Zápisnica
z Riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Skalité
konaného dňa 7. 3. 2016 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. VZN č. 1/2016 o určení miesta, času a zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Skalité (predkladá prednosta OcÚ)
5. Informatívna správa o čerpaní rozpočtu obce k 31. 12. 2015, Informatívna správa o
Rozpočtovom opatrení starostky ovce č. 4/2015 k 31. 12. 2015 (predkladá A.Rucková)
6. 1. zmena rozpočtu obce Skalité na rok 2016 (predkladá starostka)
7. Správa o kontrolnej činnosti HKO za 2. polrok 2015, Súhrnná správa o kontrolnej činnosti za
rok 2015 (predkladá M. Stašová (HKO)
8. Plán kontrolnej činnosti HKO na 1. polrok 2016 (predkladá M. Stašová (HKO)
9. Dodatok správy audítora a overenie súladu Konsolidovanej výročnej správy s
Konsolidovanou účtovnou závierkou (predkladá A. Rucková)
10. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Skalité na roky 2015-2022
(predkladá starostka)
11. Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2016 (predkladá J. Časnochová)
12. Nakladanie s majetkom obce
13. Rôzne
14. Interpelácie poslancov
15. Záver
1. Otvorenie zasadnutia.
Zasadnutie otvorila a viedla PaedDr. Andrea Šimurdová, starostka obce, ktorá privítala všetkých
prítomných na 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 10 prítomných poslancov, JUDr. Milan Krčmárik požiadal o ospravedlnenie
z pracovných dôvodov, p. Jozef Vojčiniak - požiadal o ospravedlnenie z osobných dôvodov, Mgr.
Edita Špilová - dostaví sa na rokovanie neskôr. Počtom hlasov 10 poslancov je Obecné
zastupiteľstvo uznášania schopné.
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P. starostka - pripomenula poslancom, že na začiatku roka zomrel p. Miroslav Truchlík dlhoročný poslanec OZ a zástupca starostu- jeho pamiatku si všetci uctili minútou ticha.
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. Ľubicu Lašovú, p.
Vladislava Ondrašinu. Predložený návrh bol jednohlasne schválený.
3. Správa o činnosti a kontrola plnenia uznesení OZ
p. starostka - informovala poslancov, že Uznesenia, ktoré boli prijaté na rokovaní OZ 17. 12.
2015 sú všetky splnené.
Správa o činnosti od posledného OZ, kontrola uznesení OZ


Splnené sú všetky uznesenia zo 17.12.2016




Zasadala Obecná rada (ďalej OR) a komisie, ktoré pripravili dnešné rokovanie
Stretnutie Mikroregión Kysucký triangel – spoločné projekty na biokompostéry, projekt
na turistické prepojenie s Poľskom, zmluva s OZV na separovaný zber
Rokovanie na technickom sekretariáte Krakow- projekty EÚ
Pracovné rokovania na podanie projektu modernizácie MŠ Ústredie (agentúra,
projektanti, obstarávanie)
Rada ZMO Kysúc, pripravuje sa snem
Valné zhromaždenie OCR Kysuce
Výročné schôdze DHZO a záhradkári
Rokovanie NDS a Váhostav – SK – náhradné vodné zdroje
Odpoveď na interpelácie z OZ 17. 12. 2016 a požiadavky z OR 25. 2. 2016
Metodika ceny pozemkov- návrh daný členom FK
Pozemok p. Kocúr – Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia
(ďalej StK) urobila obhliadku
Doplnené osvetlenie pri rodinnom dome (ďalej RD) p. Homolu
Funkčné osvetlenie hokejbalového ihriska – pre nepriazeň počasia sa nevyužíva
Solárne lampy verejného osvetlenia – pre naše klim. podmienky je to nevyhovujúce
Náklady na celonočné svietenie verejného osvetlenia
Cesta k BD Kudlov – nerieši parkovacie a odstavné plochy
















Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č.1/2016 – berie na vedomie zapisovateľa,
voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a Správa o činnosti a Kontrola plnenia
Uznesení, ktoré bolo jednohlasne prijaté (10 hlasov prítomných poslancov).
