Zápisnica
zo Slávnostného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Skalité
konaného dňa 17. 12. 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. Novelizácia č. 1/2015, ktorou sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2014 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (predkladá prednosta
OcÚ)
5. Novelizácia č. 2/2015, ktorou sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2008, ktorým sa určuje postup
a podmienky pri poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci Obce Skalité (predkladá
prednosta OcÚ)
.

6. Nakladanie s majetkom obce
7. Rôzne
8. Interpelácie poslancov
9. Hodnotiace správy o činnosti komisií OZ za rok 2015 (predkladajú predsedovia komisii)
10. Záver
1. Otvorenie zasadnutia.
Zasadnutie otvorila a viedla PaedDr. Andrea Šimurdová, starostka obce, ktorá privítala
všetkých prítomných na slávnostnom 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 Mgr. JUDr. Jozef
Gonščáka, JUDr. Milan Krčmárika. Predložený návrh bol jednohlasne schválený.
3. Správa o činnosti a kontrola plnenia uznesení OZ(predkladá starostka)
p. starostka - informovala poslancov, že Uznesenia, ktoré boli prijaté na rokovaní OZ 23. 11.
2015 sú všetky splnené, okrem tých, ktoré sú v plnení - týkajúce sa Všeobecne záväzných
nariadení, ktoré sú zverejnené a budú účinné až od 1. 1. 2016 a uznesenia týkajúce sa prevodu
majetku.
Správa o činnosti od posledného OZ, kontrola uznesení OZ (predkladá starostka)
-

-

uskutočnilo sa rokovanie s investičným riaditeľom a podpredsedom predstavenstva
Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. Bratislava (ďalej len NDS), Ing. Kováčikom termín dokončenia diaľnice bude predĺžený zhruba o 6 mesiacov, čo sa týka opravy
cesty 1/12 - ktorá prechádza cez našu obec, ktorá by po ukončení výstavby diaľnice
mala byť zrekonštruovaná a opravená. NDS poverila týmito opravami správcu
Slovenskú správu ciest (ďalej SSC). Bude nasledovať rokovanie na generálnom
riaditeľstve SSC, aby cesta bola opravená komplexne so všetkým potrebnými
spevneniami, vybudovaním oporných múrov.
konali sa oslavy 50. výročia vzniku MŠ Kudlov a Vianočné trhy
spoločne zasadala finančná komisia ďalej len (FK) a Obecná rada ďalej len (OR)
Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo výzvu na predkladanie projektov Znižovanie energetickej náročnosti verejných budov - sú stanovené zatiaľ dva termíny
na predkladanie projektov - 15. január a 15. marec 2016. 50 miliónov EUR je
určených pre samosprávy. Informovala, že z projektu sú vylúčené základné školy,
ktorých zriaďovateľom je obec a taktiež na uvedenú budovu nesmeli byť čerpané
eurofondy z obdobia 2007 – 2013, ani peniaze zo štátneho rozpočtu za posledných 5
rokov. Z toho vyplýva, že zateplenie cirkevnej školy sa bude realizovať z vlastných
prostriedkov obce. Čo sa týka budovy Materskej školy - 5 tis. EUR sme dostali
z Úradu vlády SR v roku 2012 na výmenu okien, preto sme dali dotaz na ministerstvo,
či budeme oprávnený žiadateľ. Čo sa týka zateplenia CVČ, tam projekt predložíme.

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č.103/2015 – berie na vedomie zapisovateľa,
voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a Správa o činnosti a Kontrola plnenia
Uznesení, ktoré bolo jednohlasne prijaté (12 prítomných poslancov).
4. Novelizácia č. 1/2015, ktorou sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie (ďalej
len VZN) Obce Skalité č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady (materiál poslanci dostali spolu
s pozvánkou, tvorí prílohu zápisnice)(predkladá starostka)
p. starostka - predložila Návrh Novelizácie č. 1 VZN č. 1/2014 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý je zverejnený na
webe a úradnej tabuli obce. Dôvodom úpravy je, že rok 2016 je rok priestupný (366 dní),
a ďalej nový Zákon o odpadoch, ktorý stanovuje povinnosť obce určiť sadzbu poplatku za
drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín. Ide o odpad, ktorý vzniká pri stavebnej

činnosti, ktorá nepodlieha ohlasovacej povinnosti. Poplatok vo výške 0,040 €/kg drobného
stavebného odpadu sa bude platiť priamo v hotovosti na Zbernom dvore, keď sa tento odpad
dovezie. Bol prejednaný vo FK a OR, doporučujú ho schváliť s doplnením v §10 bod 3 písm.
c) - Daň z verejného priestranstva vzhľadom na to, že je záujem o prenájom priestranstiev na
predvolebnú kampaň. FK a OR - navrhujú 0,50 EUR/m2/deň.
Diskusia k tomuto bodu:
p. Vladislav Ondrašina - opýtal sa, či to bude spoplatnené dodatočne, ak niekto príde, urobí
míting a neohlási sa.
p. starostka - ako náhle vznikne takáto situácia, na miesto bude vyslaný pracovník a poplatok
vyberie.
JUDr. Jozef Pikuliak (právny zástupca obce) - aby nedošlo k niečomu podobnému malo by to
byť spojené so sankciou.
p. starostka - v Zákone o obecnom zriadení je uvedená sankcia za porušenie VZN.
JUDr. Milan Krčmárik - dal do pozornosti, že ohlasovacia povinnosť platí a je povinná pre
každého, kto chce takéto niečo v obci organizovať.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 104/2015 - schvaľuje Novelizáciu č. 1
VZN č. 1/2014, ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 12 prítomných poslancov).
5. Novelizácia č. 2/2015 VZN č. 8/2008, ktorým sa určuje postup a podmienky pri
poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci Obce Skalité (materiál poslanci dostali
spolu s pozvánkou, tvorí prílohu zápisnice)(predkladá starostka)
p. starostka - informovala poslancov, že Návrh Novelizácie č. 2/2015 je zverejnený na
Úradnej tabuli a web stránke obce. Bol prerokovaný na zasadnutí FK a OR - ktorá doporučuje
OZ schváliť s doplnením a úpravami : § 4, ods. 1 sa dopĺňa o bod 3, kde navrhujú zmenu
v texte, a to : ktorý bol prijatý, nie umiestnený, namiesto NsP, je spojenie v Zdravotníckom
zariadení alebo Dome ošetrovateľskej starostlivosti. Ďalej § 4 odsek 6 - sa slová po
prerokovaní nahradia slovami od prerokovania. Ďalej sa dopĺňa § 4 odsek 7 sa dopĺňa : obec
Skalité môže poskytnúť jednorazovú dávku sociálnej výpomoci raz v roku - vložiť slovo
žiadateľovi.
Diskusia k tomuto bodu:
p. Jozef Vojčiniak - požiadal, aby bol tento Návrh Novelizácie č. 2/2015 podporený - nejedná
sa len o jedného občana, ale je ich určite viac, sú to ľudia, ktorí spadli na úplné dno, nemajú
nič, nemajú rodinu ani žiadny príjem.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 105/2015 – schvaľuje Novelizáciu č.
2/2015 VZN č. 8/2008, 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. J. Vojčiniak,
p. M. Petrák, p. O. Rovňan, p. M. Vojčiniak.
Proti: 0
Zdržal sa : p. V. Ondrašina
predložený návrh bol prijatý počtom 11 hlasov z počtu 12 prítomných poslancov
6. Nakladanie s majetkom obce (predkladá starostka)


Zámer odpredaja časti stavby vodovodu Kraviarov/ Pagorek (predkladá
starostka)

p. starostka - informovala poslancov, že táto záležitosť bola prejednávaná aj na zasadnutí OZ
23. 11. 2015 - zopakovala všetky udalosti, ktoré sa udiali v tejto veci. OZ na rokovaní 24. 8.
2015 schválilo Zámer odpredaja prebytočného majetku obce a to: časti stavby vodovodu
Kraviarov/Pagorek, ktorý obec nevyužíva - zámer odpredaja je schválený pre skupinu
občanov, ktorí sú podpísaní na Petícií a zastupuje ich p. Július Cerchlán. Predajná cena je
navrhnutá symbolická 1,- EUR z toho dôvodu, že ide o občanov, ktorí tento vodovod
v minulosti budovali. Následne záujem o odkúpenie časti vodovodu - zberná jímka, resp.
nesúhlas, aby boli časti vodovodu odpredané p. Cerchlanovi, prejavil p. Sekereš, p.
Sekerešová a s nimi podpísaní občania. P. Ferdinand Papík, ktorý je podpísaný spolu s p.
Sekerešom, sa dostavil na Obecný úrad (ďalej len OcÚ) a informoval, že on, jeho syn a
manželka
odstupujú,
sťahujú
svoje
podpisy
chcú
byť
mimo
tohto.
Na zasadnutí OZ 23. 11. 2015 - nebol schválený odpredaj majetku. Zámer je naďalej
zverejnený. Počas tejto doby - všetci poslanci boli informovaní, že ak im to pracovné
a súkromné povinnosti dovolia, aby prišli a urobili v teréne obhliadku majetku, o ktorom budú
bude rozhodovať. Neriešime majetko - právny stav pozemkov, ale riešime odpredaj
prebytočného majetku obce, a to časti stavby vodovodu, tak ako sú uvedené v Znaleckom
posudku : 1. Vodovod Kraviarov - Zberná jímka,2. Vodovod Kraviarov - oceľové potrubie 3.
Vodovod Kraviarov - potrubie 2. Poslanci urobili obhliadku v teréne, stretli sa aj s občanmi.
Následne 15. 12. 2015 - bola doručená žiadosť p. Sekereša, ktorý žiada OZ, aby bol tento
vodovod odpredaný obidvom skupinám občanov, teda tým, ktorých zastupuje p. Cerchlán
a aj tým, ktorých zastupuje p. Sekereš, aby ho mohli využívať spoločne. Opätovne sa týmto
sa zaoberala FK a OR a prijali Uznesenie, v ktorom doporučujú schváliť prevod prebytočného
majetku obce v súlade so zverejneným Zámerom - to znamená skupine občanov, ktorí tento
vodovod budovali, zastupuje ich p. Július Cerchlán a sú uvedení na Petícií zo dňa 16. 9.
2014.
p. Ľubica Lašová - sa dostavila na rokovanie OZ o 10,30 hod.
p. starostka – požiadala prítomných, aby za skupinu žiadateľov vystúpil jeden, v dĺžke max. 5
minút a informoval o tom, čo v danej veci ešte nebolo povedané, prípadne povedal to, čo
považuje za najdôležitejšie. Prítomní sa dohodli sa, že bude diskutovať p. Sekerešová. Ďalej
sa prihlásil p. Ján Zvardoň. p. starostka sa opýtala, ktorú zo zúčastnených strán zastupuje.
p. Ján Zvardoň - uviedol, že nie je uvedený na žiadnej Petícií, a nevie prečo.
Diskusia k tomuto bodu:

