu s pozvánkou, požiadala
riaditeľky MŠ Skalité Ústredie, ZŠ s MŠ Skalité Kudlov a pracovníčku CVČ, aby predložili
správy.
p. Marta Koričárová (riaditeľka MŠ Skalité - Ústredie) - informovala poslancov, že materská
škola sa snaží okrem predpísaného edukačného procesu robiť aktivity v spolupráci s rodičmi,
pedagógovia sa zapájajú do rôznych projektov do súťaží, zo získaných financií sa podarilo
postaviť altánok, zakúpiť učebné pomôcky. Majú úspechy vo výtvarných súťažiach. Získali
ročné zásobenie čistiacim prostriedkami značky DOMESTOS. Poďakovala všetkým
zamestnancom, ktorí sa usilujú získavať financie aj z iných zdrojov, poďakovanie patrí aj
poslancom Obecného zastupiteľstva, pani starostke za financie, ktoré sú v takej výške, aby
mohla materská škola bez problémov fungovať.
Mgr. Ľubica Serafinová (riaditeľka ZŠ s MŠ Skalité - Kudlov) - dala do pozornosti situáciu,
že počet žiakov v škole stále klesá, výsledky školy s prijímaním na stredné školy sú dobré,
testovanie žiakov je priemerné, odbornosť vyučovania je 83%, vždy sa dá niečo zlepšovať.
Dala do pozornosti úspechy školy v Celoslovenskej súťaže - biológia, túto tradíciu si škola
uchováva po viacero rokov. V športovej oblasti - veľký úspech má biatlon. Veľmi dobrá je
spolupráca s rodičmi - OZ Detstvo Kudlov, ktoré prispieva finančne a pri organizovaní
rôznych akcií. Poďakovala Obecnému úradu, poslancom, Prevádzke za spoluprácu a finančnú
podporu, hlavne čo sa týka havárií v škole. Vyjadrila sa k záležitostiam, ktoré nie sú uvedené
v správe, čo sa týka materiálneho zabezpečenia školy. Ozrejmila dôvody toho, že sa učitelia
búria a štrajkujú, aby bolo jasné o čo vlastne ide. Zapojili sa do Dňa zdravia - ako je
v médiách vysvetlené, že učitelia sú nespokojní s platmi, je to len málo z toho, čo trápi
učiteľov. V správe sú uvedené výsledky žiakov, ktoré učitelia dosahujú v rámci možnosti, ako
sa najviac dá. Ide o problém týkajúci sa školského vzdelávacieho systému, ide o deti, deti
mali v minulosti k dispozícií všetky materiály a učebné pomôcky dané ministerstvom.
V terajšej dobe sa to robí všetko, dá sa povedať na kolene. Robí sa administratíva, ktorú by
malo robiť ministerstvo, ale iné pedagogické ústavy na to školené. Školstvo je vnímané
a vedené nejednotnými zmenami, apelovala na to, že nejde len o platy, ale o to, aby sa
školstvo ujednotilo, aby sa školstvu dal nejaký systém, učitelia sa búria v prospech detí.
Materiálne podmienky, ktoré škola má sa čerpajú z normatívov na žiakov a normatív je daný
podľa počtu žiakov, aj v tomto roku škola žiada o dofinancovanie na platy učiteľov
z ministerstva, ktoré chýbajú na tarify, ako sú postavené tabuľky, keď upratovačka nemá
v tabuľke minimálnu mzdu. Školstvo nie je systematické riešené, školy sú
v bezvýchodiskovom stave a ťažko sa zodpovedá za výsledky žiakov, celkový pohľad na
školstvo je čoraz horší, apeluje na to, kde sa školstvo posúva a učitelia nie sú toho aktérmi.
Poďakovala celému pedagogickému zboru, že sa snaží tak ako sa má, problém je niekde inde,
ide o celé finančné postavenie školstva. Rodičia dofinancujú bezplatné školstvo, pracovné
zošity pre deti si kupujú. Školstvo je základ toho, čo bude z budúcej generácie.
Diskusia k tomuto bodu:
Mgr. Edita Špilová - súhlasí s tým, čo povedala p. riaditeľka, rovnaké problémy sú aj v ich
škole. Čo sa týka platov, v rozpočte ktorý škola dostane, nie sú peniaze ani na základne platy,
ako môžu byť motivovaní učitelia ? Administratívna práca je čoraz náročnejšia, učiteľ musí
robiť veľmi náročné projekty, aby vôbec dostal nejaké učebné pomôcky. Musí stráviť pri tom

množstvo hodín. Situácia je veľmi zlá. Bol napísaný predpis, čo by mala škola mať do troch
rokov, ale nikto nerieši, odkiaľ na to škola vezme financie, pri tejto otázke bolo povedané, že
budú na to projekty, doteraz nebol vyhlásený ani jeden, takto sa stále odvádza problematika
školstva a stále financie nie sú. Peniaze v našom štáte sú, ale na nesprávnych miestach.
K správe nemá výhrady, podporila p. riaditeľku, že naozaj sa takto vyvíja školstvo.
Mgr. Zdenka Révayová - poďakovala p. riaditeľke, napriek tomu, že situácia so školstvom je
kritická, chyba nie je v učiteľoch, ale skutočne v štáte, štát nerieši školstvo systematicky,
a zabúda na to, že musí byť vzdelaná a zdravá mládež.
p. Martina Šmatlavová (pracovníčka CVČ) - informovala poslancov o počte detí - 663, 805 navštevovalo krúžky, pracovali v 47 záujmových útvaroch, počas roka sa počet deti zvýšil
o 686 detí, 812 pracovalo v krúžkoch v 57 záujmových útvaroch. Všetky záujmové útvary pri
CVČ, niektoré reprezentovali CVČ, obec aj školu, medzi najobľúbenejšie patria Kolovrátok,
Buď fit, Biatlon, Futbal, Šikovné ruky, Hudobno-dramatický krúžok, Zumba. Počas
školského roka bolo množstvo aktivít.
p. starostka – OR požiadala o informáciu, koľko detí navštevuje v súčasnosti CVČ a koľko
krúžkov.
p. Martina Šmatlavová - klub navštevuje 156 detí, celkom je v CVČ 638 detí, v krúžkoch 738
detí, pokles je o 30 detí.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 79/2015 – berie na vedomie Správy
o výchovno-vzdelávacej činnosti, ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 13 hlasov).
p. starostka - navrhla vzhľadom k tomu, že ešte nie je prítomná kronikárka obce, presunúť
bod rokovania Nakladanie s majetkom obce.
14. Nakladanie s majetkom obce


Časti stavby vodovodu Pagorek/Kraviarov

p. starostka - informovala, že sú prítomní občania, ktorí prišli na rokovanie OZ v súvislosti so
schváleným zámerom odpredaja časti stavby vodovodu Pagorek/Kraviarov. Požiadala
prítomných občanov, aby vzhľadom na náročný program rokovania OZ prezentovali svoje
požiadavky každý v dĺžke max. 5 minút.
Stručne zopakovala chronologicky sled udalostí :
Rozhodnutím OZ dňa 24. 8. 2015 bol schválený zámer odpredaja prebytočného majetku obce
a to časti stavby vodovodu Kraviarov/Pagorek skupine občanov, ktorí tento vodovod
v minulosti budovali a sú uvedení na Petícií zo 16. 9. 2014, zastupuje ich p. Július Cerchlan,
bytom Skalité č. 85, za symbolickú cenu 1,- EUR. Zámer je zverejnený na úradnej tabuli a na
web stránke obce.
Po zverejnení zámeru 2. 9. 2015 boli na obce Skalité doručené dva listy. Prvý od p. Slavomíra
Sekereša, Skalité č. 77, v ktorom namieta voči odpredaju rezerváru Pagorek a všetkých jeho
časti vo vlastníctve obce za 1,- Euro, s odôvodnením, že potrubie a zberné miesto sú ťahané
po ich pozemkoch, čo môže viesť ku konfliktom, že toto zberné miesto chcú odkúpiť za sumu
1500,- EUR, prípadne za cenu podľa znaleckého posudku.
Následne bol doručený druhý list a to od p. Žofie Sekerešovej - námietka na odpredaj
rezerváru Pagorek a všetkých jeho časti vo vlastníctve obce za 1,- Euro, s odôvodnením, že