4. VZN č. 1/2016 o určení miesta, času a zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky
v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Skalité (materiál poslanci dostali spolu
s pozvánkou, tvorí prílohu zápisnice)
p. starostka - návrh je zverejnený na Úradnej tabuli a Web stránke obce, bol prerokovaný na
zasadnutí OR. Privítala riaditeľku spoločného školského úradu Raková RNDr. Editu Brisudovú.
Požiadala ju, aby informovala poslancov o dôvodoch prijatia nového VZN.
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RNDr. Edita Brisudová - dôvodom je legislatívna zmena školského zákona § 20 ods. 2 a ods. 5zmena termínu zápisu. V minulosti - termín od 15. januára do 15. februára, nový termín v zmysle
zákona je od 15. apríla do 30. apríla. Ďalej sú tam niektoré nové pojmy, ktoré neboli definované
v predošlom VZN.
Diskusia k tomuto bodu:
Mgr. JUDr. Jozef Gonščák - mal pripomienku Čl. 2 ods. 1 -toto VZN je záväzné pre všetkých
zákonných zástupcov detí, ktoré majú trvalé bydlisko v Obci Skalité, ktorých detí sa to týka ?
Jeho osobne toto VZN nezaväzuje, ak má napríklad jeho dieťa 2 roky a nemá vek na plnenie
školskej dochádzky ?
RNDr. Edita Brisudová - vo VZN je objasnené, že školopovinné sú deti, ktoré dovŕšia k 31. 8.
vek 6 rokov. Aj keď sú rodičia s deťmi v zahraničí je rodič povinný nahlásiť dieťa na povinnú
školskú dochádzku.
Mgr. JUDr. Jozef Gonščák - Čl. 6 - navrhol celý vo VZN zrušiť, nakoľko sa týka priestupkov
a sankcií, čo sa týka priestupku - za priestupok je zodpovedný a je možno sankciovať fyzickú
osobu do dvoch rokov od spáchania priestupku. V ods. 4 - omylom uvedený § 37 a) - týka sa
správnych deliktov. Za správny delikt - možno vyrubiť sankciu od jedného roka, keď to správny
orgán zistí - sú tam zmiešané dve veci. Správneho deliktu sa môže dopustiť iba právnicka osoba,
nie fyzická. V § 37 ods. 4 - je napísané - priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný
predpis o priestupkoch - za spáchanie priestupku je možné sankcionovať do dvoch rokov, nie do
troch. Ods. 4 sa vzťahuje na právnicke osoby - §37a ods.7 Zákona č. 596/2003. Navrhol, aby celý
Čl. 6 bol vypustený, priestpky sú ivedené v inom zákone.
RNDr. Edita Brisudová - na odbornom seminári nám boli podané informácie, že to má byť
uvedené vo VZN, aby zákonný zástupca mal informácie, napríklad tí, ktorí žijú v zahraničí.
JUDr. Jozef Pikuliak - nepozná prípad, aby zákonným zástupcom bola právnicka osoba.
RNDr. Edita Brisudová - ide o detí, ktoré sú v Detskom domove, alebo je nad nim Sociálnoprávna ochrana a Sociálna kuratela..
Mgr. JUDr. Jozef Gonščák - v tom prípade ide o správny delikt, nie o priestupok, aj iné obce
nemajú uvedené sankcie vo VZN.
RNDr. Edita Brisudová - zákon rieši aj povinnú školskú dochádzku.
Mgr. JUDr. Jozef Gonščák - bolo by dobré to prepracovať, Zákon je všeobecne záväzný pre
všetkých.
JUDr. Jozef Pikuliak - navrhol uviesť do VZN nové znenie Čl. 6 - Sankcie za porušenie
povinnosti budú uplatňované podľa všeobecných právnych predpisov.
Mgr. JUDr. Jozef Gonščák – súhlasil, je to jeho pozmeňovací návrh.