p. Sekerešová Žofia - privítala poslancov OZ a p. starostku - ako skupina občanov žiadali
Obecné zastupiteľstvo o vysvetlenie, čo je zahrnuté v položke časti stavby vodovodu Pagorek
INV. č. 2222000020. Žiadajú od OZ špecifikovať, čo je v tejto položke zahrnuté z dôvodu
určitosti a zrozumiteľnosti právneho úkonu odpredaja. Aby OZ vedelo, čo schvaľuje na
odpredaj, aby sa nestalo, že predmetom odpredaja bude niečo iné, ako je zahrnuté v Zámere
odpredaja a v Uzneseniach OZ a zároveň, aby Zmluva a odpredaj bola určitá a zrozumiteľná
a teda bola aj platná. Žiadajú, aby OZ schválilo odpredaj vodovodu nielen skupine občanov
zastúpených p. Júliusom Cerchlánom, ale aj skupine občanov zastúpených p. Sekerešom.
Teda spoločne všetkým, aby mohli vodu využívať títo občania sú takisto občanmi obce a nie
je dôvod, aby boli diskriminovaní, a aby bola zvýhodnená len skupina občanov, ktorú
zastupuje Július Cerchlán, keď môže vodovod slúžiť viacerým obyvateľom obce Skalité.
Občania obce Skalité zastúpený p. Sekerešom majú takisto morálny nárok na vodu z
odpredávaného vodovodu, nakoľko vodovod a potrubie ide po ich pozemkoch, nikdy
doposiaľ nedostali žiadnu náhradu ani nebudú žiadať, pokiaľ im bude umožnené podieľať sa
na odpredaji vodovodu Pagorek/Kraviarov. Čerpať vodu z vodovodu zo zachytávacej jímky.
Žiadajú prečítať mená z Petície, ktorú zastupuje Július Cerchlán, či je tam uvedené 35
rodinných domov, tým pádom, že p. Papík odstupuje, aj keď je stále pripojený na túto vodu,
by nás bolo menej, t.j. 10 rodinných domov, aby poslanci zvážili, či by sa tam tých 10 domov
nedalo napojiť. Po skončení OZ žiadajú od OZ - nahrávku rozhovoru aj nahrávku vyjadrenia
OZ k tomu, čo žiadajú občania.
p. Ján Zvardoň - privítal poslancov OZ, mal pripomienku k veci, ktorú sa dozvedel až
neskoršie, lebo každý, ktorý hovorí o tomto vodovode, a sú to ľudia, ktorých mená odzneli,
prečo neboli do toho zahrnutí občania, ktorí bývajú na cestou, nad železnicou aj s ostatnými
občanmi, ktorých sa to týka - Vincent Stenchlák, František Fonš- nebohý, Zvardoň Ján, Ignác
Habčák - nebohý. Sám ten vodovod kopal a preto vie o tom povedať veľa. Vodovod založil
a robil stavbyvedúceho nebohý p. Jozef Horeličan, bola to jeho myšlienka - organizoval
stavbu. Ľudia, ktorí budovali ten vodovod sa skladali po 500,-Kčs, vklad každého občana - 28
ľudí. Mená ľudí, ktoré teraz počul sa na vodovod neskladali a ani ho nebudovali, oslovil
poslancov, keď ide o odpredaj za 1.- EUR, tak tým ľuďom, ktorí to vybudovali a ich dedičom.
Je to dlhá história, obec pomáhala pri tom, následne sa to prerábalo, dávali sa plastové rúry, p.
Kráľ by o tom vedel povedať viac. Ja som mal 17 rokov, kopalo sa po pozemkoch, ktoré
neboli vysporiadané. Určitú dobu bola voda zadarmo, následne to prešlo pod správu obce, tak
sa voda platila Obecnému úradu, prešlo pod Sevak, nech je to Sevaku. Ak sa to má odpredať vodovod budoval môj otec, prečo by som nemal byť do toho zahrnutý. Naviac budovali tú
časť, ktorá išla od p. Kráľa, ktorá išla popod železnicu, má plán, vybavovalo sa to
v Olomouci, aby 5 rodinných domov malo vodu. A teraz, keď sa robila rekonštrukcia
vodovodu, presne vie, kde je uzáver, kadiaľ vedie potrubie popod železnicu. Súhlasí
s odpredajom za 1,-EUR, ale v prvom rade účastníkom, ktorí ten vodovod budovali a skladali
sa po 500,- Kčs a ručne si odkopali. Apeloval na poslancov, že majú schopnosti, aby sa to
odpredalo ľuďom, ktorí robili, kopali, aby sa to vrátilo nazad, tak ako to bolo.
-

do rokovacej miestnosti sa dostavil p. Július Cerchlán.

p. starostka – pripomenula udalosti, ktoré sa udiali - 3.7. 2015 sa uskutočnilo stretnutie
s občanmi, ktorí sú uvedení na Petícií, všetci prítomní mali k nahliadnutiu aj Znalecký
posudok. INV č. 2222000020 - sú to časti vodovodu, ktoré boli v teréne prejdené so znalcom.
Informácie poslanci majú, v teréne si mali možnosť obzrieť kadiaľ ten vodovod vedie, a čo
všetko bude OZ odpredávať. Ide o majetok, ktorý obec získala delimitačným protokolom od

štátu. Pripomenula, že prítomní žiadatelia sa môžu sa k danej veci vyjadriť v rozsahu 5
minút a povedať to čo ešte nebolo povedané. Aby zastupiteľstvo mohlo zodpovedne a podľa
najlepšieho vedomia a svedomia v prospech obce a občanov rozhodnúť. Dala slovo p.
Cerchlánovi.
p. Július Cerchlán - myslí si, že už všetko vedia, aj keď nebol prítomný, vie asi o čom bola
debata. Je na zdravom rozume poslancov a poslankýň, aby podľa sedliackeho rozumu
rozhodli.
JUDr. Milan Krčmárik - dal do pozornosti, že by bolo dobré ozrejmiť, o ktorých občanov ide,
či sú uvedení na tej listine, alebo na inej. Poslanci majú zámer odpredať to tým občanom,
ktorí to stavali, nech p. Zvardoň sám povie, ktorí to vlastne sú. Pochopil to tak, že ani jednou
petičnou skupinou neboli oslovení občania, ktorí bývajú na železnicou, tak nech sám povie,
kto to staval a dal peniaze, na tú dobu to bolo veľa.
p. starostka - zámer je schválený pre občanov uvedených na Petícií zo dňa 16. 9. 2014 a sú
zastúpený p. Júliusom Cerchlánom. Prečítala mená všetkých uvedených občanov Cerchlánová Anna, Skalité č. 85, Dominik Kráľ Skalité č. 80, Stenchláková Anna Skalité č.
83, Stenchlák Jozef Skalité č. 972, Frollová Božena Skalité č. 88, Martiniak Antom Skalité č.
788, Štefan Gralovič Skalité č. 1279, Marta Cerchlánová Skalité č. 1351, Ján Cerchlán Skalité
č. 913, Marián Vojtáš Skalité č. 90, Anton Stenchlák Skalité č. 1280, Stenchláková Margita
Skalité č. 82, Stenchlák Jozef Skalité č. 89, Tabačár Jozef Skalité č. 1221, Čanecký Pavol
Skalité č. 878, Špiriak Jaroslav Skalité č. 809, Kocúr Michal Skalité č. 1265, Alojz Petrák
Skalité č. 97, Jana Šmatlavová Skalité č. 97, Kocúrová Rozália Skalité č. 97, Petrák Ján
Skalité č. 97, Július Cerchlán Skalité č. 85, Muchová Anna Skalité č. 955, Škripek Jozef
Skalité č. 893, Martiniak Jozef Skalité č. 906, Truchliková Iveta Skalité č. 823, Krčmárik
Michal Skalité č. 1194, Martiniak Milan Skalité č. 101, Bestvina Jozef Skalité č. 100, Petrák
Vladimír Skalité č. 87, Martiniaková Agnesa Skalité č. 96, Štetiar Ján Skalité č. 962,
Rebrošová Jozefa Skalité č. 81, Gerátová Edita Skalité č. 102, Martiniaková Milada Skalité č.
1345, Sojka Rudolf Skalité č. 100, Baroniak Ján Skalité č. 794, Cerchlánová Mária Považská
Bystrica.
p. Ľubica Lašová - z čítania týchto mien sa dozvedela, že figuruje meno jej sestry aj bratranca
p. Rudolfa Sojku, ktorí už dávno na túto vodu nie sú napojení, hoci ich rodičia boli účastníkmi
pri výstavbe vodovodu a vie, že títo dvaja túto petíciu nepodpísali.
p. Július Cerchlán - oponoval, a povedal, že keď bol u jej sestry, medzi dverami plakala, že
aká to bola dobrá voda, a že s tým v plnej miere súhlasí. Sú to nepravdivé informácie, nevie,
z ktorej strany to má.
p. Ľubica Lašová - bola sa o tom informovať, keď bola reč o tomto vodovode, pochádza
z toho domu, nie je a ani nebude účastníkom a pozná skutočnosť. Vie, že jej rodičia takisto
prispeli na výstavbu vodovodu, ale pokiaľ má vedomosť tieto dve domácnosti boli už dávno
od tejto vody odpojené. Pozná skutočnosť, keď mal p. Horeličan vytvorené svoje žriedlo,
ktoré si do toho záchytu zadržiaval vtedy ľuďom zmizla voda, a už vtedy sa ľudia sťažovali
na to, že oni to budovali a p. Horeličan Milan, keď tam mal svoju firmu on im túto vodu
zachytil, už dávno mali dotlačenú vodu z Riek.
p. Vladislav Ondrašina - overoval si to takisto u p. Ivety Truchlíkovej, povedala mu to isté,
nevidí dôvod prečo by klamala. Stále je za to, aby sa 10 rodín pripojilo k Petícií p. Cerchlána