potrubie a zberné miesto sú ťahané po jej pozemkoch, pozemky po ktorých vedie potrubie nie
sú vysporiadané, pozemok, na ktorom je zberné miesto patrí Žofii Sekerešovej, z toho dôvodu
žiada nájom za zberné miesto od obce Skalité, prípadne od nového majiteľa vo forme vody.
Prílohou listu je aj čiastkový výpis z LV, kde sú uvedení všetci podieloví vlastníci
nevysporiadaných pozemkov.
Následne sa na OcÚ sa dňa 18.9. 2015 dostavil p. Sekereš ako zástupca majiteľov štvrtky
Lucákovej, Kristiánovej a žiadal, aby boli predvolaní občania p. Kráľ, p. Sekerešová, p.
Milada Truchlíková, p. Čanecký, p. Slavomír Sekereš, p. Cerchlan za účelom dohody.
Požiadavku sme riešeili a písomne boli zvolaní, tí, ktorých sa to týka na deň 29. 9. 2015. Za
obec bol prítomní p. A. Petrák, p. Martin Gonščák, za predvolaných - p. Sekereš, p.
Sekerešová, p. Truchlíková. Keďže sa nedostavili obe strany, k dohode nedošlo a žiadajú
poslancov o podrobné prešetrenie na tváre miesta.
S týmito novými skutočnosťami oboznámila na 6. novembra 2015 na rokovaní FK.
A požiadala ju o vyjadrenie k schválenému zámeru. V zápise zo zasadnutia tejto komisie je
uvedené, že žiadosť ohľadom vodovodu Pagorek neprejednala, nakoľko sa domnieva, že jej
to neprislúcha, nakoľko už bolo rozhodnuté OZ.
Následne na rokovaní 9. novembra 2015 OR prijala uznesenie, kde doporučuje OZ schváliť
odpredaj prebytočného majetku obce tak, ako bolo v zámere. Odovzdala slovo občanom, ktorí
prišli v danej veci.
p. Sekerešová Žofia - apelovala na to, že 24. 8. 2015 bol schválený zámer odpredaja
vodovodu za symbolické 1,- Euro, ako p. Vojčiniak povedal, obec nemá peniaze na cestu
50m, požiadala o vysvetlenie, prečo chcú za 1,-EURO predať Cerchlánovi, je 50 ročné
rozdelenie pozemkov, Cerchlán to nemá na liste vlastníctva. Dala do pozornosti, že všade je
napísané, zberná jímka Kraviarov, oceľové potrubie Kraviarov, nech sa páči, to si im páni
poslanci predajte, o to nám nejde. Opýtala sa, či vedia, čo vôbec predali, o čo sa jedná, že
zachytávacia jímka je úplne niečo iné, že hovoria úplne o niečom inom, že my hovoríme
o voze a oni o koze. Prečo sa tam nebol nikto pozrieť. Parcely 16, 17, sú na Lucakovej štvrti,
na nej nemá Cerchlán, Čanecký nikto nič, je to niečo úplne iné. Diaľničná spoločnosť zničila
vodu, je tam 13 domov, v ostatných domoch žijú všetko starí ľudia, a poslanci to predajú
Cerchlánovi, ktorý má štátnu vodu a uvádza, že to chce iba na úžitkovú vodu. Má rešpektovať
Cerchlána, ale zberné miesto je na jej pozemku, preto žiada nájom formou vody, ak nie
nepustí ho tam. Ak tam pôjde, pôjdem do jeho a bude vojna. Keď Cerchlán chce, aby sme
rešpektovali jeho, nech rešpektuje on nás. Požiadala o vysvetlenie, prečo odpredaj za1,EURO, keď sú prítomní poslanci, bojujú za jeden potok, ktorý nie sú poslanci schopní urobiť.
Bojujú za jednu 50 m cesty, ktorú im poslanci opäť zamietli, stavajú sa tam domy a nemajú sa
tam ako dostať, na to peniaze nie sú, ale za 1,- EURo niekomu to je. Ako sa to hospodári v tej
našej dedine ? Súdny znalec ohodnotil, všetky potrubia idú po Lucákovej štvrtke, kde
Cerchlán nemá nič. Opýtala sa, či si overili, čo vôbec predávajú, najskôr si to mali preskúmať
a potom predávať.
p. Sekereš Slavomír - apeloval na to, že doručili v septembri žiadosť, na ktorú mala prísť
odpoveď do 30 dní. Budovanie vodovodu bolo v akcii „Z“, materiál neplatili, prácu dostali
zaplatenú. Pod zberným rezervárom bol pozemok vykúpený, majitelia ho dostali zaplatený.
Július Cerchlán zavádza ľudí a obec, Cerchlánová štvrť neexistuje, je to len ústne zaužívané.
Keď zastupuje majiteľov štvrtky, nech predloží v čom ich zastupuje, nielen ústne povedať, to
mu nestačí. Odpredaj zbernej jímky je na našich pozemkoch, nás obmedzujete v našich
občianskych právach, čo je § 137 Občianskeho práva - vzťahy a ich ochrana, parcely 116, 117
- sú pozemky v lese, kde je nedostatok vody, les nemôžu využívať vlastníci. Na základe toho

žiadajú obec, aby zbernú jímku dali Sekerešovej Žofii, alebo obnovili pôvodný stav
pozemku, čiže ho zasypali - § 5 Občianskeho zákona. Ak nedôjde k dohode zasypať, zrušiť.
p. starostka – požiadala občanov , aby sa navzájom počúvali a nezvyšovali hlas, dala slovo p.
Truchlíkovej.
p. Milada Truchlíková - potrubie vedie len po mojom pozemku, ďalej po pozemku p. Milan
Petráka, a ďalej po Kristiánovom, veľkú časť má p. Ján Zvardoň, ktorý je väčšinový majiteľ
týchto pozemkov na Kristiánovom. Aby to nebolo tak, že Cerchlán má všetko a pritom nemá
ani centimeter pozemku na Kristiánovom.
p. starostka - názvy častí stavby tohto vodovodu si nikto z nás nevymyslel, takto sú uvedené
v znaleckom posudku. Pokiaľ ide o cenu za 1,-EURO - je to legitímne právo OZ dať podľa
osobitného zreteľa symbolickú cenu.
Čo sa týka odpovede na vašu žiadosť a 30 dňovej lehoty na vybavenie, treba brať do úvahy
nielen zákon o správnom konaní, ale aj Zákon o obecnom zriadení, podľa ktorého je
zasadnutie OZ je minimálne 4-krát do roka, teda jedenkrát za 3 mesiace. Preto tie žiadosti,
ktoré podliehajú schváleniu v zastupiteľstve nemôžu byť vybavené do 30 dní. Ústne
a telefonicky ste boli informovaní o tom, ako sa rieši Vaša žiadosť, aj jednanie bolo zvolané,
ako ste požadovali.
p. Július Cerchlán - nevie, či k takýmto dezinformáciám, ktoré zazneli sa má vôbec
vyjadrovať. Stále tu je spomínaný Cerchlán, to je len vrchol ľadovca. Zastupujem 35
rodinných domov, ktorí sú podpísaní na Petícií, ktorá bol podpísaná ešte v minulom roku
a podaná. Vodovod sme vybudovali my na našich pozemkoch, to budem tvrdiť stále. Také
dezinformácie, ktoré predkladá p. Sekerešová a p. Sekereš, že hádžu tu čísla parciel, 117- kde
sa nachádza zberná jímka je na Cerchlanovom pozemku, na Lucákovej štvrtke časť
Cerchlánová. Lucáková štvrtka má 30 siah, Cerchlánová 30 siah , spolu to je 60 siah a volá sa
to Lucákov, to je ten prameň, o ktorý sa tu stále opierajú. Čo sa týka toho - zastupujem
občanov štvrtky Lucákov, Cerchlánov, Kraviarov, Lukanov a Martiniakov - 5 štvrtiek.
Vodovod bol v počiatočnom stave vybudovaný v roku 1968, boli tam Lucáci aj Kristiáni,
dovolili kopať z tej pramennej jímky, potrubie sa kopalo a je tam do dnešného dňa, odkiaľ
voda tečie do zberného rezerváru, ktorý je na Pagorku. Nevie, aká je p. Sekerešová Soňa
majiteľka, keď celé Skalité sa nachádza v podielovom vlastníctve, ona tam má 25%, aký ona
chce nájom, ostatní tam majú ďalšie percentá, spolu je to 75% majiteľov, ktorí chcú vodu
o čom sa tu bavíme s p. Sekerešovou a p. Sekerešom a ani nevie v ktorom rohu, čo oni
nedokážu pochopiť. P. Čanecký je takisto prítomný - zastupuje Kraviarov a Martiniakov, dve
vetvy sú už vykopané národnou diaľničnou, už sme za riekou, záleží na ostatných
obyvateľoch, sú tam ventily, môžu sa napájať ako chcú.
p. Čanecký - v roku 1968-69 sa ako účastník podieľal na budovaní vodovodu. Boli to akcie
Z, bolo nadiktované koľko metrov, kto vykope, koľko peňazí dá. 500,- SK, v tej dobe to bol
pekný peniaz. Každý sa vyjadril čo kopal, robil, že keď sme si to vykopali, urobili, tak by sme
si to aj zaslúžili. Požiadal poslancov, aby uvážili a rozhodli podľa daných faktov, podľa
svojho svedomia a vedomia.
p. Milada Truchlíková - dala do pozornosti, že nechceli tú vodu, chceli si v Kráľovom
vykopať studňu, a že tú vodu obídeme. Všetko bolo spísané, podmienka, že sa to vykope
ručne, aby sa nepoškodil les, všetko sa splnilo, že je to jeho, tiež je to v podieloch. Cerchlán si
prekopal kúsok po Kristiánov, nič sme nehovorili, lebo sme chceli kopať v Kráľovom, keď