Mgr. Zdenka Révayová - Čl. 5 bod 9 - navrhla zo skúsenosti doplniť „z vážnych dôvodov
zdravotných alebo rodinných“, lebo sa stáva, že rodičia neprídu na prvotný zápis, odôvodňujú to
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tým, že nevedeli, a prídu dieťa zapísať po termíne, ktorý bol určený na zápis dieťaťa do povinnej
školskej dochádzky.
p. Vladislav Ondrašina - opýtal sa, či sa bude dávať každému samostatný termín, alebo bude
určený jeden náhradný termín.
Mgr. Zdenka Révayová - nestáva sa to často, ale niekedy vznikne takáto situácia, rieši si to
riaditeľ školy v rámci interných predpisov.
p. Vladislav Ondrašina - opýtal sa na sankcie, 331,50 EUR - je to vysoká suma.
Mgr. JUDr. Jozef Gonščák - je to dané zo zákona.
RNDr. Edita Brisudová - ide o prípad, aby sa vyhlo tomu, že sa zistí, že dieťa má 12 rokov a ešte
nenavštevuje školu.
Mgr. JUDr. Jozef Gonščák - je uvedené, že je obec oprávnená - to znamená, že nemusí, keby
bolo uvedené uloží pokutu, vtedy ju musí zaplatiť. Opýtal sa - Čl. 3 - riaditeľ školy do 30. 6.
zašle zoznam detí - obec má dve školy - jednu vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a jednu
v pôsobnosti diecézy, ako zistíme, že boli zapísané všetky deti do povinnej školskej dochádzky,
to sa týka ktorého riaditeľa ?
RNDr. Edita Brisudová - týka sa to spádovej školy a riaditeľ cirkevnej školy zašle tento zoznam
diecéze a oni ho zašlú obci, svojmu zriaďovateľovi zasiela zoznam iba spádová škola.
p. starostka – pracovníčka Obecného úradu na úseku evidencie obyvateľstva – vyhotovuje
každoročne zoznam detí, ktoré by mali byť zapísané do školy na plnenie povinnej školskej
dochádzky. Zoznam sa zašle do škôl, a tým pádom sa nemôže stať, že by zostal niekto
nezapísaný. Po zápise žiakov zas školy doručia zoznam zapísaných detí k nám na úrad, takisto aj
ostatné školy, kde sú zapísané deti z našej obce. Pracovníčka to porovná s evidenciou a ak by sa
stalo, že niekto v zoznamoch zapísaných žiakov chýba, kontaktujeme rodičov.
RNDr. Edita Brisudová - obec musí zo zákona viesť evidenciu detí.
Koniec diskusie.
p. starostka - dala hlasovať o pozmeňovacích a doplňovacích návrhoch v takom poradí, ako boli
predložené.
l. pozmeňovací návrh Mgr. JUDr. Jozefa Gonščáka - Čl. 6 - vypustiť pôvodné znenie a nahrádza
textom : „Sankcie sa budú uplatňovať podľa ustanovení a všeobecne záväzných právnych
predpisov, ktoré sa konkrétnych porušení povinnosti týkajú.
- pozmeňovací návrh bol jednohlasne prijatý (počtom 10 hlasov prítomných poslancov)
2. doplňujúci návrh Mgr. Zdenky Révayovej - Čl. 5 ods. 9 - za slová „školskej dochádzky“ sa
vkladá text : „zo závažných dôvodov – zdravotných, rodinných a pod“.
- doplňujúci návrh bol jednohlasne prijatý (počtom 10 hlasov prítomných poslancov)
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Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 2/2016 – schvaľuje VZN č. 1/2016 o určení
miesta, času a zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, ktoré bolo jednohlasne
prijaté. (počtom 10 hlasov prítomných poslancov).
5. Informatívna správa o čerpaní rozpočtu obce k 31. 12. 2015, Informatívna správa o
Rozpočtovom opatrení starostky obce č. 4/2015 k 31. 12. 2015 (predkladá A. Rucková)
(materiál poslanci dostali spolu s pozvánkou, tvorí prílohu zápisnice)
p. starostka - predložila 4. rozpočtové opatrenie starostky obce v súlade s uznesením zo dňa 17.