a bolo to predané komplet a boli dopojení aj ľudia od p. Zvardoňa, keď boli budovatelia tohto
vodovodu.
p. Sekerešová - mala pripomienku k ľuďom, ktorí boli prečítaní, nech sa tam napíšu len tí,
ktorí budovali, napr. p. Gralovičová je to sesternica, p. Vojtáš - staval dom v 80. roku, jeho
brat kedy staval dom - vodovod sa budoval v roku 1968, napíše tam svoju sestru, seba, bývajú
v jednom dome, Krčmárik - kedy sa staval, Šmatlava v jednom dome bývajú v jednom dome.
Treba zistiť kto to budoval , a vtedy sa zistí, že polovica ľudí, ktorí ten vodovod nebudovali.
Napísal tam p. Cerchlán svoju mamu, svojho brata, p. Vojtáš - takisto vodovod nebudoval.
p. Sekereš - navrhol, aby sa to odpredalo skutočným majiteľom pozemkov, ktorí tam tie
podiely majú a nech sa to predá tým skutočným 28 ľuďom, ktorí to v minulosti budovali, nie
tým, ktorých pripojila obec v 80 -tych rokoch. Tí 28, aby sa im neublížilo, lebo majú morálne
právo, ktorí to budovali, o tom musia byť nejaké záznamy, a nech sa to predá majiteľom
pozemkov.
p. Sekerešová - žiadala o vysvetlenie a bude žiadať o nahliadnutie, čo je zahrnuté v tej
položke, ďalej sa nešpecifikovalo a nezdôvodnilo ako ďalej, je ticho. Všade sa uvádza aj
v Uznesení, že sa odpredávajú časti stavby vodovodu Kraviarov - oceľové potrubie, vodovod,
zachytávacia jímka nikde nie je uvedená. Preto hovorila, aby zvážili, čo vlastne odpredávajú,
preto žiadajú nahliadnuť do starých dokladov, zberná jímka nikde nie je evidovaná, čo im
predajú vodovod bez zachytávacej jímky, požiadala, aby to zvážili ešte raz.
p. Zvardoň - vodovod vybudovalo 28 ľudí, záchyt medzi potokmi bol slabý. Obecný úrad
vybudoval ďalší záchyt a prepustili to do záchytu. 28 ľudí , ktorí to vykopali treba to predať
im, plne s tým súhlasí, vtedy už boli na takej úrovni, že sa nikto nesmel pripojiť, len tých 28
ľudí a keď prešiel na Obecný úrad - on pripojil sklad, Policajný zbor, napojili sa budovy. 28
ľudí, určite sa nájde záznam o tom, to že neboli vysporiadané pozemky, je to zákon
o hospodárení s vodou, je to povinnosť strpieť.
p. starostka – na záver diskusie oznámila informácie, ktoré požadujú a je možné ich
poskytnúť v súlade s platnou legislatívou, budú poskytnuté. Zopakovala, že Znalecký
posudok bol možný k nahliadnutiu na rokovaní 3. 7. 2015, ďalej kedykoľvek, je u starostky
obce, mnohí si ho prišli pozrieť. Obec môže predať len to, čo má vo svojom majetku
a s takým názvom, ako je to do majetku zaradené podľa delimitačného protokolu. Čo sa týka
majiteľov pozemkov - sú to všetko nevysporiadané pozemky. Pokiaľ ide o to, že v Petícií je
uvedené veľa ľudí z jedného domu – prečítala aj občanov z druhej petície - RD č. 77 podpísaní sú Slavomír Fonš, Fonšová Anna, Fonšová Žofia, Sekerešová Žofia, RD č. 79 Fonšová Irena, Fonš Marek, RD č. 76 - Milada Truchliková, Jozef Truchlik, Agnesa
Papíková, Slavomír Truchlik, Zuzana Truchliková, RD č. 70 - Papík Roman, Papíková
Martina – tí oznámili, že odchádzajú, RD - 78 Čanecká Slavomíra, Čanecký Miroslava,
Čanecká Nikola, Kocúrová Veronika, a takto sú uvedené aj ostatné mená na petícií. Ako
v jednej petícii tak aj v druhej sú podpísané aj štyri osoby z jedného domu. Hovorí to preto,
aby boli informácie komplexné, aby ich mali všetci poslanci „v merku“ a podľa nich sa
rozhodovali.
Koniec diskusie.
p. Jozef Vojčiniak - navrhol, aby bolo rokovanie pred hlasovaním prerušené 5 minútovou
prestávkou.

p. starostka - dala hlasovať o návrhu na prerušenie rokovania prestávkou
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
Proti: 0
Hlasovania sa zdržal: M. Vojčiniak
Rokovanie OZ bolo prerušené 5 - minútovou prestávkou od 11,02 hod. do 11,07 hod.
Rokovanie pokračovalo o 11,07 hod.
p. starostka – podľa rokovacieho poriadku dala hlasovať o návrhu Obecnej rady – odpredaj
skupine občanov uvedených na petícii a zast. p. Júliusom Cerchlánom, nakoľko z diskusie
nevzišiel žiadny doplňujúci a ani pozmeňujúci návrh.
Hlasovanie prebehlo následovne:
Za hlasovali: 0
Proti: 0
Hlasovania sa zdržali: 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.
p. Zdenka Révayová - predložila nový návrh návrhovej komisie - OZ na základe zistených
nových skutočností žiada predložiť zoznam uvedených 28 občanov aj s popisným číslom,
resp. ich právnych nástupcov, ich dedičov, ktorí sa podieľali na výstavbe a financovaní
vodovodu časti Kraviarov/Pagorek INV. č. 2222000020.
Návrh na Uznesenie č. 106/2015 – žiada predložiť zoznam 28 občanov, ktorí v minulosti
vodovod budovali, ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 13 hlasov ).


Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. č. 1840/1 - zast. plochy - MUDr. Pišček
(predkladá starostka)

p. starostka - predložila žiadosť MUDr. M. Piščeka, bytom Skalité 1485 o odkúpenie časti
pozemku KNC 1840/1 – zast. pl. o výmere do 200 m2, presnú výmeru by určil geometrický
plán (ďalej len GP). Pozemok sa nachádza medzi záhradou jeho rodinného domu a miestnou
komunikáciou (ďalej len MK) na Chajsovku. Jeho pozemok je oplotený, zvyšnú časť by
neoplocoval, slúžil by ako spevnená plocha na státie motorových vozidiel. Žiadosť bola
prerokovaná v stavebnej komisii (ďalej SK), ktorá ju žiadala doplniť, bol vyhotovený grafický
náčrt, kde bola preklopená katastrálna mapa do „ortofotomapy“ a bolo zistené, že časť
pozemku, ktorý je majetkom obce je už oplotená v záhrade. Ide cca o 90 m2. OR aj FK
prerokovali žiadosť, doporučujú OZ schváliť zámer odpredaja podľa osobitného zreteľa na
časť pozemku, ktorá je oplotená s tým, že si na vlastné náklady vyhotoví GP za účasti
pracovníka obce. Cena za odpredaj je 15,-EUR/m2. Ostatné časti ostanú v majetku obce,
nakoľko v uvedenej lokalite Obec Skalité buduje MK. Odovzdala slovo MUDr. Piščekovi.

MUDr. Milan Pišček - privítal prítomných, dal do pozornosti, že došlo k pochybeniu z jeho
strany, nakoľko pri budovaní oplotenia nebol prítomný, keď to robila firma, z toho dôvodu
došlo k skoku, na základe toho podal žiadosť o odkúpenie, nejedná sa o úrodnú pôdu, je to
močiar, sú tam ľudia z bytoviek, z toho dôvodu dal žiadosť, aby sa tam vytvorili parkovacie
miesta pre ľudí, ktorí tam bežne parkujú. Parkovisko by vyhotovil na vlastné náklady, dal ten
návrh, čo sa týka ceny, rešpektuje to, nie je mu známe, že by obec odpredávala pozemky
v takejto cene, mali by si byť všetci rovní, nie je mu známe vysvetlenie. S vytvorením GP na
zahradenú časť za prítomnosti pracovníka OcÚ súhlasí, čo sa týka ostatnej plochy, necháva na
zvážení a rozhodnutí poslancov. Je to jeho vlastná iniciatíva, aby ľudia, ktorí chodia na
návštevu do bytoviek, nemuseli chodiť po vode. Cesta je odhŕňaná obcou, vo veľkej miere sa
o zimnú údržbu stará sám, chodia tam ľudia z Chajsovky, ľudia z bytoviek, rád by týmto
spôsobom prispel, nikdy by pozemok nezahradil, pokiaľ sa rozhodnú odpredať túto časť
pozemku je ochotný to urobiť pre obec, ktorú podporuje aj iným spôsobom - sponzorstvo na
kultúrne akcie. Pokiaľ by išlo o to, nemá problém to vrátiť obci za 1,-EUR. Zaujíma ho výška
MK, aby sa vyrovnalo parkovisko s cestou, aby došlo k odvodneniu cesty.
p. starostka - dala poslancom do pozornosti, že celá parcela č. CKN 1840/1 je v správe ZŠ
s MŠ Skalité Kudlov, ak sa bude schvaľovať Zámer odpredaja časti pozemku, musí byť
schválené aj odňatie zo správy. Pozemok za cenu 15,-EUR/m2 odkupovali firmy VERONIKA
a NEREZOL, s.r.o. na vybudovanie prístupovej cesty.
MUDr. Milan Pišček - chápe, že bola takáto cena v prípade firmy, ale ako súkromná osoba, za
to že má prihradené, je táto cena vysoká.
Diskusia k tomuto bodu:
p. Ján Bury - mal pripomienku na pracovníkov stavebného úradu, či je tam do budúcna
plánované parkovisko na tom pozemku, o ktorý prejavil záujem p. Pišček.
p. starostka - stavbu cesty realizuje Prevádzka, požiadala p. A. Petráka, aby informoval, ako
sú plánované odstavné plochy v tomto úseku.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevádzkáreň) - plánová je výhybňa pod p. Kozákom,
zhruba v mieste oproti domu p. Piščeka, medzi štrkovou formou MK v súčastnosti a tokom
Skaliťanky je priestor 15-18 m široký, z časti ho má správe Povodie Váhu. Uvažuje sa
o odstavných plochách v priebehu budúceho roka, zatiaľ len štrkovej forme. Ak sa zmení
majetkoprávny stav týchto pozemkov, budú môcť byť vytvorené spevnené odstavné plochy.
p. Ján Bury - doplnil ešte k cene pozemku, nakoľko p. Pišček vysvetlil, ako došlo
k prihradeniu pozemku, navrhol znížiť cenu od predávaného pozemku na 10,- EUR/m2.
p. Vladislav Ondrašina - súhlasí s odpredajom časti prihradeného pozemku - 90 m2, ploty
nebude teraz rozbíjať, keď už sú spravené. Čo sa týka odstavných plôch, je toho názoru, aby
toto bolo riešené zo strany obce. Vysvetlil výšku ceny 15,-EUR/m2 - mal to byť signál pre
tých, ktorí najskôr postavia a potom žiadajú odpredať, bola to skôr taká výstraha - sankcia.
Súhlasí, aby bol pozemok predaný za cenu 10,-EUR/m2.
p. J. Vojčiniak - prikláňa sa k cene 10,-EUR/m2 pozemku, ktorý je zahradený. Čo sa týka
ostatnej časti pozemku - aby sa dohodol s obcou, aby sa parkovisko urobilo.