sme si zakúpili potrubie, prišiel Cerchlán s p. Kráľom a zakázali nám kopať. Keď my
nemôžeme vstúpiť na jeho pozemok, tak on nevkročí na môj pozemok, ak nás poslanci
nerozriešia spravodlivo, keď nám nedajú aspoň tú prípojku, lebo sú tam dva rezerváre, páni
poslanci, ani o tom neviete. Lukanov, Kraviarov, ten nech si zoberú, ale bol tam ešte jeden
v Kamenci, ktorý nebol vysporiadaný, nebol odškodnený majiteľ, ani nebol vyplatený,
nechceme nič len spravodlivosť.
Diskusia k tomuto bodu:
p. Jozef Vojčiniak – je tu prítomný právny zástupca obce, nech sa on k tomu vyjadrí, komu to
vlastne patrí.
JUDr. Jozef Pikuliak (právny zástupca obce) - dávno nemali poslanci takúto zložitú situáciu
pred sebou. Spravodlivosť to je to najťažšie v živote a ešte to je na ňom. Má málo informácií
na to, aby mohol kvalifikovane odpovedať, pravdepodobne nevie, či by to stačilo. Je to
typický prípad Slovenska - staré pozemkové záležitosti, nevysporiadané a nikto nenájde
právnu spravodlivosť. Ako nájsť riešenie, keď sú dve odlišné stanoviská. Na kompromis je
potrebné popremýšľať, čo vlastne, ktorá strana potrebuje. V prvom rade by poradil
poslancom, aby zvážili, či majú dostatok informácií, alebo aké informácie ešte potrebujú.
Variantov riešení môže byť veľa, na konci je to, aby sme pochopili, čo z nich kto konkrétne
potrebuje. Nevie, v čom je konkrétne problém, aby mohol sám navrhnúť riešenie, potreboval
by viac informácií. Záleží na poslancoch, či svojim rozhodnutím zmenia vlastnícke právo,
alebo to zostane v takom stave, ako to je.
JUDr. Milan Krčmárik - myslí si, že poslanci mali málo informácií, na to, aby sa rozhodlo.
Každý si tvrdí svoje, je to tak, že to nie vysporiadané, keď dôjde k právnemu stavu, budú sa
o to súdiť ešte aj ich vnúčatá. Rozhodli tak, ako rozhodli. Dáva za pravdu Dr. Pikuliakovi,
bolo nám povedané, že je to taký a taký vodovod, bolo predložené, že niekto konkrétny dal
návrh, oni to robili, obec nemá peniaze na to, aby sme to zrekonštruovali, aby sme to mohli
prenajať. Z tých informácií, ktoré poslanci mali, bolo zrejmé, že to nie je problém. Bolo
spomenuté, že niekto niečo namietal a na základe toho sa urobilo rozhodnutie, že to bude
odpredané tomu, kto to potrebuje. Za tú dobu prišlo toľko informácií, že by sa tu uživili aj
právnik a policajti, ktorí by to preverovali aj na tvare miesta, aj v pozemkových knihách, aj na
obecnom úrade v archíve, aby sa dospelo k niečomu. Ak sa bude hlasovať, jednoznačne sa
zdržím hlasovania, nie som v stave rozhodnúť.
p. starostka - doplnila, že všetky dostupné informácie, ktoré obec má a mala, všetky boli
odovzdané poslancom. Pokiaľ niekto pociťuje, že informácie neboli dostatočné, alebo niekde
niečo chýba, treba sa ozvať. Všetky nové záležitosti, ktoré vznikli po zastupiteľstve v auguste
– teda listy od p. Sekereša a p. Sekerešovej, rokovanie o dohode – toto predložila FK, ktorá to
ale neprejednala a v zápisnici uviedla, že jej to neprislúcha. Nové informácie sú len tie, ktoré
tu občania povedali dnes a ani ona ich nepoznala.
JUDr. Jozef Pikuliak - je to bežná vec, ste postavení pred rozhodnutie a musíte rozhodnúť.
V tomto prípade je otázka, koľko informácii by bolo ešte potrebné obstarať, aby ste mohli
povedať, že to bude spravodlivé, alebo bude to podľa práva. Sú to rozdielne dve veci.
Rozhodnutie môže byť také, aby boli zohľadnené záujmy týchto ľudí.
JUDR. Milan Krčmárik – ako predseda FK dodal k vyjadreniu z komisie, že bol to stav, keď
v tom momente rozhodnutie OZ bolo platné, FK rozhodla v tom momente tak, ako si to

uvážila. Vývoj udalostí a informácií je neskutočný, vznikajú nové a nové informácie. Myslí si,
že nie je tých informácií toľko, aby mohli rozhodnúť, navrhol, aby sa danou vecou zaoberali
hlbšie.
p. Vladislav Ondrašina - opýtal sa, či nie je možné, aby p. Cerchlán dal do zoznamu k tým 35
rodinným domom aj tých ostatných 13 rodín.
p. Slavomír Sekereš - dali sme návrh z našej strany, urobí sa to tam, ako sme chceli, voda sa
zvedie do tej studne, ktorá je teraz obecná a odtiaľ sa spravodlivo rozdelí na jednu aj druhú
stranu. Keď nie, trvajú na tom, aby sa to tam zasypalo. Chceli sa s nimi dohodnúť, boli
predvolaní, ale oni neprišli, boli sme za nimi osobne, chceme sa s nimi dohodnúť.
p. Július Cerchlán - dávajú stále dezinformácie, roky sa tým zaoberá p. Alojz Petrák ako
bývalý prevádzkovateľ vodovodu. Motajú piate cez deviate. P. Kráľ je 80- ročný človek. Čo
mu dal p. Sekereš podpísať, to podpísal. NDS im vybudovala tri náhradne vodné zdroje nad
diaľnicou, a stále majú málo vody, stále chcú tú vodu, na ktorú nemajú ani morálny nárok, ani
právny. Nekopali ani meter, nedávali ani korunu a teraz z ničoho nič by chceli nejaký
vodovod, na ktorom sa vôbec nezúčastňovali. NDS im vybudovala, čo im vybudovala, zase
majú problém, že je kalná.
p. Ľubica Lašová - vyrastala v tomto pľaci ako dieťa, pozná ľudí, ktorí sa na vodovode
zúčastňovali, osobne sa k tomu nedokáže vyjadriť, má pravdu každý z nich a každý si tvrdí tú
svoju. Podporila to, čo povedal p. Krčmárik, že momentálne sa táto situácia nevyrieši,
vyžaduje si to určité prejednanie, obhliadku v teréne, je to citlivý bod, nie je zámerom
poslancov, aby sa medzi sebou rozvadili, žijú tam spolu, sú súčasťou pľacov, ide
o spolunažívanie.
p. Milada Kurtová - veľa ľudí sa jej pýta, ako toto dopadlo, navrhla, aby boli zvolaní všetci
dotknutí.
p. Sekerešová - vzhľadom na výstavbu diaľnice prišli sme o vodu, napojili nás na vrt, v týchto
dňoch je voda kalná. Občania od Labasa majú štátnu vodu, ale my nemáme žiadnu vodu. Čo
sa týka toho, čo je moje, áno je to podielnictvo, ale pred 50-timi rokmi to mali naši rodičia
Pagorek a kde je Lukanova štvrť, je to čierne a biele.
JUDr. Jozef Pikuliak - je potrebné odlíšiť vlastnícke vzťahy - to nie je v našej kompetencii, od
vodovodu a vody. To znamená, že čo chcú s vodovodom a s vodou - toto rozhodnutie sa dá
urobiť aj bez ohľadu na vlastnícke vzťahy.
p. Truchlíková Milada - požiadala, aby to bolo spravodlivo rozhodnuté, nech si nechajú
jímku, ale my chceme, aby nám dali prípojku na vodu, ale už v lese, nie až dole.
Koniec diskusie.
p. starostka – treba odlišovať dve veci. Jedna je vlastníctvo pozemkov a druhá je vodovod a
voda. Jedna vec je, ako to cítime morálne a druhá, čo všetko pri rozhodnutí treba dodržať.
Vždy keď prijímame nejaké rozhodnutie máme k dispozícii iba určité množstvo informácii
a podľa nich rozhodujeme. Je úplne normálne, že časom vyjdú najavo ďalšie, nové
informácie, podľa ktorých meníme svoje postoje a rozhodnutia.

V diskusii nebol predložený žiadny pozmeňovací, ani doplňujúci návrh. Podľa rokovacieho
poriadku budete hlasovať o návrhu z obecnej rady, ktorý je totožný so schváleným zámerom
z augusta. Moje odporúčanie je - nehlasovať za predložený návrh.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie – schvaľuje odpredaj časti stavby Vodovod
Kraviarov/Pagorek skupine občanov uvedených na petícii, zast. p. Júliusom Cerchlanom.
Hlasovanie prebehlo následovne:
Za hlasovali: 0
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: Mgr. Z. Révayvá, Mgr. M. Kubalík, p. M. Kurtová, Mgr. E. Špilová,
Mgr. JUDr. J. Gonščák, p. J. Bury, JUDr. M. Kubalík, p. Ľ. Lašová, p.
V. Ondrašina, p. J. Vojčiniak, p. M. Petrák, p. O. Rovňan, p. M.
Vojčiniak.
uznesenie nebolo schválené.
p. starostka - informovala, že v najbližších dňoch zvolá jednanie za účasti všetkých
dotknutých, aby sa vyriešila daná záležitosť, aby pri rozhodovaní sa mohli rozhodnúť tak, aby
ich rozhodnutie bolo ku prospechu ak už nie všetkých, tak aspoň väčšiny.


Priedelenie bytov

p. starostka – informovala poslancov, že na zasadnutí SocK boli prejednané jednotlivé
žiadosti na uvoľnené byty a žiadosti o predĺženie nájomných zmlúv, majú to v zápisnici
z komisie, ktorú dostali spolu s pozvánkou. OR na svojom zasadnutí sa stotožnila so
stanoviskom komisie. Privítala občanov, ktorí spĺňajú kritéria pre pridelenie bytu a a prišli si
vylosovať byty. Najprv prerokujeme predlžovanie existujúcich nájmov, potom priame
pridelenie uvoľneného jednoizbového bytu tak, ako odporučila komisia. Nasledovať bude
schválenie spôsobu pridelenia ostatných uvoľnených bytov a samotné losovanie bytov.
Odovzdala slovo p. Mgr. Zdenke Révayovej,
Mgr. Zdenka Révayová – ako predsedníčka predložila stanovisko komisie k predĺženie
nájomných zmlúv:
- p. Lucia Vaculčiaková - predĺženie NZ na l rok - od. 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.
- Michaela Krištofíková - predĺženie NZ na l rok - od 16. 12. 2015 do 15. 12. 2016
- Zdeno Grochal - predĺženie NZ na l rok - od 16. 12. 2015 do 16. 12. 2016
- Marcela Jargašová - prelĺženie NZ na 3 roky - od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018
- Jozef Grochal - predĺženie NZ na l rok - od 1. 2. 2016 do 31. 1. 2017
- Jozef Laš - predĺženie NZ na l rok- spĺňa podmienky, nakoľko sa jedná o bezbariérový
byt, ktorý sa môže prideliť l rok - od 1. 12. 2015 do 30. 11. 2016
Diskusia k tejto časti nebola, nakoľko sa nikto neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 80/2015 – schvaľuje predĺženie NZ na
byty , ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 13 poslancov)
Mgr. Zdenka Révayová - komisia riešila ukončenie NZ dohodou s p. J. Šušlovou a
odporučila ukončenie k 30. 11. 2015. Následne tento byt doporučila prideliť p. Michaele
Koričárovej, ktorá je nájomníčkou nášho 2-oj izbového bytu na Kudlove. Zomrela jej mama,