12. 2015 - poverenie na konečné úpravy rozpočtu. Prebytok hospodárenia je 132 143,- EUR - sú
v tom finančné prostriedky škôl, ktoré boli poukázané na účet obce a budú im vrátené na ich účty
v prvej zmene rozpočtu 2016, prebytok obce tak bude vo výšky cca 120 tis. EUR.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nakoľko sa nikto neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 3/2016 - berie na vedomie Rozpočtové
opatrenie č. 4/2015 starostky obce, ktoré bolo jednohlasne prijaté. (počtom 10 hlasov prítomných
poslancov)
6. 1. zmena rozpočtu obce Skalité na rok 2016 (materiál poslanci dostali spolu s pozvánkou,
tvorí prílohu zápisnice)
p. starostka – predložila návrh na l. zmenu rozpočtu obce Skalité - prerokovaný na zasadnutí
Finančnej komisie (ďalej FK) a OR, ktoré ho doporučujú schváliť. Ďalej predložila žiadosť Obec
Skalité Prevadzkáreň - doplnenie rozpočtu o vlastné príjmy a výdavky, čo nemá žiadny vplyv na
rozpočet obce. Požiadala o stanovisko Hlavnú kontrolórku obce (ďalej HKO) p. Máriu Stašovú.
p. Mária Stašová (HKO) - doporučuje predloženú l. zmenu rozpočtu schváliť, rozpočet je živá
vec, zmeny idú za pochodu.
Diskusia k tomuto bodu :
p. Vladisla Ondrašina - mal pripomienku k žiadosti Prevádzky, žiadosť nebola prerokovaná na
zasadnutí FK, požiadal, aby boli všetky žiadosti v budúcnosti doručené tak, aby boli na rokovaní
FK.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 4/2016 – schvaľuje l. zmenu rozpočtu obce
Skalité 2016, ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 10 hlasov prítomných poslancov).
7. Správa o kontrolnej činnosti HKO za 2. polrok 2015, Súhrnná správa o kontrolnej
činnosti za rok 2015 (materiál poslanci obdržali spolu s pozvánkou, tvorí prílohu zápisnice)
p. starostka odovzdala slovo HKO p. Stašovej.
p. Mária Stašová (HKO) - podrobne informovala a predložila správu o kontrolnej činnosti HKO
za 2. polrok 2015 a Súhrnnú správu o kontrolnej činnosti za rok 2015.
Diskusia k tomuto bodu:
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p. Vladislav Ondrašina - správa je podrobne rozpísaná, opýtal sa či sa kontroluje vykonávanie
prijatých opatrení.
p. Mária Stašová (HKO) - vždy sa kontroluje, ako sa opatrenia dodržiavajú.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 5/2016 – berie na vedomie Správu
o kontrolnej činnosti HKO, ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 10 hlasov prítomných
poslancov).
8. Plán kontrolnej činnosti HKO na 1. polrok 2016 (materiál poslanci obdŕžali spolu
s pozvánkou, tvorí prílohu zápisnice)
p. starostka - je zverejnený na Úradnej tabuli, Web stránke obce, bol prerokovaný na zasadnutí
OR, ktorá doporučuje aj kontrolu príjmov CVČ.
Mgr. Edita Špilová - prišla na rokovanie OZ o 10,25 hod.
p. Mária Stašová (HKO) - predložila Plán kontrolnej činnosti HKO na l. polrok 2016, požiadala
o prípadné doplnenie.
Diskusia k tomuto bodu:
p. Vladislav Ondrašina – dal doplňujúci návrh – doplniť Plán o kontrolu Podacieho denníka pošty
Obecného úradu za 2. polrok 2015.
Koniec diskusie.
p. starostka - dala hlasovať o pozmeňujúcom návrhu p. Vladislava Ondrašinu - doplniť Plán
kontrolnej činnosti o kontrolu evidencie pošty v Podacom denníku OcÚ.