JUDr. Milan Krčmárik - čo sa týka ceny 15,-EUR už to bolo povedané. Neverí tomu, že to
firma urobila len tak. Súhlasí s odpredajom toho prihradeného pozemku s tým, aby sa do
budúcna najskôr požiadalo a dohlo sa s obcou, keď niekto niečo chce odkúpiť. Je jasné, že sa
plot nebude búrať, treba každému vyjsť v ústrety, súhlasí aj s cenou 10,- EUR/m2.
JUDr. Jozef Pikuliak (právny zástupca obce) - dal do pozornosti, že každú cenu ktorú
vytvárajú, je potrebné dodržať ju aj v budúcnosti, aby boli rovnaké pravidlá pre všetkých.
Informoval poslancov, že je prípad v Sihlách , kde sused prihradil obecný pozemok a tak
zabránil druhému prístup k domu a nikto nežiada žiadne peniaze, ani nie je žiadny signál, že
sa to nebude tolerovať. Treba mať rovnaké pravidlá pre všetkých a pri všetkých
záležitostiach.
JUDr. Milan Krčmárik - dal do pozornosti, že niektoré mestá a obce majú ceny pozemkov
určené vo VZN. Navrhol, aby boli ceny pozemkov určené vo VZN do budúcna a každý bude
vedieť, za koľko sa bude pozemok odpredávať.
p. starostka - informovala poslancov, že do rokovania FK bude pripravený návrh VZN stanovenie ceny pozemkov v obci. Čo sa týka prihradeného pozemku, o ktorom informoval
JUDr. Pikuliak, bude to preverené.
p. Martin Gonščák (referát stavebného úradu, pozemkov a životného prostredia) – môže hneď
informovať o pozemku, o ktorom hovoril JUDr. Pikuliak. Išlo o p. Kukovú, ktorá dala
podnet, ten bol riešený v stavebnej komisii a následne p. Gerát po upozornení odhradil
pozemok. V súčasnosti p. Kuková nechce už nič od obce odkupovať.
Koniec diskusie.
p. starostka - dala hlasovať o pozmeňovacom návrhu p. Jána Buryho - cena pozemku 10,EUR/m2,
-

Pozmeňovací návrh bol jednohlasne schválený.

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 107/2015 – schvaľuje zámer odpredaja
časti pozemku MUDr. Piščekovi , ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 13 hlasov)


Prevádzka - odňatie správy Stredisko lyžiarske vleky, prepočet réžie, nákup
nákladného vozidla (predkladá starostka)

p. starostka - informovala poslancov o záležitostiach našej príspevkovej organizácie Obec
Skalité - Prevádzkáreň, ktoré boli prerokované aj na predošlom rokovaní OZ, a to:
- Odňatie správy a Prevod správy vlekov do majetku obce. Na predchádzajúcom rokovaní OZ
Prevádzka predložila informatívnu správu o dôvodoch záporného hospodárskeho výsledku,
ktorý tvorí predovšetkým stredisko lyžiarske vleky a ich odpisy. Predložili návrh, aby sa
majetok vrátil späť obci. OR a FK doporučujú toto schváliť s tým, aby bola uzatvorená
zmluva medzi obcou a Prevádzkou o zodpovednosti, správe a údržbe uvedeného majetku.
- Prehodnotenie percentuálneho podielu réžie na Hlavnej - príspevkovej a Vedľajšej –
podnikateľskej činnosti. Od roku 2007 sú platné Uznesenia, kde sa prvé tri štvrťroky réžia
rozpočítava vo výške 50%, a vo štvrtom kvartáli sa dopočíta podľa skutočnosti. Vychádzalo
sa z histórie, kde pomer Podnikateľskej činnosti a Príspevkevej činnosti bol v pomere 50 : 50,
čo dnes nezodpovedá skutočnosti. Je tu nový návrh na zrušenie Uznesení v celom rozsahu,

a aby sa štvrťročne rozúčtovanie réžie realizovalo vo výške 75% a štvrtý kvartál sa dopočíta
podľa skutočnosti. OR a FK to doporučujú.
- Žiadosť Prevádzky o kúpu nového malého nákladného vozidla v obstarávacej cene do 23 tis.
EUR z vlastných zdrojov v Hlavnej činnosti. Po prejednaní v FK a OR, toto doporučujú
schváliť. Automobil bude využívaný len v Hlavnej činnosti na miestne komunikácie, verejné
osvetlenie, verejné priestranstvá a zeleň, cintoríny, údržbu budov. Nebude sa môcť používať
na služby občanov. Požiadala p. A. Petráka a p.Žofiu Majchráková, aby doplnili vstupné
informácie.
p. Žofia Majchráková (účtovníčka Obec Skalité – Prevádzkáreň) - 85% našej činnosti je
zameranej na Hlavnú činnosť, ak by sa auto kúpilo v Podnikateľskej činnosti muselo by sa
všetko prefaktúrovať. Vzniká opäť problém s odpismi, z odpisov sa tvorí hospodársky
výsledok, nie sme schopní na podnikateľskej činnosti urobiť taký výsledok, aby bol
hospodársky výsledok kladný a činnosť, ktorá je stratová musí byť zrušená. Máme ušetrené
finančné prostriedky na hlavnej činnosti z vlastných zdrojov, bude to jednoduchšie, čo sa týka
účtovníctva.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň) - prvá úvaha bola, že sa kúpi ojazdené
auto. Po prieskume trhu na dvojkabínové auto, ktoré umožňuje prevoz 5 – 7 osôb, sme od
toho upustili. Vzhľadom na projekty z Úradu práce a toho, že si poberatelia dávok v hmotnej
núdzi musia dávky odpracovať, je problém rozmiestniť týchto pracovníkov po celom katastri
obce. Tento automobil by sa využil na prevoz pracovníkov a rôzneho drobného materiálu
a náradia. Doteraz to robíme tak, že ich rozvážame na niekoľko etáp + rozvoz kosačiek,
krovinorezov a iného náradia. Aby automobil vykázal zisk v podnikateľskej činnosti, musí
mať za rok najazdených 20- a viac tisíc km, aby si zarobil na odpisy. U nás je predpoklad, že
auto najazdí do 15 tis. km.
Diskusia k tomu bodu :
JUDr. Milan Krčmárik - opýtal sa na akých hlavných činnostiach sa ušetria finančné
prostriedky, odkiaľ vezmú 23 tis. EUR. ?
p. Žofia Majchráková (účtovníčka Obec Skalité – Prevádzkáreň)) - vlastné prostriedky máme
z minulých rokov napríklad - z dobropisov za elektrinu, vyberá sa cintorínsky poplatok je
v príjmoch. Sú to prostriedky napríklad na riešenie situácie, keď chýbajú peniaze z rozpočtu
na úhradu faktúr.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň) - sú to prostriedky tak z obdobia 10
rokov. Ojazdené vozidlo nemá význam kupovať, technika je už skoro celá obmenená.
p. Vladislav Ondrašina - opýtal sa na akom stredisku bude vedené toto auto ?
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň) - na stredisku Verejné priestranstvá.
p. Žofia Majchráková (účtovníčka Obec Skalité – Prevádzkáreň)) - bude vedené na jednom
stredisku a podľa využitia sa bude zaťažovať príslušné stredisko, odpisom sa zaťažia
jednotlivé strediska podľa výkonov.
p. Vladislav Ondrašina - myslí si, že na prevoz pracovníkov je potrebné toto vozidlo,
doporučoval by, aby to bolo vyklápacie auto.

p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň) -vyklápacie auto máme MULTIKÁRU.
Najväčší problém je s kosačkami a krovinorezmi, fúrikmi. Na nákup vozidla bude určená
komisia - dodanie trvá až 3 mesiace.
p. starostka – musíte postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní. Ak je to tovar bežne
dostupný, tak cez elektronické trhovisko.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 108, 109, 110/2015 – schvaľuje odňatie
správy vlekov, zmenu réžie a nákup vozidla, ktoré boli jednohlasne prijaté ( počtom 13
hlasov).


Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v budove Svadobky - p. Jana Stavová
(predkladá starostka)

p. starostka - predložila žiadosť p. Jany Stavovej, bytom Skalité č. 1040 o prenájom
nebytových priestorov za účelom obchodnej činnosti v budove č. 602, ktoré doposiaľ užíva p.
Jozefa Rešetková. Na rokovaní OZ 23.11. 2015 bol schválený zámer prenájmu voľných
priestorov, nakoľko p. J. Rešetková požiadala o ukončenie nájomnej zmluvy. Zámer je
zverejnený na úradnej tabuli obce, web stránke. FK a OR - doporučujú schváliť prenájom
uvedených priestorov s obvyklou výškou nájmu na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3
mesiace.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nakoľko sa nikto neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 111/2015 – schvaľuje prenájom nebyt.
priestorov J. Stavovej , ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 13 hlasov).


Žiadosť p. Daniely Čaneckej - o udelenie súhlasu prenajať priestory (predkladá
starostka)

p. starostka - predložila žiadosť p. D. Čaneckej, bytom Skalité č. 1290, o udelenie súhlasu
k prenájmu časti nebytového priestoru v súlade s nájomnou zmluvou č. 15/12/2014
podnajomníkovi p. Michaele Krkoškovej, bytom Skalité za účelom zriadenia kaderníctva. FK
a OR - doporučujú schváliť žiadosť p. Daniely Čaneckej.
Diskusia k tomuto bodu:
p. Vladislav Ondrašina - opýtal sa, či chce prenajať len časť priestorov.
p. starostka - iba časť priestorov, aby tam bolo aj kaderníctvo a aj kozmetický salón - služby
pre občanov.
Koniec diskusie.
JUDr. Jozef Pikuliak (právny zástupca obce) - upozornil, aby bolo uvedené v uznesení
poverenie pre starostku obce na vydanie súhlasu.

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 112/2015 - schvaľuje súhlasu na prenájom
priestorov p. D. Čaneckej, ktoré bolo jednohlasne prijaté ( počtom 13 hlasov).


Prevod majetku do správy CVČ - inventár

p. starostka - dala do pozornosti, že na rokovaní OZ 23. 11. 2015 bol schválený prevod správy
majetku budovy č. 603 - CVČ, v budove sa nachádza aj hnuteľný majetok obce, ktorý takisto
CVČ využíva, požiadala o odsúhlasenie zmeny pôvodného uznesenia - do správy CVČ
prechádza aj tento majetok : počítač, tlačiareň, ohrievače a pod. FK a OR prerokovali túto
záležitosť a doporučujú OZ schváliť doplnenie Uznesenia č. 88/2015 zo dňa 23.11. 2015.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nakoľko sa nikto neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 113/2015 – schvaľuje doplnenie uznesenia
o prevode majetku do správy CVČ - inventár, ktoré bolo jednohlasne prijaté ( počtom 13
hlasov).
 Uzatvorenie nájomných zmlúv s VÁHOSTAV-SK, a. s. (predkladá starostka)
p. starostka – pripomenula poslancom, že v rámci vykonanej revízie nájomných zmlúv na
pozemky a nebytové priestory bolo zistené, že v prípade bývalej MŠ u Tomasa, ktorú ma
prenajatú firma VÁHOSTAV_SK, a. s. , súčasťou nájomnej zmluvy nie sú pozemky v areáli,
MŠ, ktoré firma taktiež využíva. V priebehu roka bolo niekoľko rokovaní, najdôležitejšie bolo
stretnutie s výkonným riaditeľom a podpredsedom predstavenstva Ing. Kimličkom, kedy sme
dospeli k spoločnému záveru a dohodli zmenu záväzkov tak, že sa zmluva rozčlení na dve
zmluvy – Zmluva na nebytové priestory a Zmluva na pozemky. Následne každoročne
pribudne obci nájomné za pozemky vo výške zhruba 2560,- EUR ročne, plus jednorázové
vyrovnanie vo výške 2500,-EUR. FK a OR prerokovali túto záležitosť - doporučujú OZ
schváliť súhlas s uzatvorením nájomných zmlúv na dobu určitú na dobu 2 rokov do konca
roka 2017.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nakoľko sa nikto neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 114/2015 – súhlas s nájomnými zmluvami
Váhostav- sk, ktoré bolo jednohlasne prijaté ( počtom 13 hlasov).


Monografia Skalité obec pod Trojákom - predajná cena (predkladá starostka)

p. starostka – nová monografia Skalité obec pod Trojakom má obstarávaciu cenu 44,80
EUR/ks. FK a OR doporučujú, aby sa táto kniha predávala za cenu 40,-EUR/ks.
Diskusia k tomuto bodu :
JUDr. Milan Krčmárik - cena 40,- EUR je dosť vysoká, aby sa kniha nestala nepredajnou.
Navrhol cenu znížiť minimálne o 5,- EUR - cena 35,-EUR.
p. starostka - kniha má veľkú cenu, na rokovaniach boli rôzne návrhy.
JUDr. Milan Krčmárik - okruh kupujúcich je zúžený, budú ju kupovať väčšinou naši občania,
dáva pozmeňovací návrh 35,- EUR.

Mgr. Zdenka Révayová - je to vysoká suma, navrhla a súhlasí so sumou 35,- EUR.
Koniec diskusie.
p. starostka - dala hlasovať o pozmeňovacom návrhu JUDr. Milana Krčmárika 35,- EUR/ks.
Za hlasovali: Mgr. Z. Révayová, Mgr. M. Kubalík, p. M. Kurtová, 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: Mgr. E. Špilová.
-

návrh bol prijatý.

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 115/2015 – schvaľuje predajnú cenu
monografie Skalité obec pod Trojákom 35,- EUR/ks, hlasovanie prebehlo nasledovne:
Za hlasovali: Mgr. Z. Révayová, Mgr. M. Kubalík, p. M. Kurtová, 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: Mgr. E. Špilová.
-

uznesenie bolo prijaté počtom 12 hlasov z počtu 13 prítomných poslancov.

p. starostka - informovala poslancov, že kniha bola ocenená cenou Nadácie slovenských
novinárov, získala hlavnú cenu.
7. Rôzne


Príspevok obce Skalité pre zamestnancov DDP (predkladá starostka)

p. starostka - informovala poslancov, že na rokovaní OZ v novembri nebolo prijaté uznesenie
o výške príspevku zamestnávateľa Obec Skalité na Doplnkové dôchodkové poistenie (ďalej
len DDP) pre zamestnancov z toho dôvodu, že nebolo jasné, či minimálne rovnakou čiastkou
nie je povinný si prispievať zamestnanec. Podľa platnej legislatívy to tak nie je. FK a OR
doporučujú schváliť OZ od 1.1. 2016 príspevok na DDP vo výške 15,EUR/mesačne/zamestnanec.
Diskusia k tomu nebola, nakoľko sa nikto neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 116/2015 – schvaľuje
zamestnávateľa na DDP, ktoré bolo jednohlasne prijaté ( počtom 13 hlasov).


príspevok

Separovaný zber (predkladá starostka)

p. starostka - informovala poslancov - firma TT Žilina, ktorá nám robí zber separovaného
odpadu, vypovedala zmluvu všetkým trom obciam v doline z toho dôvodu, že nedokáže
zabezpečiť ďalšie dotriedenie plastov, pretože nebudú prevádzkovať triediacu linku a
jednotlivé komodity sa musia zbierať zvlášť. V mesiaci január bude posledný zber v takej

forme, ako je uvedené v zmluve. Od 1. februára sa budú osobitne triediť plasty na tetrapaky,
kovové obaly a ostatné plasty. Sklo ostáva tak ako doteraz. Všetci občania dostanú priesvitné
vrecia s vysvetlením, ako sa bude separovať. Do konca roka 2020 musí mať obec pomer
separovaného odpadu 50:50, v súčasnosti je to 13%. Firma TT uzavrie zmluvu so všetkými
troma obcami, následne uzatvoríme zmluvu s Organizáciou zodpovednosti výrobcov (ďalej
OZV). Je to spoločnosť, ktorá bude v plnej výške hradiť náklady na zber Separovaného
odpadu firme TT Žilina a takisto aj obci. Budeme komunikovať s občanmi jednotlivo počas
posledného zberu, aj na Prevádzke, aj cez školy a Obecný Spravodaj. Iná cesta ako separovať
a viac separovať nie je. Požiadala poslancov o spoluprácu aby sa o tom verejnosť dozvedela.
Podľa nového zákona o odpadoch aj kontajnery a nádoby na separovaný zber má obci dávať
OZV, platí aj nájom za stojisko kontajnera na triedený odpad. Ak však v kontajneri, alebo
inej nádobe určenej na separák bude 50 % komunálneho odpadu, nezaplatia nám nič. Prax
ukáže, čo nový zákon o odpadoch v skutočnosti prinesie.
Diskusia k tomuto bodu:
Mgr. Zdenka Révayová - opýtala sa, či sa budú vrecia dostávať jednorázovo, alebo stále.
p. starostka - stále, nakoľko náklady bude hradiť OZV, s ktorou uzavrieme zmluvu.
Mgr. Edita Špilová - náklady na odpad sú v rozpočte obrovská suma, určite sa bude robiť aj
propagácia v škole.
Mgr. Milan Kubalík – veľký problém, čo sa týka separovaného odpadu je to, že sa málo
vyváža, ľudia to nemajú kde skladovať, zamyslieť sa treba nad tým, aby sa častejšie vyvážal
separovaný odpad, potom bude lepší výsledok.
p. starostka - bude sa vyvážať 6x do roka - t.j. každé dva mesiace.
Mgr. Anna Časnochová (pracovníčka Obec Skalité – Prevádzkáreň) - náklady na separovaný
zber budú obci preplácať OZV.
p. starostka - je myšlienka, že za ušetrené peniaze by sa každý rok opravila napr. konkrétna
cesta, aby všetci sme videli, kde sú ušetrené peniaze, že má naozaj význam separovať.
p. Vladislav Ondrašina - opýtal sa ako to vyzerá s biokompostérmi, ako sa bude nakladať so
zeleným odpadom. Apeloval na pripomienku p. Kubalíka, čo sa týka bytoviek, navrhol aby
tam boli dodané 1000 l nádoby na odpad.
Mgr. Anna Časnochová (pracovníčka Obec Skalité – Prevádzkáreň) - nie sú tam preto, lebo
ľudia tam nedávajú separovaný odpad, ale je tam všetko komunálny odpad, dávajú do tých
nádob všetko.
p. starostka - čo sa týka zeleného odpadu, už nebude postačovať, že občan dá čestné
prehlásenie, že kompostuje. Po vyhlásení výzvy sa zapojíme do projektu, aby sme získali
biokompostéry tak, ako som informovala na minulom OZ. Ak má niekto veľké množstvo
zeleného odpadu, nech kontaktuje Prevádzku.
p. Vladislav Ondrašina - dal do pozornosti, že linka na triedenie je v obci Zborov nad
Bystricou.