prepustili ju z práce, nie je schopná tento byt splácať, má malé dieťa, ktoré navštevuje MŠ
v Skalitom Ústredí. NZ by bola na l rok.
Uvoľnili sa 4 byty - tri 3-izbové, a jeden 2- izbový. Predstavila žiadateľov, ktorí si prišli
vylosovať byt - p. Jana Mariaková, p. Ivana Vranová, p. Michal Rástočný, p. Peter Kožák.
Všetci splnili požadované podmienky VZN a komisia doporučuje, aby im boli pridelené byty
formou losovania. Boli aj ďalší žiadatelia - A. Lucáková, G. Slichová, V. Cholujová, ale
nespĺňajú podmienky.
Diskusia k tomuto bodu:
JUDr. Milan Krčmárik - opýtal sa, či sa žiadatelia nedohodli medzi sebou, kto chce 2-izbový
byt a kto 3- izbový byt, ak si losovaním vyberú ináč.
Mgr. Zdenka Révayová - žiadatelia uvádzali vo svojich žiadostiach, že žiadajú o 3 alebo 2izbový byt, uviedli tam klauzulu, že môže byť aj dvojizbový byt, vyzvala žiadateľov, ak
niekto konkrétne chce dvojizbový byt, ktorý sa nachádza v BD na Kudlove, aby sa vyjadril
a nemusí losovať.
- nikto sa nevyjadril.
Koniec diskusie.
p. starostka - dala hlasovať o ukončení NZ s p. Janou Mikulovou dohodou a následne
o pridelení tohto bytu priamo p. Michaele Koričárovej.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 81/2015 – schvaľuje ukončenie NZ
Šušlová dohodou a pridelenie bytu p. Koričárovej, ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 13
hlasov).
p. starostka – v súlade s VZN dala hlasovať o spôsobe pridelenia uvoľnených štyroch bytov.
Návrhová komisia predložila návrh na pridelenie bytov losovaním, ktorý bol jednohlasne
prijatý.
Losovanie prebehlo nasledovne:
p. Jana Mariaková - vylosovala si 3-izbový byt č. 1460/11 - od 1. 12. 2015 do 30. 11. 2018
p. Ivana Vranová - vylosovala si 2- izbový byt č. 1449/2 - po uvoľnení p. Koričárovou na
dobu 3 rokov.
p. Michal Rástočný - vylosoval si 3-izbový byt č. 1440/2 - od 1. 12. 2015 do 30. 11. 2018
p. Peter Kožák - vylosoval si 3-izbový byt č. 1440/8 - od l. 12. 2015 do 30. 11. 2018.
p. Ján Bury odišiel z rokovacej miestnosti.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 82/2015 – schvaľuje pridelenie bytov na
základe vylosovania, ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 12 hlasov z 12 prítomných)
p. starostka – informovala poslancov, že rokovanie pokračuje bodom č. 13 – zápis do kroniky,
nakoľko je prítomná kronikárka obce.

13. Zápis do kroniky obce Skalité
kronikárka)

za rok 2014

(predkladá Mgr. I. Petráková –

p. starostka - požiadala kronikárku obce, aby predložila Zápis do kroniky za rok 2014.
Mgr. Iveta Petráková (kronikárka obce) - predložila zápis do kroniky, tvorí prílohu zápisnice.
p. Ján Bury sa vrátil do rokovacej miestnosti.
Diskusia k tomuto bodu:
p. Jozef Vojčiniak - požiadal, aby pri sponzoroch, ktorí sú uvedení pri kaplnke Kudlov bolo
doplnené ZIVL - prispievali financiami vo veľkom rozsahu.
Poslanci vyjadrili všeobecný súhlas s doplnením zápisu.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 83/2015 – schvaľuje Zápis do kroniky za
2014, ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 13 hlasov).
Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na prerušení rokovania prestávkou od 15,40 hod do 16,15
hod.
14. Nakladanie s majetkom obce


Odpredaj prebytočného hnuteľného majetku obce

p. starostka – informovala poslancov, že všetky žiadosti, ktoré sú zahrnuté do bodu rokovania
Nakladanie s majetkom obce boli prejednané vo Finančnej komisii, alebo v Stavebnej a v
Obecnej rade. Predložila žiadosti odkúpenie prebytočného majetku obce TATRA 815,
Rýpadlo EU 2621, Lavína PL 1000. Zámer odpredaja tohto majetku je stále zverejnený na
úradnej tabuli, web stránke obce. Pôvodný kupujúci Rýpadla p. Marián Roško odstúpil od
zmluvy a bola mu vrátená kúpna cena.
Na obec boli doručené ďalšie ponuky, zaoberala sa nimi FK a doporučuje odpredať majetok
za najvyššiu ponúknutú cenu takto :
TATRA 815 - za cenu 3150,- EUR, firme Doprava K+T Čadca.
Rýpadlo EÚ 2621 – za cenu 1000,- EUR p. Michalovi Majchrákovi, Skalité č. 1150.
Lavína PH 1000 – za cenu 1000,- EUR p. Milanovi Machrákovi, Skalité č. 1150.
Financie získané z predaja majetku budú použité na skvalitnenie života v obci, nákup vlečky
na zber Separovaného zberu a TKO.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nakoľko sa nikto neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 84/2015 – schvaľuje odpredaj
prebytočného hnuteľného majetku, ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 13 hlasov).



Odpredaj pozemkov

p. starostka – predložila žiadosti o odkúpenie pozemkov, ktorých zámery boli schválené, a sú
stále zverejnené, neboli doručené žiadne pripomienky. Ide o :
- p. Jozefa Čaneckého a manž. Viery, Skalité č. 667, ktorým OZ na rokovaní 24. 8. 2015
schválilo zámer odpredaja parc. č. 4405/5 ttp o výmere 60 m2. Cena je podľa pôvodnej
zmluvy 1,5 EUR/m2.
– p. Róberta Koričára, Skalité č. 1108, ktorému bol schválený zámer odpredaja 25. 5. 2015,
a to časť pozemku KNE 6361 podmienkou bolo, že si žiadateľ na vlastné náklady vyhotoví
GP na odčlenenie. GP je predložený, ide o novovzniknutú parc. č. KNC 6013/1 – ost. Pl.
O výmere 56 m2, cena 6,- EUR/m2.
– predložila žiadosť NDS, a. s. Bratislava zámer bol schválený 24.8.2015, za cenu stanovenú
znaleckým posudkom. Ide o pozemky v súvislosti s výstavbou diaľnice, celkom o výmere
3m2.
Všetky zámery sú zverejnené, nedostali sme žiadne pripomienky, OR doporučuje tieto
žiadosti.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nakoľko sa nikto neprihlásil.
Poslanci súhlasili, že o všetkých troch žiadostiach budú hlasovať naraz.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 85, 86, 87/2015 – schvaľuje odpredaj
pozemkov, ktoré boli jednohlasne prijaté (počtom 13 hlasov).


Zverenie majetku obce do správy CVČ Skalité

p. starostka – sídlo CVČ je teraz budova č. 603, Fk aj OR doporučujú zveriť im tento
majetokdo správy od 1. 1. 2016 s podmienkou, že tieto priestory budú aj naďalej využívať
ostatné organizácie, tak ako doteraz – Spevácky zbor dospelých, Spoločenstvo mládeže,
Záhradkári.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nakoľko sa nikto neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 88/2015 – schvaľuje zverenie majetku
obce do správy do CVČ – ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 13 hlasov).


Schválenie výnimky – hrobové miesta

p. starostka – predložila žiadosť Obec Skalité – Prevádzkareň o schválenie výnimky v súlade
so zákonom 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, konkrétne ide o prenájom
hrobových miest – ktorý bude robiť aj naďalej Obec Skalité – Prevádzkareň ako správca
pohrebiska. Žiadosť bola prejednaná vo FK, OR – doporučujú schváliť výnimku.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nakoľko sa nikto neprihlásil
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 88/2015 – schválená výnimka na
prenájom hrobových miest, ktoré bolo jednohlasne prijaté ( počtom 13 hlasov).