-doplňujúci návrh bol jednohlasne prijatý (počtom 11 hlasov prítomných poslancov)
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 6/2016 - Plán kontrolnej činnosti HKO, ktoré
bolo jednohlasne prijaté (počtom 11 hlasov prítomných poslancov).
9. Dodatok správy audítora a overenie súladu Konsolidovanej výročnej správy s
Konsolidovanou účtovnou závierkou (materiál poslanci obdŕžali spolu s pozvánkou, tvorí
prílohu zápisnice)
p. starostka - predložila Dodatok správy audítora a overenie súladu konsolidovanej výročnej
správy s konsolidovanou účtovnou závierkou v zmysle Zákona č. 540/2007 Z.z. § 23 ods. 5 Konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy, ktorú za konsolidovaný
celok zostavila materská spoločnosť Obec Skalité, poskytuje pravdivý a verný obraz
konsolidovanej finančnej situácie k 31. decembru 2014 a jej konsolidovaného výsledku
hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nakoľko sa nikto neprihlásil.
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Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 7/2016 – berie na vedomie Dodatok správy
audítora, ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 11 hlasov prítomných poslancov).
10. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Skalité na roky 2015-2022
(materiál poslanci obdŕžali spolu s pozvánkou, tvorí prílohu zápisnice)
p. starostka - predložila Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Skalité na
roky 2015 - 2022. Je to rozsiahly materiál, tvorí prílohu všetkých podávaných europrojektov,
vypracovala ho RRA Kysuce - riaditeľka p. Marta Sláviková. Schvaľuje sa až teraz v roku 2016,
z toho dôvodu, že musí byť dodržaná postupnosť a čakali sme na PHSR Žilinského kraja
Diskusia k tomuto bodu nebola, nakoľko sa nikto neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 8/2016 – schvaľuje PHSR obce Skalité na
roky 2015-2022, ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 11 prítomných poslancov)
11. Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2016 (materiál poslanci obdŕžali spolu
s pozvánkou, tvorí prílohu zápisnice)
p. starostka - požiadala p. J. Časnochovú, aby predložila tento Plán.
p. Janka Časnochová (referát kultúry a knižnice) - podrobne informovala o pláne kultúrnych
akcií, ktoré vypracovala kultúrna komisia na svojom zasadnutí. V roku 2016 má obec mnoho
významných výročí - 415 výročie pravdepodobne prvej písomnej zmienky o obci, ďalej 90.
výročie založenia DHZ, 25. Goralské slávnosti, 90. Výročie TJ Slovan Skalité, v septembri 30.
výročie založenia ZŠ Skalité Kudlov. 95. výročie - divadlo Anička Kováčovie - pripravuje sa
v podaní divadelného krúžku Kolovrátok. Informovala poslancov, že v lete sa plánuje koncert
hudobnej skupiny Kandráčovci - dohodnutý honorár je na percentá z tržby, 80 % pre skupinu,
zvyšných 20 % pre obec, je to pre nás výhodnejšie.
Diskusia k tomuto bodu:
Mgr. Edita Špilová - mala pripomienku k divadlu, ktorým bola poverená p. učiteľka Kubánková má s tým problém, je to príbeh dvoch mladých zaľúbených ľudí, má problém s osadenstvom,
bolo to spievané, je to veľmi ťažké naučiť sa to.
p. starostka - p. Kubánkovú sme oslovili, či by bolo možné to zrealizovať, keďže išlo o operetu.
Nie je to predmetom riešenia OZ, vyrieši to kultúrna pracovníčka.
p. Vladislav Ondrašina - opýtal sa, ktoré tradičné podujatia vypadli ? Chýba mu tam
Rozprávkový les, nie je tam nič uvedené, čo sa týka spolupráce so ZŠ Kudlov, napríklad pohár
predsedu ZRPŠ - turnaj v minifutbale, Pasovanie prvákov.
p. Janka Časnochová (referát kultúry a knižnice) - nie je tam Stavanie a Váľanie mája, už sa
nerobí viac rokov, kvôli malej účasti a nezáujmu zo strany ľudí. Nové bude v septembri Farmársky deň ako poďakovanie za úrodu. Pasovanie prvákov sa robí pre obidve školy, akcie,
ktoré pripravuje CVČ Skalité sú takisto organizované pre všetky deti. Čo sa týka spolupráce so
ZŠ Kudlov, p. riaditeľka vie, že pokiaľ je potrebné, vždy môže požiadať o spoluprácu, nikdy
s tým nebol problém. Futbal si riešia sami.