p. starostka - obec musí mať zmluvu so spoločnosťou, ktorá nám to bude zbierať a obec
Zborov určite nemá záujem.
p. Miloš Petrák - opýtal sa v akom stave je nákup vlečky ?
p. starostka - 23. 11. 2015 bol schválený odpredaj prebytočného majetku, bolo to už
zrealizované na účte je spolu 11 tis. EUR na nákup vlečky, ktorý bude uskutočnený podľa
zákona o verejnom obstarávaní, pravdepodobne cez elektronické trhovisko.
Mgr. Anna Časnochová (pracovníčka Obec Skalité – Prevádzkáreň) - od 1. 1. 2016 - zelený
odpad už nám nebude firma JOKO bezplatne odoberať, vzhľadom na nový zákon bude už
obec za takýto odpad platiť.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň - upozornil, že nádoby na separovaný
odpad boli rozmiestnené po obci, dopadlo to katastrofálne - bolo tam nahádzané všeličo aj
použité plienky a uhynuté zvieratá. Mohli by byť umiestnené pri školách, ale na iných
miestach to nemá význam, končí tam TKO. Obec má 90 takýchto nádob.
Mgr. Zdenka Révayová - opýtala sa, kedy bude privezený kontajner ku Kožákovmu mostu,
ľudia sa musia prevychovať, obáva sa, že aj ostatné zbery dopadnú katastrofálne.
Mgr. Anna Časnochová (pracovníčka Obec Skalité – Prevádzkáreň) - trasa je vďaka počasiu
stále zvozná, kontajnery sa striekajú, budú privezené. Ľudia stále vyvolávajú, prečo nie je
umiestnený kontajner, bývajú pri hlavnej ceste, majú mať popolnicu, pokiaľ im nepostačuje
jedna, nech si zakúpia druhú.
JUDr. Milan Krčmárik - zimné obdobie je nie len o tom, že napadne sneh, ale ľudia kúria,
jedna popolnica nepostačuje.
P. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň - podľa platného VZN má mať každý
občan zakúpenú popolnicu, ak mu nepostačuje jedna má si zakúpiť dve.
Mgr. Anna Časnochová (pracovníčka Obec Skalité – Prevádzkáreň) - kontajner tam je
umiestnený z toho dôvodu, že keď napadne sneh, vozidlo na zvoz sa do uvedenej lokality
nedostane.
JUDr. Jozef Pikuliak (právny zástupca) - občan má povinnosť nakladať s odpadom, obec má
povinnosť odviezť, ale ďalšia vec sú náklady, stále ich nepriamo znáša občan. Zákon dáva
možnosť, či to zaplatí obyvateľ, alebo sa to zaplatí z rozpočtu, musí to byť prijaté vo VZN,
kto to obstará, a kto znáša náklady.
Mgr. Anna Časnochová (pracovníčka Obec Skalité – Prevádzkáreň) - keby ich neznášal,
musia sa náklady na popolnicu premietnúť do poplatku.
p. Jozef Vojčiniak - opýtal sa na čiernu skládku v Krčmisku.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň - ak to dovolí počasie tak sa zlikviduje už
teraz.

Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 117/2015 – berie na vedomie zmenu
spôsobu separovaného odpadu, ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 13 hlasov).


Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva (predkladá starostka)

p. starostka - predložila Plán zasadnutí OZ na rok 2016. Je to živý materiál, podľa potrieb sa
bude v priebehu roka meniť a dopĺňať.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nakoľko sa nikto neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 118/2015 – súhlasí s predloženým Plánom
zasadnutí OZ na rok 2016, ktoré bolo jednohlasne prijaté ( počtom 13 hlasov).


Zmena Uznesenia č. 102/2015 - odmeny poslancov a HKO (predkladá starostka)

p. starostka - dala do pozornosti Uznesenie č. 102/2015 zo dňa 23. 11. 2015, kde v súlade
s platnými Zásadami odmeňovania poslancov je uvedená výška odmeny za celoročnú aktívnu
prácu vo výške 200,- EUR v čistom. Mzda sa rozpočítava v hrubom, je teda potrebné zmeniť
uznesenie na 277,50 EUR/poslanec v hrubom.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nakoľko sa nikto neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 119/2015 - Zmena uznesenia č. 102/2015,
ktoré bolo jednohlasne prijaté ( počtom 13 hlasov).


Výsledky kontroly NKÚ (predkladá starostka)

p. starostka - informovala poslancov o kontrole Najvyššieho kontrolného úradu SR (ďalej len
NKÚ), ktorá prebiehala na našom obecnom úrade od 17. 9. 2015 do 18. 11. 2015 a bola
vykonaná v súlade s Plánom kontrolnej činnosti NKÚ na rok 2015. Bola zameraná na plnenie
Príjmovej časti rozpočtu obce, najmä dodržiavanie zákona o miestnych daniach, kde vznikajú
pohľadávky, ktoré sa nevymáhajú, pričom tieto skutočnosti majú zásadný vplyv na plnenie
príjmovej časti rozpočtov miest a obcí.
- predložila protokol o výsledku kontroly, ktorý tvorí prílohu zápisnice.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nakoľko sa nikto neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 120/2015- výsledky kontroly NKÚ
8. Interpelácie poslancov (predkladajú poslanci)
JUDr. Milan Krčmárik - upozornil na krajnice na MK od Tridsiatku smerom na Oščadnicu,
vysypať ich aspoň makadamom, aby zo strany obce bolo toto zrealizované. Nad servisom D.
Truchlika oproti p. Šušlovej pri priepuste je veľká diera zo strany rieky, v zime sa tam natlačí
sneh a auto skončí v potoku, navrhol dať tam nejakú zábranu. Dal do pozornosti vec, ktorá sa
týka p. Kocúra a priepustu na Chajsovke, nevedel o tom, že to bolo na súde, informoval ho p.
Kocúr. Voda vytekala na ich pozemok, zo strany Prevádzky bolo urobené, že bol priepust
zasypaný. Voda tečie po ceste nedá sa tam chodiť. Myslí si, že by sa mali k tomu nejako

postaviť, oni chcú, aby sa to nejako dokončilo. Voda tam vždy tiekla, postavili sa tam nové
domy, voda z lesa naberá dole kopcom rýchlosť. Navrhol, aby sa uskutočnilo stretnutie
stavebnej komisie a občanov, ktorí tam žijú, chystajú nejakú petíciu. Rád by sa pozrel na to,
o čom ten súdny spor bol a ako to dopadlo. Súhlasia, aby tam jarok bol a nejako sa
vyreguloval. Dal do pozornosti požiadavku občanov od Tomasa, aby cez Vianoce, po
polnočnej nebol vypnuté verejné osvetlenie (ďalej len VO), majú problém sa dostať domov
pešo. Ak je to technicky možné, navrhol, aby aspoň počas troch dní verejné osvetlenie
svietilo.
p. starostka - požiadala p. Alojza Petráka, ako správcu miestnych komunikácií, aby
odpovedal.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň) - dohodne sa s Veľkou Račou - celé roky
robili zimnú údržbu oni až na Tridsiatok. Obec robila údržbu len do Kavaly. Čo sa týka
dosypania krajnice, materiál na dosypanie je, urobia to. Miesto pri priepuste u p. Šušlovej
bude označené reflexnými kolíkmi. Čo sa týka VO - ak poslanci príjmu Uznesenie, že sa má
cez Vianoce svietiť, nie je problém.
p. starostka - čo sa týka priepustu na Chajsovke, urobili sme opatrenie na základe rozhodnutia
súdu. P. Kocúr sa obrátil na verejného ochrancu práv, ktorý nás požiadal o informácie
a doklady týkajúce sa tejto veci. Zaslali sme ich, už nám prišla aj odpoveď, že celú záležitosť
Verejný ochranca práv odkladá. Všetky Rozsudky súdu sú prístupné k nahliadnutiu. Požiadala
JUDr. Pikuliak, aby podrobnejšie informoval.
JUDr. Jozef Pikuliak (právny zástupca obce) - v zásade obec nemá povinnosť robiť občanom
cesty a ani kanalizácie. Je to rozhodnutie obce, čo urobí. V tomto prípade sa p. Kocúr
domáha, aby tam bola urobená kanalizácia. Záleží, či obec chce urobiť kanalizáciu, keď nemá
túto povinnosť a koľko by to stálo. Je to aj otázka financií. V tomto prípade ide o povodie,
z ktorého sa zbiera voda, ktorá ide dole kopcom a pod cestou je pozemok p. Kocúra, na ktorý
sa zlieva. Opýtal sa, čo p. Krčmárik navrhuje, lebo jediným riešením by bolo otočiť vodu
hore kopcom čerpadlami. Je to otázka nákladov. Je to dažďová voda, ktorá steká, nie je
možné ju usmerniť do kanalizácie. P. Kocúr povedal, že obec zapríčinila, že voda steká na
jeho pozemok tým že tam bol umiestnený priepust. Dotkli sme sa jeho vlastníckeho práva. Je
to verejné právo a nie súkromné, všetky vody sa riadia vodným zákonom, na to je správny
orgán, ktorý rozhodne, či sa nejaký tok usmerní. Toto nie je v právomoci súdu. Súd dal
rozhodnutie, že obec je povinná zabezpečiť, aby voda cez ten priepust netiekla na pozemok p.
Kocúra. Priepust bol upchaný v súlade s rozsudkom, voda ide po ceste. Čo má obec urobiť,
aby tá voda nešla nikomu ?
JUDr. Milan Krčmárik - pozná tu situáciu, nevie ako ten spor začal, toto nie je riešenie. Jediné
riešenie je dohoda ľudí, ktorí tam sú zainteresovaní. Jarok tam odjakživa bol, vplyvom
prostredia a podmienok a zmenil tok vody, aj povodne nikdy neboli, zrýchlil sa tok vody. Je
za to, že ak má niekto z tých ľudí záujem na normálnom riešení, tak by sme sa na to mohli
pozrieť, súdy nie sú všemocné, a nie vždy spravodlivé. Bolo by vhodné, ak je ochota ľudí,
skúsiť sa dohodnúť na zhode.
JUDr. Jozef Pikuliak (právny zástupca obce) - otázka je, čo s tou vodou urobíme.
JUDr. Milan Krčmárik - usmerniť tok vody, aby netiekla popod priepust, zabrániť vytekaniu
vody na jeho pozemok, aby nebralo zeminu z pozemku.