Zámer odpredaja časti stavby vodovodov Kudlov (Čanecký potok) a Tatarkov potok

p. starostka – Obec Skalité má vo vlastníctve ešte časti stavby vodovodov Tatarkov potok
a vodovod Kudlov, tzv. Čanecký potok, ktoré nevyužíva. Uznesením OZ je poverená rokovať
s možnými záujemcami o vodovod, zatiaľ nebolo s kým, lebo nikto neprejavil záujem. FK a
OR doporučujú schválilo zámer odpredaj tohto prebytočného majetku podľa osobitného
zreteľa.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nakoľko sa nikto neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 89/2015 – schvaľuje zámer odpredaja
časti vodovodov, ktoré bolo prijaté (počtom 12 hlasov)
Hlasovanie prebehlo nasledovne:
Za hlasovali: Mgr. Z. Révayová, Mgr. M. Kubalík, p. M. Kurtová, Mgr. E. Špilová, Mgr.
JUDr. J. Gonščák, p. J. Bury, JUDr. M. Krčmárik, p. Ľ. Lašová, p. J. Vojčiniak,
p. M. Petrák, p. O. Rovňan, p. M. Vojčiniak.
Proti: 0
Zdržal sa : p. V. Ondrašina


Prenájom Cintorín nad kostolom

p. starostka –v zmysle platného Uznesenia OZ zo dňa 25. 5. 2015 bol schválený prenájom
cintorína nad kostolom od farnosti za symbolický nájom vo výške 333,- EUR/rok za celú
výmeru. Rovnako bolo schválené nadobudnutie majetku, a to kúpa zvyšnej časti pozemku,
ktorú tvorí cesta a priľahlá časť, kde je umiestnená obecná dažďová kanalizácia.
V mesiaci júl 2015 došlo k zmene správcu farnosti a celá záležitosť bola nanovo prejednaná
Farskou radou.
Nasledovalo moje rokovanie s novým správcom farnosti a výsledkom je takéto stanovisko :
Cena za prenájom cintorína 0,10 EUR/m2/rok, t. j. spolu za celú výmeru 344,20 EUR. FK a
OR to doporučujú schváliť.
Čo sa týka odkúpenia zvyšnej časti pozemku farnosť súhlasí, aby obec odkúpila tú časť
pozemku, na ktorej je miestna komunikácia na základe GP, ktorý si dá obec vyhotoviť, za
cenu 6,- EUR/m2. Ide o výmeru zhruba 79 m2.
Priľahlý pozemok na ktorom je dažďová kanalizácia farnosť odpredá p. Gerátovej s tým, že
v zmluve bude zakotvené Zriadenie vecného bremena v prospech obce Skalité za účelom
správy a údržby sietí - Dažďová kanalizácia. FK odporúča odkúpenie tejto časti pozemku. OR
zdôraznila, aby bolo do zmluvy zakomponované vecné bremeno, aby obec mala prístup
k sieťam.
Diskusia k tomuto bodu :
p. Stašová – upozornila, aby v zmluve bola možnosť prenájmu tretím osobám, aby sme to
mohli dať Prevádzke, ktorá je správcom pohrebiska.
p. starostka – bude uzatvorená nová Nájomná zmluva s právom obce prenechať tretím
osobám tak, aby mohla Obec Skalité Prevádzkareň prenajať hrobové miesta občanom.
Koniec diskusie.

p. Vladislav Ondrašina odišiel z rokovacej miestnosti a nebol prítomný pri hlasovaní.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 90/2015 – schvaľuje prenájom cintorína
nad kostolom, ktoré bolo jednohlasne prijaté ( počtom 12 hlasov).


Výpoveď zmluvy OTS, vysielač MMDS

p. starostka – čo sa týka vysielača televízneho signálu MMDS na Poľane, obec má
k dnešnému dňu už len 10 občanov, ktorí prijímajú signál, navyše máme náklady s
administratívou. Títo občania majú dnes možnosť prijímať televízny signál na klasickú
anténu. Po porade s právnym zástupcom sme vypovedali firme OTS, a. s. zmluvy – Mandátnu
i Zmluvu na obstaranie televízneho signálu, ktoré boli uzavreté na dobu určitú do 31. 12.
2015. Je tam trojmesačná výpovedná lehota, preto sme výpovede zaslali a boli prevzaté.
Paradox je, že je to náš majetok, platíme elektrickú energiu a súkromná firma na ňom
podniká. Tak boli nastavené zmluvy v minulosti. Stožiar tam zostane, využíva ho rádio
LUMEN a firma BOOtis, ktorí platia nájom a platia za elektrickú energiu.
Predložila stanovisko FK, OR, ktoré doporučujú odsúhlasiť výpovede, aj výpoveď nájomnej
zmluvy s p. Jargašom na Kudlove, u ktorého je umiestnený tzv. Opakovač. Tento sa takisto
demontuje.
p. Ondrašina sa vrátil do rokovacej miestnosti.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nakoľko sa nikto neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 91/2015 – schvaľuje výpovede zmlúv
OTS, ktoré bolo jednohlasne prijaté ( počtom 13 hlasov).


Prenájom pozemku na parkovanie

p. starostka – predložila žiadosť p. Pavla Čarneckého, bytom Skalité č. 734 – o prenájom časti
pozemku pri bytovkách na Kudlove na parkovanie vozidla. StK a OR neodporúčajú žiadosti
vyhovieť, nakoľko žiadateľ má parkovacie miesto pred bytovkou a taktiež garáž na pozemku,
ktorý v minulosti od obce odkúpil. OR.
Diskusia k tomuto bodu:
Mgr. Milan Kubalík - je viac žiadosti na parkovacie miesta, z toho dôvodu komisia navrhla,
riešiť možnosť zriadenia parkovacích miest na pozemku pri MUDr. Piščekovi, áut je čoraz
viac.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 92/2015 – neschvaľuje prenájom
pozemku, ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 13 hlasov).


Ukončenie nájmu p. Rešetkovej

p. starostka – predložila žiadosť p. Jozefy Rešetkovej, bytom Skalité č. 1040 o ukončenie
nájmu nebytových priestorov v budova č. 602 z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu. Žiadosť

prišla po zasadnutí FK. Prejednala to OR a odporúča ukončenie nájomnej zmluvy k 31. 12.
2015 dohodou a schválenie zámeru prenájmu týchto priestorov podľa osobitného zreteľa.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nakoľko sa nikto neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 93/2015 – schvaľuje ukončenie nájmu
dohodou a zámer prenájmu, ktoré bolo jednohlasne prijaté ( počtom 13 hlasov).


povolenie vstupu na pozemok

p. starostka – predložila žiadosť p. V. Čaneckého o umožnenie vstupu na jeho pozemok, ktorý
sa nachádza v časti IBV Cupeľ II, nad cestou, aby si mohol vytvoriť vjazd, ide o časť
obecného pozemku, ktorý tam zasahuje.
p. Martin Gonščák (referát stavebného úradu, pozemkov a životného prostredia) – ukázal
poslancom celú situáciu na katastrálnej mape. Pri ukončovaní prác na komunikácii bude
potrebné riešiť aj možné vstupy na pozemky na cestou. Niektoré sú vysporiadané, Ďalšie si
občania vysporiadavajú a budú to stavebné pozemky. Je tam svah.
Diskusia k tomu bodu :
p. Milan Vojčiniak – opýtal sa, či aj nad cestou má obec ešte nejaké pozemky.
p. Martin Gonščák (referát stavebného úradu, pozemkov a životného prostredia) – obec tam
nemá žiadny pozemok, sú to všetko súkromné pozemky.
p. starostka – StK odporúča, aby sa to riešilo komplexne aj s ostatnými pozemkami
v budúcom roku, keď sa bude robiť ukončenie miestnej komunikácie. S tým návrhom sa
stotožňuje aj OR.
p. Vladislav Ondrašina - opýtal sa, či tam majú záujem stavať domy, a či nebude mať obec
nejaké náklady na vybudovanie prístupov.
p. starostka - bude sa to riešiť v rámci cesty.
JUDr. Milan Krčmárik - podľa toho, čo p. Gonščák ukázal na mape, opýtal sa, či p. Čanecký
žiada o odkúpenie toho 1m pozemku, ostatní nemajú pozemok obecný, urobia si vjazdy samy.
p. starostka - nechce odkúpiť ani prenajať, on chce len povolenie, aby si mohol vybudovať
prístup po obecnom pozemku. Sú tam momentálne odvodňovacie žľaby, ak by on chcel ísť
teraz na svoj pozemok museli by sa zamrežovať, resp. zatrubniť.
p. Martin Gonščák (referát stavebného úradu, pozemkov a životného prostredia) – on nechce
ten asi meter široký pozemok obce. Je si vedomý toho, že je to obecné, preto žiada
o povolenie prístupu. Dodal, že v ceste sú uložené všetky siete, treba, aby sa ešte pred
dokončením cesty riešila splašková kanalizácia pre horné pozemky.
p. starostka – aj týmto sa zaoberala StK. Bude rokovať so SEVAK-om, o možnosti ich
investície do kanalizácie, bola by to nová vetva. Rovnako bude rokovať s majiteľmi

pozemkov o ich stavebných zámeroch, hlavne z časového hľadiska. Následne bude
informovať zastupiteľstvo.
p. Vladislav Ondrašina - ako majú splaškovú kanalizáciu domy pod cestou ?
p. Martin Gonščák (referát stavebného úradu, pozemkov a životného prostredia) - majú na
pozemkoch zriadené vecné bremeno, splašková kanalizácia im ide popod domy. V čase
budovania kanalizácie tam nebol postavený ani jeden dom, bolo tam vysoké napätie
p. Jozef Vojčiniak - zdá sa mu to divné, keď sa bude robiť kanalizácia, zas sa rozpočet navýši
o 50- 60 tis. Eur.
p. M. Vojčiniak - treba rozmýšľať dopredu, aby to bolo dobré do budúcna kým nie je
dorobená cesta.
Koniec diskusie:
p. Milan Vojčiniak odišiel z rokovacej miestnosti, nebol prítomný pri hlasovaní.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 95/2015 (povolenie vybud. vstupu na
pozemok), ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 12 hlasov).


Vyjadrenie DHZ - garážovanie TATRY - plošina

p. starostka - predložila stanovisko StK a OR, ktorá žiada, aby veliteľ DHZ predložil nové
riešenie parkovania resp. garáže nákl. auta TATRA (tzv. plošina).
p. Milan Vojčiniak sa vrátil do rokovacej miestnosti.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nakoľko sa nikto neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 96/2015 – žiada predložiť nové riešenie
garáže, ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 13 hlasov).