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p. Milada Kurtová - opýtala sa či bude omša ku cti sv. Huberta.
p. Janka Časnochová (referát kultúry a knižnice) - p. Krčmárik – predseda PZ Skaľanka Skalité tu
dnes nie je prítomný, v tom čase, keď zasadala komisia ešte nevedel.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 9/2016 – súhlasí s predloženým Plánom
kultúrnych akcií, ktoré bolo jednohlasne prijaté (11hlasov prítomných poslancov).
11.Nakladanie s majetkom obce


Vodovod Pagorek/Kraviarov (materiál poslanci obdŕžali spolu s pozvánkou, tvorí
prílohu zápisnice)

p. starostka - pripomenula všetky fakty od vtedy, ako OZ prvý krát rozhodlo a zverejnilo zámer
odpredaja. Táto záležitosť sa na rokovaniach OZ prejednáva od 24. 8. 2015, niekoľkokrát bolo
toto prejednané na rokovaniach FK, OR, mnohí poslanci boli priamo na tvare miesta, aby sa
oboznámili s tým o aký prebytočný majetok sa jedná. Obec do roku 2010 neprevádzkuje
vodovody, nemá na to licenciu. Vodovody v našej obci prevádzkuje SEVAK, a.s., ktorá v rámci
stavby nového vodovodu, prevzala aj časť našich potrubí a tie sú teraz súčasťou celého systému.
Ostatné, ktoré SEVAK nepotrebuje ostali v majetku obce, do majetku obce sa dostali v zmysle
zákona a to Delimitačným protokolom od štátu, alebo ich obec nadobudla tak, že robila tieto
investície. Delimitačný protokol sa týka vodovodu Pagorek/Kraviarov, tak je pomenovaný
v znaleckom posudku, ktorý bol vypracovaný odborne spôsobilou osobou, jeho časti sú
pomenované v znaleckom posudku - Zberná jímka, oceľové potrubie a potrubie 2. OZ 24. 8. 2015
- jednohlasne rozhodlo o zverejnení zámeru odpredať prebytočný majetok a to skupine občanov
obce Skalité, ktorí boli uvedení na Petícii zo dňa 16. 9. 2014 - zastúpených p. Júliusom
Cerchlánom - vodovod v minulosti budovali na pozemkoch, ktorých sú spoluvlastníkmi a majú
záujem o využívanie na úžitkovú vodu. Tento majetok je pre obec prebytočný a nevyužíva ho. Na
ďalších rokovaniach OZ k odpredaju nedošlo, na rokovaní 17. 12. 2015 - OZ si dožiadalo
doplnenie tejto Petície, resp. zoznamu tých občanov a ďalších majetkov, ktorí tento vodovod
budovali, v prípade, že už nežijú aj ich právoplatných dedičov - nástupcovia. Materiál bol
doplnený, dodaný, dostali ho všetci poslanci spolu s pozvánkou, aby mali čas si ho preštudovať.