p. starostka – urobiť obhliadku môže stavebná komisia. Možno to, čo v minulosti odmietali,
budú teraz s tým súhlasiť. Vrátila sa k vypínaciemu cyklu VO cez Vianoce, opýtala sa, aké
dni p. Krčmárik navrhuje ?
JUDr. Milan Krčmárik - 23. decembra až do Troch kráľov - 6. 1. 2016.
p. starostka - dala hlasovať o návrhu p. Krčmárika na dočasné zrušene vypínacieho cyklu
verejného osvetlenia vo vianočnom období od 23. 12. 2015 do 6. 1. 2016.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 121/2015 – schvaľuje celonočné svietenie
počas Vianoc, ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 13 hlasov).
Mgr. JUDr. Jozef Gonščák - predložil požiadavku občanov z Poľany, či by nebolo technicky
možné doplniť lampy verejného osvetlenia pri mostíku pri dome p. Homolu, táto časť nie je
osvetlená.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň) - v rámci projektu chce obec riešiť celú
súbežnú cestu so železnicou až do tejto časti. Celý ten úsek nie je poriešený, je to železničný
pozemok. V rámci údržby by sa to dalo poriešiť, vzhľadom na počasie.
Mgr. JUDr. Jozef Gonščák - opýtal sa v akom stave je osvetlenie hokejbalového ihriska, či
osvetlenie funguje.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň) - je to vypnuté, lebo ako náhle sa to
spustí, tak osvetlenie svieti celú noc, ak to bude aktuálne, budú mrazivé dni, bude sa to riešiť
a osvetlenie bude spustené, technicky je to možné.
Mgr. Milan Kubalík - predložil požiadavku občanov z Briežka, aby bol posypový materiál
umiestnený hore na kopec. Apeloval na pripomienku p. Gonščáka a navrhol, aby sa urobil
prieskum, koľko by stáli solárne lampy, možno by to vyšlo lacnejšie, a meniť svietidlá na
ledkové - úspornejšie.
p. starostka - posypový materiál tam bude dodaný. Čo sa týka VO - urobíme kalkuláciu, čo
bude lacnejšie.
p. Milada Kurtová - upozornila na MK do Riek, aby sa udržiavala čistota, je tam veľké
množstvo blata, panely sú veľmi šmykľavé.
p. Miloš Petrák - upozornil na čistenie chodníka okolo štátnej cesty, to je niečo hrozné. Opýtal
sa, či nie je nejaká možnosť, od firiem, ktoré robia na diaľnici, aby si mohli občania umývať
autá v Čadci na umývačke.
p. starostka - je prísľub od stavbyvedúceho diaľnice, že v týchto dňoch budú čistiť všetky
cesty.
Mgr. Edita Špilová - opýtala sa, kedy sa bude prejednávať žiadosť o navýšenie rozpočtu na
kredity.
p. starostka - bude to v rámci l. zmeny rozpočtu na rok 2016.

p. Jozef Vojčiniak - upozornil na prístup k rodinnému domu. Kočiho v Krčmisku. Mostík je
poškodený, bolo by potrebné, aby to stavebná komisia išla pozrieť, je to jeho jediný prístup
k domu.
p. Milan Vojčiniak - dal do pozornosti, aby sa premýšľalo nad možnosťou riešenia Verejného
osvetlenia tak, aby bolo solárne osvetlenie.
p. Vladislav Ondrašina - opýtal sa na výsledky fotopascí.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň) - zatiaľ nie sú žiadne výsledky.
9. Správy o činnosti komisií pri OZ a Správy o činnosti príspevkových organizácií v obci
(predkladajú predsedovia komisií pri OZ, a predsedovia sploč. Organizácií)
p. starostka - privítala predsedov spoločenských organizácii, ktoré v obci pôsobia.
Mgr. Zdenka Révayová - predsedníčka Sociálnej, zdravotnej a bytovej komisie - všetky,
komisie predkladali zápisnice zo svojich zasadnutí, v ktorých boli všetci informovaní. V roku
2015 komisia zasadala 5X - prideľovali sa nájomné byty, predlžovali sa nájomné zmluvy,
riešili sa podnety o zanedbávaní školskej dochádzky - pohovormi s rodičmi, alebo návštevou
v rodinách, poskytovali sa jednorázové sociálne výpomoci žiadateľov. Boli vykonané
návštevy v rodinách zo sociálne znevýhodneného prostredia, riešili sa sťažnosti, roznášali sa
Mikulášske balíčky deťom, návšteva v Domove dôchodcov.
p. Ján Bury – predseda Komisie cestovného ruchu a podnikania - komisia zasadala 4x spolupracovala s kultúrnou komisiou - Goralské slávnosti, Skalitská vareška, Vianočné trhy.
Po práci komisie sa došlo k záveru, že pri každej akcii stavajú stánky stále tí istí a po
ukončení sú to vždy rovnakí ľudia, ktorí prídu aj upratovať, dospelo sa tak k jednej veci a to,
požiadal pani starostku o zakúpenie 10 samorozkladacích stánkov - v cene 2500,- EUR,
požiadal aby to bolo zahrnuté do úpravy rozpočtu v roku 2016.
JUDr. Milan Krčmárik - predseda Finančnej komisie a správy majetku obce - zasadala 3x - na
zasadnutiach sa rokovalo o priebežných zmenách rozpočtu, preverovali sa závery
inventarizácie majetku obce. Prerokovali sa návrhy na odpredaj obecného majetku v rámci
prebytočnosti majetku, bol prerokovaný návrh rozpočtu obce Skalité na rok 2016. Poďakoval
sa členom komisie, tajomníčke za prípravu materiálov na rokovanie komisie.
p. Ondrej Rovňan - predseda Kultúrnej komisie - o akciách na ktorých sa pracovalo
informoval p. Ján Bury, z jeho strany by chcel poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili na
akciách, pomáhali, dúfa, že sa takto budú schádza aj naďalej, hlavne v budúcom roku, keď má
obec množstvo významných výročí.
p. Vladimír Bury - tajomník Komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia v roku 2015 komisia zasadala podľa potreby a množstva podaných žiadostí a podnetov
celkom 2x. Najčastejšie to boli žiadosti o opravu ciest, verejného osvetlenia, odvodnenia
a regulácie potokov, odkúpenie resp. prenájom nehnuteľnosti. Komisia pracovala rovnakým
spôsobom ako v minulosti, vždy na začiatku rokovania sa prehodnotilo splnenie predošlých
žiadostí, vyhodnotilo sa splnenie, resp. nesplnenie úloh za dané obdobie, riešili sa nové
žiadosti zo strany obce ako aj občanov. Po prerokovaní žiadosti boli vykonané výjazdy do

terénu, kde sa jednotlivé žiadosti posudzovali. Na záver sa prijímalo uznesenie, ktoré sa
následne prerokovalo v Obecnej rade a potom na zasadnutí Obecného zastupiteľstva.
p. Vladislav Ondrašina - predseda Komisie na ochranu verejného záujmu - riešili majetkové
priznanie starostky obce, na požiadanie bolo doplnené. Riešil sa problém ostatných vedúcich
zamestnancov. Komisia nebola kompetentná riešiť tieto majetkové priznania, požiadala
o zistenie Hlavnú kontrolórku obce (ďalej HKO) p. Stašovú.
p. Mária Stašová (HKO) - v súlade so zákonom komisia rieší len majetkové priznanie
starostky obce a ostatné majetkové priznania sú v kompetencii starostky obce ako
štatutárneho orgánu.
JUDr. Milan Krčmárik – predseda Komisie na riešenie sťažnosti na volených činiteľov komisia nezasadala, nakoľko nebola podaná žiadna sťažnosť.
Mgr. Edita Špilová - ako riaditeľka školy poďakovala za ústretovosť zo strany poslancov zateplenie školy, investovať do mládeže je určite dobrá investícia.
p. Viera Zoňová – predsedníčka ZO Slovenského červeného kríža - poďakovala za pozvanie,
SČK má 146 členov. Darcovstvo krvi, došlo k zmene, už sa neprevádzajú darcovia do Čadce,
z dôvodu nezáujmu darcov, darcovia chodia individuálne. Do konca roka v spolupráci s pani
starostkou chceme pozvať darcov s menším počtom odberov na spoločné posedenie (od 5 do
30 odberov), chceme ich tak motivovať k tomu, aby sa zúčastňovali odberov, nakoľko krv je
najvzácnejšia tekutina a našou povinnosťou je zabezpečiť, aby jej bolo dostatok. 23. októbra
2015 bola uskutočnená zbierka v obchodoch Kaufland, na celom Slovensku sa do zbierky
zapojilo 78 obchodov, je smutné, že pomáhali hlavne tí, ktorí majú sami málo. Navrhla, aby
sa zbierka potravín zamerala nielen na detí, ale aby sa zamerala na starých a opustených ľudí.
V tomto roku sa zbierky zúčastnili p. Marta Papíková a ja osobne, pri odovzdávaní zbierky sa
stretli s veľmi negatívnymi pripomienkami občanov, na základe toho sme sa rozhodli, aby si
vybraní občania prevzali balíčky na základni Červeného kríža v Čadci osobne. 11. 11. 2015 spolu s Jednotou dôchodcov a Odbojármi sa zúčastnili pietneho aktu, kyticami kvetov si
uctili pamiatku zomrelých pri pamätníku l. svetovej vojny. Spomenuli sme si na našich
občanov, ktorí bojovali za našu slobodu, aby nevznikla nová vojna, treba si pamätať tie
minulé. Počas roka sme navštevovali choré členky Červeného kríža. Bol uskutočnený predaj
narcisov.
p. Anna Rovňanová – zastupuje ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov - zadala
do pléna, že v roku 2016 bude zbierka pre ligu proti rakovine 15. apríla 2016. Ospravedlnila
p. Zoňa, ktorý sa zo zdravotných dôvodov nemohol dostaviť.
Dňa 11. 11. 2015 pri príležitosti spomienky na Padlých v l. svetovej vojne za účasti
prítomných boli prijatí noví členovia. Spomínali sme si na občanov, ktorí padli za našu
slobodu. Nezabúdame a prišli sme si ich uctiť. Aby nevznikla nová vojna, treba si pamätať tú
minulú. Poinformovala o akciách - pri pamätníku l. svetovej v spolupráci Obecného úradu,
prednesená báseň, spievala Seniorka, medzi nimi aj pieseň Suriko, ktorá oslovila aj
Veľvyslanca Ruskej federácie. Spolupracuje sa s organizáciami ako je Jednota dôchodcov
a Červený kríž. Nedarí sa organizovať besedy v školách a CVČ, je na členoch, aby sa zapojili
do akciu. p. Anna Rovňanová - požiadala p. Editu Špilovú, či by mohla takáto beseda
zoorganizovala v škole.