Umiestnenie stavby „Obchodno – predajné priestory“

p. starostka - predložila žiadosť p. Štefana Raka a manž. Viery, Skalité 571 o vyjadrenie
k umiestneniu stavby „Obchodno - predajné priestory“ na pozemku parc. č. CKN - 5872/4 –
zast. pl. v centre obce vedľa pošty. Žiadosť bola prerokovaná v stavebnej komisii, nakoľko
obec je účastník konania. Komisia urobila obhliadku v teréne a doporučila, aby bola štúdia
upravená a prepracovaná tak, aby realizácia bola v súlade so stavebným zákonom, zohľadnila
estetický vzhľad centra obce, boli dodržané bezpečnostné parametre, podmienky pre
zásobovanie, parkovanie, dopravnú obslužnosť, aby bol objekt osadený tak, aby bol priestor
na pozdĺžne parkovanie vozidiel. OR k danej veci neprijala Uznesenie. Požiadala Ing.
Vladimíra Buryho o vyjadrenie k veci, o objasnenie toho, kde je kompetencia zastupiteľstva
a kde stavebného úradu ako preneseného výkonu štátnej správy.
Ing. Vladimír Bury (referát stavebného úradu, pozemkov a životného prostredia) - v tomto
konaní je obec účastník konania. Podľa stavebného zákona čo sa týka stavby predajní, tak nie
sú limitne stanovené odstupné vzdialenosti stavby. Stavby a vzdialenosti sú určené len

všeobecne. Musia spĺňať požiarne, hygienické, architektonické, urbanistické požiadavky. Pri
rodinných domoch je striktne stanovená vzdialenosť od pozemkov. Projekt, ktorý bol
predložený sčasti zasahuje do pozemku obce, hoci priečelie je na hranici pozemku vlastníka,
ale okap už presahuje na cudzí pozemok, v tomto prípade obecný. Toto zákon nedovoľuje,
stavba musí byť postavená celá len na pozemku vlastníka. Čo sa týka požiadavky komisie na
parkovacie miesta, nemá to oporu v zákone. Stavba ako taká, ak sa zmenší, aby nezasahovala
žiadnou časťou do cudzieho pozemku, ak vlastník predloží stanoviská všetkých dotknutých
orgánov, stavebný úrad vydá rozhodnutie o stavebnom povolení. Nemôže inak postupovať
p. starostka – komisia navrhla podmienku vytvorenia dvoch pozdĺžnych parkovacích miest.
Nemá to oporu v stavebnom zákone ?
Ing. Vladimír Bury (referát stavebného úradu, pozemkov a životného prostredia) - budova
a prevádzka budovy by mala byť zabezpečená tak, aby sa neobmedzovali susedné pozemky.
Čo sa týka parkovania, je uvedené v inom zákone, že na chodníku sa nesmie parkovať ak
nedodrží zákonom stanovenú vzdialenosť, aby sa dalo prejsť.
Ing. Štefan Rak - požiadal o ústretovosť pri prejednávaní žiadosti o umiestnenie stavby, ide
o obchodno-predajné priestory za účelom zriadenia predajne Kvety - Viera Raková.
Prevádzka kvetinárstva funguje 16 rokov, sú majiteľmi pozemku o výmere 210 m2, nie to
veľká plocha, ale dá sa využiť. Projekt vypracoval - Ing. Golis, postupoval v súlade so
schváleným Územným plánom obce, rešpektoval podmienky stavebného zákona, Vyhlášky
532/2002. Čo sa týka parkoviska - je riešená parkovacia plocha za účelom zásobovania, a to
priestor na státie vozidiel pri nakladaní a vykladaní. Umiestnenie stavby je tak, aby
nezasahovala do susedného pozemku. Ako stavebník sa nestotožňuje so záverom stavebnej
komisie na pozdĺžne parkovanie a hranicu stavby 2 m. Rozhodnutie o umiestnení stavby je
dôležité, lebo na základe vyjadrenia projektant spracuje projekt pre stavebné povolenie, ktorý
bude zaslaný na posúdenie a schválenie ďalším orgánom štátnej správy a následne pôjde celý
proces stavebného konania.
Diskusia k tomuto bodu:
Mgr. Milan Kubalík - plány, ktoré sú predložené teraz neboli predložené na zasadnutí
komisie, neboli vykreslené parkovacie miesta zboku ako teraz, určite to tam nebolo.
Ing. Štefan Rak - bola predložená zmenšená mierka, dovolil si štúdiu zväčšiť, aby boli dobre
viditeľné parkovacie miesta, že v štúdii sú.
Ing. Vladimír Bury (referát stavebného úradu, pozemkov a životného prostredia) - je to ten
istý projekt, ktorý bol aj na stavebnej komisii, kde bolo riešené aj premiestnenie dvojitého
stĺpu, že tadiaľ bude riešené zásobovanie, resp. parkovanie.
p. Milan Vojčiniak - dal do pozornosti, že na komisii, nebolo uvedené, že tam sú parkovacie
miesta.
Ing. Vladimír Bury (referát stavebného úradu, pozemkov a životného prostredia) - bolo to
v projekte, plány sú nezmenené, je to isté, len zväčšené.
p. Ján Bury - je bezpredmetné riešiť parkovacie miesta, keď to nie je uvedené a striktne dané
zákonom, čo sa týka ostatných náležitosti, k tomu sa vyjadruje stavebný úrad.

JUDr. Milan Krčmárik - nebol prítomný na komisii, ale videl tieto plány, parkovacie miesta
tam boli zakreslené už vtedy. Je nezmysel niekomu určovať, že musí mať na svojom pozemku
vytvoriť parkovacie miesta. Jedine ak by to bolo určené VZN, niektoré mestá to majú, ale tu
nie je čo riešiť okrem toho, že bude upravený projekt, aby okap nezasahoval do susedného
pozemku. A ani k tomu sa nedá vyjadrovať, k tomu sa má vyjadriť dotknutý orgán.
Ing. Vladimír Bury (referát stavebného úradu, pozemkov a životného prostredia) - stanovisko
dotknutého orgánu je záväzné, bez jeho rozhodnutia stavebník nemôže začať. Parkovacie
miesta sa môžu vyžadovať, ale musí to mať oporu v zákone, alebo vo VZN obce, alebo
územnom pláne zóny. V územnom pláne obce sú zahrnuté tieto miesta ako priemyselné.
p. starostka - keďže obec nemá územný plán zóny, ani prijaté VZN o parkovacích miestach, je
pre nás smerodajne to, čo je uvedené v stavebnom zákone.
JUDr. Jozef Pikuliak (právny zástupca obce) - Ing. Bury zastupuje správny orgán, obec ako
samospráva v tomto prípade je vlastníkom susediaceho pozemku, teda je účastníkom konania,
má právo sa vyjadriť k tomu, či súhlasí so stavbou, ktorú ide stavebník stavať. Vzniká otázka,
aký má stavba vplyv na majetok obce.
Ing. Vladimír Bury (referát stavebného úradu, pozemkov a životného prostredia) - cesta je
štátna, my sme vlastníkom pozemku - neknihovanej parcely v „Ečkovom“ stave. Obec je aj
dotknutý orgán, lebo stavba sa realizuje v obci Skalité.
p. starostka – v tomto obec je dotknutý orgán, aj účastník konania, aj správny orgán.
p. Milan Vojčiniak - opýtal sa, koho je chodník okolo cesty.
Ing. Vladimír Bury (referát stavebného úradu, pozemkov a životného prostredia) - chodník
a pozemok sú dve rozdielne veci.
p. starostka - je potrebné rozlišovať komu patrí teleso cesty, teleso chodníka a komu patrí
pozemok.
Koniec diskusie.
p. starostka - zopakovala stanovisko stavebnej komisie, a dala do pozornosti, že požiadavka
vytvorenia pozdĺžnych parkovacích miest sa vypustí, nakoľko je v rozpore so zákonom.
Z diskusie nevzišiel nijaký pozmeňovací ani doplňujúci návrh.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 97/2015 – súhlasí s umiestnením stavby,
ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 13 hlasov).
p. starostka - požiadala, aby bol najskôr prejednaný bod rokovania Rôzne a potom
Interpelácie. Poslanci vyjadrili všeobecný súhlas.