Na poslednom zasadnutí FK, dospela k záveru, že doporučuje po zvážení a prehodnotení
všetkých okolnosti, tých nových informácií, ktoré dostali, aby tieto stavby vodovodu boli
odpredané v súlade so schváleným zámerom - občanom na Petícií, zastúpených p. Júliusom
Cerchlánom. Toto prerokovala aj OR - doporučuje schváliť, tak ako doporučila FK. Z pohľadu
obce - zo zákona je obec povinná sa o majetok starať a udržiavať. Ak ho nepotrebuje pre svoj
chod, nemá licenciu, ponúkne ho na odpredaj. Dnes je tu možnosť odpredať ho za symbolickú
cenu tým občanom, ktorí sa podieľali na jeho výstavbe, ktorí ho budú hospodárne užívať, tým
ušetria obci finančné prostriedky. Obec by musela vynaložiť finančné prostriedky, aby tento
majetok nechátral. Vododovod by mal zabezpečiť úžitkovú vodu tým, ktorí sa v minulosti
podieľali na jeho výstavbe a takto môžeme napraviť krivdy, ktoré vnímajú práve tí občacia, ktorí
ho v minulosti budovali a aj mali prísľuby, že budú mať vodu zdarma. Je tu istý morálny dlh
obce, aby sa majetok vrátil tým, ktorým patrí. Dala priestor občanom, ktorí prišli na rokovanie
k danej záležitosti, aby sa vyjadrili stručne, max. 5 minút, keďže k danej veci už nie sú žiadne
nové informácie.
p. Vladislav Ondrašina odišiel z rokovanie OZ o 10,53 hod.
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p. Július Cerchlán - privítal všetkých prítomných. Nevie, na čo obec vyzvala a žiadala o dodanie
materiálov, všetko bolo dodané. Zúčastnil sa na FK s p. Čaneckým - vysvetlili sa nejasnosti, ktoré
by mohli byť prekážkou pre niektorých občanov a podieľali sa na výstavbe. Opýtal sa, či aj druhá
skupina, ktorá sa zúčastňuje na rokovaniach OZ, či okrem Petície, ktorú doručila, či doložila na
obec ešte nejaké iné materiály a požiadal, aby poslanci hlasovali podľa svojho najlepšieho
vedomia a svedomia. Doložil všetko čo mal, a nemá už viac čo by k tomu povedal. Jeho osobný
dovetok - k svojim susedom, chodia tu stále 2 rodiny - je to hanba. Neurobiť absolútne nič,
a teraz niečo chcú, nevie, za čo. Nerozumie, prečo FK im schválila odpredaj za 5 tis. EUR. Vedia
načo tu vlastne chodia, majú 5 tis. EUR, aby to odkúpili - pramennú jímku.
p. starostka - FK nič neschvaľovala, nemá na to kompetencie, komisie môžu len doporučiť. FK
doporučila, rozhoduje zastupiteľstvo.
p. Július Cerchlán - požiadal, že keď nebude odpredaný vodovod občanom, ktorí sú podpísaní na
Petícii a zastupuje ich, aby boli zverejnené všetky doklady na Web stránke obce, v Obecnom
Spravodaji.
p. starostka - pri zverejnení takých dokladov, musí byť súhlas o zverejnení osobných údajov
dotknutých občanov.
p. Július Cerchlán - súhlas od všetkých občanov má, z toho dôvodu to požaduje, aby občania
vedeli, kto nás zastupuje a ako nás zastupuje.
p. Žofia Sekerešová - k danej veci by chcela uviesť toto - rozprávajú, že to budovali, skladali sa
po 500,- Sk, tu sa hovorí, že sa to stavalo v akcii „Z“. Rada by vedela, ako sa to budovalo, v tej
dobe 500,-Sk bola hodnota a tú diaľku - poslanci boli na tvare miesta, vidia, že to je kopané po
našich pozemkoch, lebo štvrť je úplne niekde inde, kopalo sa to v akcii „Z“. Hlavný iniciátor p.