p. Anna Mikulová – predsedníčka Klubu dôchodcov Skalité - celkový počet je 88 členov,
schádzame sa raz mesačne, máme spevácku skupinu, ktorá nás reprezentuje na okresnej
súťaži, vystúpeniach v obci - oslavy oslobodenia, Goralské slávnosti. Recitácia na okresnej
súťaži, krajskej súťaže - p. Mária Papíková. Máme medzi sebou výborných športovcov - p.
Gerát na celoslovenskej súťaži. Zúčastnili sme sa Skalitskej varešky. Boli uskutočnené
zájazdy do Jablonky, Oravice, navštívili sme pútnické miesta v Hotíne, Živčákovej. Bol
zaistený pietny akt 11. 11. 2015, zúčastnili sme sa Vianočných trhov - stánok medzi prvými
vypredaný.
p. Jozef Šmatlava – predseda ZO Slovenského zväzu záhradkárov - bol zvolený za predsedu
v roku 2010 - poďakoval za spoluprácu p. starostke a p. poslancom za schválenie dotácie na
činnosť, bola použitá na rekonštrukciu muštárne, opravu spoločenských miestnosti, zateplila
sa strecha, opravila sa poškodená omietka, vymaľovali sa priestory, ktoré sa používajú,
opravilo sa schodište do budovy. Zúčastňujeme sa akcii, ako je Deň Zeme, staráme sa
o farskú záhradu - ošetrovanie ovocných stromčekov. V rámci CVČ boli zakúpené ovocné
stromčeky a za účasti detí posadili v areáli Materskej školy. Organizáciu má prenajatú
informačnú tabuľu, kde sú uvedené informácie o práci. V rámci obecnej stránky máme aj
svoju stránku, kde sa uverejňujú články, taktiež prispievame do Obecného spravodaja. Každý
rok sa pripravuje výstava ovocia a zeleniny, pravidelne sa zúčastňujeme výstav a v zahraničí.
Podľa záujmu sa nakupujú ovocné stromčeky a kríky, hnojivá a postreky. Pre členov,
sponzorov a členov rodiny každoročne usporadúvame posedenie pri guláši. V tomto roku sme
sa zúčastnili Skalitskej varešky - skončili sme na 3. mieste. Organizácia záhradkárov
v Skalitom patrí medzi najstaršie. V roku 2015 sme oslávili 60. výročie založenia. Jedna vec,
ktorá nás mrzí je zlá spolupráca so školami, nemajú záujem o prednášky. Poďakoval za prácu
členom organizácie a takisto aj poslancom a pani starostke, za pomoc aj v ďalšom období
a pri realizácií našich predsavzatí.
p. Jozefa Gonščáková - tajomníčka DHZO Skalité - oboznámila o najdôležitejších činnostiach
DHZ. DHZ vychádza zo stanov dobrovoľnej hasičskej obrany Slovenskej republiky, Uznesení
vyšších orgánov a materiálov schválených na výročnej členskej schôdzi. Vychádza
z humánneho poslania pri ochrane zdravia a majetku občanov pred požiarmi, povodňami,
veternými smršťami a inými živelnými pohromami. Činnosť je rozdelená do viacerých
úsekov - na úseku Dobrovoľnej odbornej prípravy v rámci pripravenosti sa v tomto roku
vycvičilo družstvo mužov a družstvo žien - zúčastnili sa celkom 18 súťaží na Slovensku,
v Čechách a v Milowke - družobná obec. Súťaž o Putovný pohár starostky obce sa konala 30.
augusta 2015 za účasti 15 hasičských družstiev, 10 družstiev mužov a 5 družstiev žien. 19.
septembra bol uskutočnený výcvikový deň s námetovým cvičením pri ZŠ v Ústredí a ukážku
zásahu pri záchrane života v havarovanom vozidle v spolupráci s Osobitou stražou požiarnou
v Milowke. Na úseku organizačnej práce sme pri príležitosti Dňa hasičov pripravili
prehliadku hasičskej techniky na námestí pre deti Materskej školy a Základnej školy
v Ústredí. Pre deti zo Základnej školy Kudlov bol výjazd s troma hasičskými vozidlami.
Každoročne odpracujú hasiči viac ako tritisíc hodín bezplatne na údržbe a oprave techniky,
úprave okolia hasičskej zbrojnice, zazimovanie vozidiel, STK , zásahov, požiarov, údržba
akumulátorov, vysielačiek, dýchacích prístrojov a ďalších prácach, ktoré sú spojené
s činnosťou hasičov. Dňa 13. novembra 2015 slávnostne prevzali repasovanú Tatru 815
a protipovodňový vozík od Ministerstva vnútra SR. Akcieschopnosť výstroje a výzbroje
hasičskej techniky zabezpečujeme v spolupráci s obecným úradom Skalité. Presívna činnosť
- členovia sa zúčastňovali zásahov likvidácie požiarov a pri ďalších živelných pohromách,
tieto budú uvedené vo Výročnej správe 30. januára 2016. Protipožiarne kontroly sú
vykonávané podľa plánu v rodinných domoch u súkromných podnikateľov v prevádzkach

v obci. Na záver dodala, že ľudia ocenia prácu hasičov až vtedy, keď im oheň ničí ich
majetok. Neoddeliteľnou súčasťou je hasičská zbrojnica, dáva ľuďom pocit istoty, podobne
ako kostol aj ona bola a je svätyňou tých, ktorí boli pre skutok lásky k blížnemu chrániť pred
požiarmi a živelnými pohromami. Bez hasičov by sa ľudia cítili bezradne, zvlášť vtedy, keď
krajinu zachváti živel v podobe ohňa či vody. Sú to oni, ktorí zachraňujú životy, sú to oni,
ktorí idú tam, odkiaľ iní utekajú, robili tak v minulosti, robia tak aj teraz.
JUDr. Milan Krčmárik – predseda Poľovníckeho združenia Skaľanka - v súčasne dobe boli
uzatvorené nové nájomné zmluvy podľa nového zákona o poľovníctve, došlo k viacerým
zmenám v zákone. Stanovili niektoré veci, ktoré nie sú podložené skutočnosťou,
administratívne veci sú zlé. Organizácia má 29 členov - robí sa jedna činnosť pre občanov a to
sú oslavy sv. Huberta spojené so svätou omšou, takisto sa zapájame ako je Skalitská vareška.
Čo sa týka Vianočných trhov - vzhľadom na kontroly to nie je možné, je to smutné, keď sa
kontrolujú už aj takéto tradičné veci. Pokiaľ je možnosť zapájame sa do činnosti v obci,
poďakoval za príspevok od obce na činnosť.
p. Ján Bury – predseda TJ Slovan Skalité - zastrešuje biatlon, hokejbal, futsal a futbalový
oddiel. Poďakoval poslancom OZ, Prevádzke a sponzorom, ktorí poskytli finančné
prostriedky na obnovenie budovy. Športové výsledky všetci poznajú a dúfa, že sa v budúcom
roku budú môcť pochváliť lepšími výsledkami a stúpne tak aj návštevnosť na futbalových
zápasoch.
p. starostka - za Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ďalej len ÚNSS) - pracujú tam
naši občania, takisto Klub sklerózy multiplex. V ÚNSS je predsedníčkou je p. Lýdia
Oravcová, jej činnosť je neskutočne záslužná. Využili sme možnosť a nominovali sme ju na
ocenenie Osobnosť Kysúc. Kysucká kultúrna nadácia to schválila a 6. januára 2016 p. Lýdia
Oravcová prevezme ocenenie v Dome kultúry v Čadci.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 122/2015 – berie na vedomie Správy
o činnosti komisii OZ a spoloč. organizácii v obci, ktoré bolo jednohlasne prijaté.
p. starostka - poďakovala za spoluprácu počas roka všetkým poslancom, riaditeľom škôl,
zamestnancom. Poďakovala za podnety a iné pohľady, ktoré boli niekedy v prvej chvíli prijaté
s rozpakmi, nad všetkými sme sa zamýšľali, hľadali a našli sme riešenia. Prajem Vám, aby ste
mali veľa tvorivých nápadov a dobre sa pozerali po našej obci, aby bolo Skalité ešte krajšie
a všetkým sa tu dobre žilo.
10. Záver
p. starostka – po vyčerpaní všetkých bodov programu poďakovala prítomným za účasť
a ukončila rokovanie OZ.
Na rokovaní boli prijaté uznesenia od č. 103/2015 po č.122/2015.
Ing. Vladimír Krčmárik
prednosta OcÚ
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