15. Rôzne


Sociálne výpomoci

p. starostka - požiadal p. Révayovú, aby informovala poslancov o žiadostiach, ktorými sa
zaoberala sociálna komisia.
Mgr. Zdenka Révayová - informovala poslancov, že boli prejednané žiadosti o sociálnu
výpomoc - p. Júliana Legerská - komisia odporučila vo výške 300,- EUR na nákup paliva, p.
Peter Klušák - komisia odporučila vo výške 200,- EUR na nákup práčky, p. Miroslav
Časnocha - komisia odporučila vo výške 200,-EUR na nákup paliva. Okrem týchto bola
žiadosť p. Krčmárika. Vo VZN však je uvedené, že jednorázovú sociálnu výpomoc môžeme
poskytnúť tomu, kto nemá dlhy voči obci a on konkrétne nemá zaplatené TKO, takže mu
nemôžeme poskytnúť výpomoc. Komisia sa zhodla na tom, že sa bude musieť hľadať nejaké
riešenie, spôsob, aby mu mohla byť výpomoc poskytnutá. Ide o občana, ktorý nepoberá
sociálne dávky, ani dávky hmotnej núdzi, ani žiadny dôchodok, žije z toho čo mu dajú ľudia.
p. starostka - uvedené žiadosti boli prejednané na zasadnutí OR, ktorá požiadala HKO, aby
preverila možnosti ako poskytnúť výpomoc aj p. Krčmárikovi.
p. Mária Stašová (HKO) - dala do pozornosti VZN č. 8/2008 o poskytovaní jednorazovej
sociálnej výpomoci z rozpočtu obce. V poslednej dobe sa množia žiadosti, keď občania majú
malý príjem, alebo žiadny príjem, navyše majú podlžnosti voči obci a to najčastejšie na TKO.
Platné VZN nám neumožňuje poskytnúť takúto výpomoc. Riešením je VZN novelizovať.
Môže však dôjsť k tomu, že počet žiadosti o poskytnutie sociálnej výpomoci sa zvýši.
Diskusia k tomuto bodu:
JUDr. Milan Krčmárik – navrhuje vo VZN klauzulu, v bode 2 - že nemá žiadne dlhy zmeniť
v tom zmysle, že nemá žiadny príjem, alebo má príjem pod hranicou životného minima,
v prípade hodnom osobitného zreteľa, aj vtedy, keď má dlh voči obci, aby sme to mali nejako
ošetrené.
p. Vladislav Ondrašina - stráca to charakter, ako je jednorazová dávka sociálnej výpomoci
využívaná. Poskytovala sa vtedy, keď bol niekto v mimoriadnej situácii, napr. pri požiari,
pohrebe - ak sa tam uvedie tá klauzula, bude tých žiadosti veľa. Malo by to byť pre tých,
ktorí sú zodpovední, platia si všetko naporiadok a ocitnú sa v mimoriadnej nepriaznivej
finančnej situácií.
p. Ján Bury - dal do pozornosti, že konkrétne p. Rudolf Krčmárik nemá absolútne nič, ani
dom, nemá ani korunu, žije z toho, čo mu dá on sám a jeho suseda. Nemá nárok na
dôchodok, lebo mu chýba 5 dní, aby dostal starobný dôchodok.
p. Mária Špiláková (referát sociálnych vecí a PAM) – nemal by to byť žiadny problém, zaplatí
si to na sociálnej poisťovni a následne vybaví.
JUDr. Jozef Pikuliak (právny zástupca obce) - dal do pozornosti návrhy poslancov, jeho názor
je, že malo by byť pravidlo, aby mohli byť posúdené okolnosti, ako sa človek do takej situácie
dostal, bude sa vyhodnocovať jeho osobný stav. Pri posudzovaní sa budú brať do úvahy
konkrétne okolnosti prípadu.

p. Ľubica Lašová - na sociálnej komisii sa riešia so sociálnou pracovníčkou jednotlivé žiadosti
ľudí, je to na zvážení aj podľa situácie v rodine. Všetko sa do detailu preberá, každý prípad je
ojedinelý.
p. Jozef Vojčiniak - nevie o čo komu ide, či ide o tých pár metrov uhlia, ide zase o občana
z hornej časti dediny, tak je problém. Iní mali dlhy a dala sa im výpomoc.
p. Ján Bury - musíme sa držať platného VZN.
p. Vladislav Ondrašina - navrhol, aby sa mu to odpustilo.
p. Mária Stašová (HKO) - ide o nedaňovú pohľadávku, ktorá sa nemôže odpustiť.
p. Mária Špiláková - treba to urobiť tak ako u p. Koričárovej.
p. Mária Stašová (HKO) - poplatok TKO je daňová pohľadávka, ktorá sa mu stále bude viesť,
viesť dovtedy, kým sa nepreukáže, že pohľadávka je nevymožiteľná, až potom sa môže
odpustiť.
Koniec diskusie.
p. starostka - z diskusie vyplynulo, že aby bola možnosť poskytnúť sociálnu výpomoc, aj
takým občanom, ktorí nemajú vôbec nič, je potrebné zmeniť VZN. Návrh bude pripravený na
rokovanie 17. decembra 2015.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 98/2015 – schvaľuje poskyt. sociálnej
výpomoci, ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 13 hlasov).


Hospodárenie Prevádzky v podnikateľskej (vedľajšej) činnosti k 30. 9. 2015

p. starostka - na základe uznesenia OZ č. 23/2015 zo dňa 25.5.2015 naša príspevková
organizácia Obec Skalité Prevádzkareň je povinná k 30 9. 2015 informovať, ako sa vyvíja
hospodárenie v stredisku Doprava a navrhnúť prípadné opatrenia. Požiadala p. Žofiu
Majchrákovú, účtovníčku organizácie, aby informovala o hospodárení, správa tvorí prílohu
zápisnice.
p. Žofia Majchráková (účtovníčka Obec Skalité - Prevadzkáreň) - informovala poslancov
v zmysle §28 ods. 3. Zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
o výsledkoch hospodárenia v podnikateľskej činnosti k 30. 9. 2015 podľa stredísk :
Lyžiarske vleky
- 1 181,72 EUR
Pohrebné služby
+3 073,08 EUR
Správa (réžia)
- 28 618,00EUR
Stavebná činnosť
+4 963,62 EUR
Doprava
+1 721,37 EUR
Spolu:
-2 0042,54 EUR.
Z týchto skutočnosti vyplýva, že táto strata v podnikateľskej činnosti je spôsobená strediskom
LV a správa (réžia). Stredisko LV - tu nie je predpoklad do konca roka 2015 dosiahnuť

kladný hospodársky výsledok, účtovne odpisy (náklady) z vlastného majetku sa neprerušujú.
Navrhované opatrenia :
1.)Vzhľadom k tomu, že činnosť strediska Lyžiarske vleky bola uznesením OZ prerušená, je
potrebné vrátiť majetok zriaďovateľovi, potom Prevádzka nebude účtovať odpisy z vlastného
majetku. Práve to spôsobuje záporný hospodársky výsledok tohto strediska.
2.) Čo sa týka strediska Správa - réžia bude k 31. 12. 2015 rozúčtovaná na jednotlivé činnosti
podľa vypočítaného podielu hlavnej a podnikateľskej činnosti (§ 21 ods. 13 písm. a Zákona č.
523/2004 a Uznesenie OZ č. 200/2007.
Predpokladáme kladný hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti po preúčtovaní
podielu réžie na hlavnú činnosť bude k 31. 12. 2015.
p. Žofia Majchráková (účtovníčka Obec Skalité - Prevádzkareň) – pri záverečnom účte za rok
2014 nám bola vytýkaná Doprava, ktorá bola v mínuse, ale vzhľadom na réžiu musíme
„doťažiť“ všetky strediská.
p. starostka – chápe to tak, že navrhujú k 31. 12. 2015 - vrátiť majetok (vleky) obci, obec ho
doodpisuje, ale nepremietne sa to do jej hospodárskeho výsledku, súčasne zrušiť činnosť LV,
ktorá bola len prerušená. Ďalej bude potrebné prehodnotiť uznesenie o prečítavaní réžie, Toto
bude prerokované vo finančnej komisii.
Diskusia k tomuto bodu:
p. Vladislav Ondrašina - je to v poriadku, podľa ich informácií sa to všetko vyrovná.
p. Žofia Majchráková (účtovníčka Obec Skalité - Prevádzkareň) - nebude to úplne tak, lebo
odpisy sa musia do konca roka doúčtovať. Ak by sa činnosť LV zrušila, tak od začiatku
nového kalendárneho roka, nedá sa to už teraz vrátiť.
p. Vladislav Ondrašina - mal pripomienku, že keď vrátia vleky obci, čo s nimi urobia fyzicky.
JUDr. Milan Krčmárik - nie je to doriešené, keď to obec preberie, prejdú vleky do správy
obce, kto bude vykonávať správu, zase len Prevádzka, z toho dôvodu komisia požadovalo iné
riešenie a nesúhlasila, aby sa vrátili obci.
p. Žofia Majchráková (účtovníčka Obec Skalité - Prevadzkáreň) – môže to byť. Veď
vykonávame správu obecných budov a takisto budovy nemáme v účtovníctve, ale máme
stredisko Správa budov a majetku. Je to na vzájomnej spolupráci.
JUDr. Milan Krčmárik - opýtal sa na investora z Poľska, ku akému záveru sa došlo.
p. starostka – k dnešnému dňu neprejavil ďalší záujem.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 99/2015 – berie na vedomie informácie
o hospodárení Prevádzky, ktoré bolo jednohlane prijaté (počtom 13 hlasov).



Zákon o odpadoch

p. starostka – nový Zákon o odpadoch bude platný od 1. 1. 2016. V materiáloch dostali
poslanci prehľadné tabuľky o nákladoch na odpad v obci, aj s porovnaním za posledné roky.
Požiadala p. Annu Časnochovú, aby informovala poslancov o zmenách, ktoré sa dotýkajú
života v obci.
Mgr. Anna Časnochová (pracovníčka Obec Skalité - Prevádzkareň) - nový Zákon o odpadoch
prináša veľké zmeny hlavne v oblasti triedeného zberu, ruší sa recyklačný fond a zavádzajú sa
nové štandardy zberu a zodpovednosť za jeho financovanie.
Triedený zber zaväzuje k zodpovednosti výrobcov, to znamená, že výrobca zabezpečí výrobu,
dizajn až po likvidáciu výrobku. Výrobcovia a dovozcovia budú združení v spoločných
organizáciách tak, aby bolo prostredníctvom jednej zmluvy zabezpečené celé financovanie
triedeného zberu v obci.
Dôležitou zmenou sú zberné dvory, zavádza sa množstvový zber drobného stavebného
odpadu, následne musí byť určený poplatok za drobný stavebný odpad, ktorý bude mimo
poplatku za TKO.
Biologický rozložiteľný odpad nesmie byť skladovaný na bežnej skládke zmesového
komunálneho odpadu.
Pneumatiky sú vyňaté z komunálnych odpadov, o tie sa musí postarať výrobca cez
pneuservisy. Občania ich budú odovzdávať bezplatne do hociktorých pneuservisov bez toho,
aby museli kupovať nejaký výrobok. To isté platí aj pri elektrospotrebičoch.
Zákon platí od l. l. 2016, obec musí prijať nové VZN o odpadoch k 1.7.2015. Rovnako musí
mať Plán odpadového hospodárstva. Vznikajú Organizácie zodpovednosti výrobcov, tzv.
OZV, ktoré budú zabezpečovať likvidáciu vyradených výrobkov - sklo, plasty, papier,
lepenka. Každá obec musí uzavrieť zmluvu s niektorou takouto spoločnosťou.
p. starostka – doplnila, že obec nesmie doplácať na triedený odpad, najneskôr do konca marca
musí uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluvu s niektorou OZV a táto bude zberovej spoločnosti
preplácať náklady na zber triedeného odpadu. Ak ju obec neuzavrie, v apríli prebehne na
Ministerstve životného prostredia losovanie a niektorú OZv obci pridelia. Budeme musieť
likvidovať aj bioodpad, preto sú v rozpočte navrhnuté financie na spoluúčasť projektu na
biokompostéry pre všetky domácnosti. Čo sa týka poplatku za drobný stavebný odpad, obec si
určí sumu vo VZN v rozmedzí od 0,015 EUR/kg do 0,078 EUR/kg odpadu. Drobný stavebný
odpad je odpad, ktorý vzniká pri takej práci v domácnosti, keď nie je potrebné stavebné
povolenie, ani ohlásenie drobnej stavby. Firma T+T Žiliny, ktorá nám robila zber
separovaného odpadu, vypovedala všetkým trom obciam v tejto doline zmluvu, preto je pre
nás teraz najdôležitejšie nájsť novú zberovú spoločnosť, popritom rokovať aj s T+T
o stiahnutí výpovede.
Diskusia k tomuto bodu:
Mgr. Milan Kubalík - ako to rieši internetový predaj, napríklad pri nákupe pneumatík ?
Mgr. Anna Časnochová (pracovníčka Obec Skalité - Prevádzkareň) – musí Vám to zobrať
hociktorý pneuservis. Ak nemá kapacity, musí dať záväzný termín, kedy pneumatiku
odoberie, všetko bezodplatne.
Mgr. Milan Kubalík – obáva sa, že občania to hodia do kontajnera, keď sa príjme opatrenie,
aby to v kontajneri nebolo, bude to v našich lesoch a potokoch.

JUDr. Milan Krčmárik - po informáciách, ktoré boli podaná je hneď jasné, že obec bude mať
náklady na zakúpenie váhy na drobný stavebný odpad.
Mgr. Anna Časnochová (pracovníčka Obec Skalité - Prevádzkareň) – na školení nás
informovali, že váha byť nemusí, ale urobí sa tzv. kvalifikovaný odhad podľa tabuliek, ktoré
majú byť zverejnené na stránke ministerstva. Ak občan nebude súhlasiť, na vlastné náklady si
dá odpad zvážiť.
Mgr. Edita Špilová - opýtala sa o koľko bude mať obec nižšie náklady na odpad.
p. starostka - to sa nedá ešte odhadnúť.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 100/2015- berie na vedomie informácie
o Zákone o odpadoch, ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 13 hlasov).


Žiadosti prejednané v stavebnej komisii

p. starostka - predložila žiadosti, ktorými sa zaoberala StK. Ide o práce na miestnych
komunikáciách do Francoka, Pod Hušťom, Čanecký potok. Komisia ich doporučuje urobiť
v budúcom roku. OR tiež navrhla, aby sa tieto žiadosti schvaľovali v budúcom roku spolu
s ostatnými, tak ako každý rok, dnes ich treba zobrať na vedomie.
Diskusia k tomuto bodu:
p. Vladislav Ondrašina - upozornil, že v zozname ciest na tento rok vypadla cesta ku p.
Pakošovi u Koričárov - nebola opravená ešte po plynofikácii, bolo to spomenuté na
predchádzajúcom OZ.
p. starostka – preveríme a budeme informovať na ďalšom rokovaní.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 101/2015 – berie na vedomie žiadosti
o opravy MK, ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 13 poslancov).


Príspevok DDP pre zamestnancov

p. starostka - dala do pozornosti návrh doporučenie FK na zvýšenie príspevku zamestnávateľa
na DDP pre zamestnancov Obce Skalité vo výške 15,- EUR/osoba/mesiac. OR súhlasí, avšak
s podmienkou, že zamestnanec si bude prispievať v rovnakej výške.
Diskusia k tomuto bodu:
p. Mária Špiláková (referát sociálnych vecí a PaM) – nemalo by sa to obmedzovať, nevie, či
s tým budú zamestnanci súhlasiť. Tak to bolo schválené ešte v minulosti. Dnes si
zamestnanec nemusí prispievať v rovnakej výške.

p. starostka – preveríme to do ďalšieho zastupiteľstva, aby bolo všetko v súlade so zákonom.
Koniec diskusie.


Odmeny poslancov a HKO

p. starostka - predložila návrh OR - v súlade so Zásadami odmeňovania poslancov, zákonom
č. 369/1990 sú disponibilné prostriedky v rozpočtovej položke odmeny poslancom – je možné
vyplatenie odmeny 200,- EUR za dobre vykonávanú prácu počas celého roka. Ďalej OR
navrhuje odmenu HKO p. Stašovej vo výške 25% ročnej časovej mzdy.
Diskusia k tomuto bodu:
p. Jozef Vojčiniak - opýtal sa koľko peňazí je 25% odmeny HKO.
p. starostka – preverí, či takýto údaj nepodlieha ochrane osobných údajov.
JUDr. Milan Krčmárik - myslí si, že to nepodlieha ochrane osobných údajov, poslanci by to
mali vedieť, keď to schvaľujú.
p. starostka - preveríme a následne budete informovaní na ďalšom rokovaní OZ.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 102/2015 – schvaľuje odmeny poslancom
a HKO, ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 13 poslancov).
16. Interpelácie poslancov
p. Jozef Vojčiniak - upozornil, že pri moste do Čaneckého potoka treba umiestniť dopravnú
značku aká je tonáž mosta. Ďalej upozornil na skládku v Krčmisku, treba to vyčistiť.
p. starostka – preveríme a budem Vás informovať.
p. Vladislav Ondrašina - pripomenul, že požiadal o informácie o autoprevádzke vozidiel na
Obecnom úrade a Prevádzkezke sa vedie, či sa na to zabudlo.
p. starostka - túto požiadavka navrhol ako doplnenie do Plánu kontrolnej činnosti HKO na 2.
polrok 2015. Bude podrobne uvedená v správe z kontrolnej činnosti po 1. 1. 2016.
p. Vladislava Ondrašina - upozornil na lyžiarsku trasu od Kavaly na Lieskovú, aby sa
vymyslelo niečo nové. Opýtal sa na opravu železničných zastávok.
p. starostka - začali sme v spolupráci so ŽSR s opravami zastávok od Kudlova, kde je to
najjednoduchšie. Využívame občanov, ktorí si chodia odpracovať dávky v hmotnej núdzi.
Zastávka pod Poľanou je v dezolátnom stave, vyžaduje si odbornosť, preto sa bude robiť až
v budúcom roku.

p. Vladislav Ondrašina - opýtal sa, či sa bude predávať nová Monografia na Vianočných
trhoch.
p.starostka – nie, z technických príčin sa termín posúva bližšie k Vianociam. Budeme včas
informovať, aby si ju ľudia mohli zakúpiť.
Mgr. Zdenka Révayová - požiadala, aby bol na zimné obdobie dovezený VOK ku
Kožákovmu mostu.
Mgr. Anna Časnochová (pracovníčka Obec Skalité – Prevádzkáreň) - kontajner tam bude
pristavený.
JUDr. Milan Krčmárik - upozornil na náklady, ktoré vzniknú obci tým, že vleky prejdú
z Prevádzky na Obec. Nepočítalo sa s tým v rozpočte, bude sa to musieť riešiť. Opýtal sa na
ukončenú Pasportizáciu, navrhol, aby sa pristúpilo k realizácii na jednotlivých MK.
p. starostka – pasport dopravného značenia je ukončený, čakáme na vyjadrenie polície
a ďalších orgánov, bude k nahliadnutiu na stavebnom úrade.
p. Ľubica Lašová - dala do pozornosti, aby boli nápomocní veliteľovi DHZO, aby mu
pomohli riešiť situáciu s garážovaním plošiny, je to majetok obce. Požiadala, aby sa mu
nejakým spôsobom pomohlo s týmto riešením, nevie s akými pozemkami obec disponuje.
p. Miloš Petrák - opýtal sa v akom stave je vodovod u Filipa.
Ing. Vladimír Bury (referát stavebného úradu, pozemkov a životného prostredia) - projekt je
vypracovaný, rieši sa to komplexne medzi NDS, a. s. Bratislava a zhotoviteľom Váhostav –
SK., rovnako ako vodovod na Poľanu.
p. Miloš Petrák - opýtal sa, či sa budú ďalej vysypávať okraje cesty u Kavaly.
p. starostka - ak bude dostatok materiálu, určite sa bude pokračovať.
p. Ján Bury - opýtal sa, že na Finančnej komisii bolo prerokované zakúpenie malého vozidla
pre Prevádzku, táto žiadosť nebola predložená.
p. starostka – tento bod som stiahla z rokovania, nakoľko Prevádzka zatiaľ nepredložila ďalšie
podklady, ktoré si finančná komisia vyžiadala.

17. Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov rokovania p. starostka poďakovala prítomným za účasť,
informovala poslancov, že ďalšie rokovanie OZ bude 17. 12. 2015, požiadala predsedov
komisií, aby si pripravili správy o činnosti. Pozvala prítomných na Vianočné trhy, takisto
pozvala na Obecný ples - 16. 1. 2016.
Na rokovaní boli prijaté uznesenia od č. 70/2015 po č.102/2015.

Ing. Vladimír Krčmárik
prednosta OcÚ
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