Kráľ tu nie je prítomný, ktorý to všetko zbrzdil a pokazil. Oni majú príjem vody a my vodu
nemáme, táto skupina občanov je diskriminovaná, lebo ide o starých ľudí v zlom zdravotnom
stave, z toho dôvodu sa zúčastňujeme len my. Doklady sa potratili, starí ľudia pomreli, dohoda,
ktorá tam bola. My rešpektujeme p. Kráľa a nešli sme kopať na jeho pozemok. Zberná jímka je
na pozemku, v ktorom mám ja podiel, preto žiadam, aby to poslanci zvážili a mali by to
kresťanským a ľudským rozumom rozdeliť. Každý si bojuje za svoje - každý keď sa mu niečo zlé
stane žiada odškodnenie. Ja žiadam odškodnenie v podobe vody, čo je uvedené v námietku, ktorú
doručila v mesiaci august, doteraz nemám písomnú odpoveď, trvám na tom, je to mojom podiele,
ktorý som zdedila po babke a žiadam o odškodnenie formou vody. Nevie z akého dôvodu jej
nebola daná písomná odpoveď. Oni hovoria, že to budovali, keď to budovali, nech vysvetlia,
prečo im to zobrali a museli vodu platiť. My keď sme si vybudovali svoj vodovod, ktorý nám
Národná diaľničná spoločnosť zničila. Moji rodičia platili a skladali sa po 800,- Sk, a išlo len
o krátku vzdialenosť. My vodu nemáme. Voda je špinavá, žiadam prečítať zoznam 28 ľudí, ktorý
nebol prečítaný, nech sa to dá tým prvým 28, nie tým ostatným prilepencom. Žiadam, aby sa nám
dalo odškodnenie za pozemok, na ktorom to je, formou vody. Každý chodí do kostola, nech si
vstúpi do svedomia, prečo nám nedovolili kopať vyššie, všetko toto spôsobil p. Kráľ, ktorý by tu
dnes mal byť. Žiada nájom od obce formou vody a odpoveď - od augusta nebola daná žiadna
odpoveď a prečítať 28 ľudí - teraz.
p. starostka - čo sa týka písomnej odpovede – je to prepojené s predmetom dnešného rokovania.
Všetky žiadosti a listy p. Sekerešovej a p. Sekeraša boli prerokované na rokovaniach OZ, na
ktorých boli osobne prítomní a o všetkom informovaní ústne a písomne formou zápisnice zo
zastupiteľstva, ktorá je zverejnená na WEB stránke obce. Mám zato, že je to postačujúce. Ak to
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pre nich nepostačujúce, tak do doby ukončenia celej záležitosti bude zaslaná odpoveď len
všeobecne až do doby skončenia uvedenia tejto záležitosti. Dala do pozornosti, že predmetom
rokovania nie sú majetkoprávne vzťahy, ktoré sa týkajú pozemkov. Obec rieši prebytočný
majetok, ktorým sú časti stavby vodovodu.
Diskusia k tomuto bodu :
p. Milada Kurtová - dala do pozornosti, že sa rieši vodovod na úžitkovú vodu, nie pitnú, na ktorú
sa občania môžu napojiť.
p. starostka - je to uvedené v zámere odpredaja , neriešime vodu, riešime a odpredávame časti
stavby vodovodu.
p. Ľubica Lašová - je to záležitosť, ktorá nie je jednoduchá, aj z toho dôvodu bolo toto odročené
na minulom zasadnutí, aby sa vyjasnili niektoré skutočnosti, ktoré boli prezentované
zúčastnenými stranami. P. Cerchlán doložil určité náležitosti, o ktoré bol požiadaný, lebo nie
všetci sú tejto veci znalí. Ja osobne som vyrastala v danej časti obce, 30 rokov tam už nebývam.
Doba sa mení, poslancom, ktorým nebolo niečo jasné, sme sa rozhodli odročiť toto, p. Cerchlán
doložil určité veci, zaoberala sa týmto FK - ktorá doporučuje, aby bol odpredaný prebytočný
majetok obce, OR - takisto prijala stanovisko, nebolo to ľahké, dnes je to na zvážení každého, aké
stanovisko zaujme.
p. Vladislav Ondrašina - sa vrátil do rokovacej miestnosti o 11,04 hod.
p. Baroniak - nebýva v tejto časti 36 rokov a ani vodu odtiaľ neberiem, pracovali a kopali sme
tam ako otroci, som sklamaný z toho, že sa tam hlásia ľudia, ktorí tam nikdy v živote ani neboli.
Tí, ktorí sú prítomní tam pracovali a dreli, nebolo to tak ako dnes, že príde bager vykope, vtedy
sa to všetko kopalo ručne.
p. Július Cerchlán - p. Kráľ má zdravotné problémy, zle sa mu chodí, je účastníkom Petície, a so
všetkým, čo tu my prezentujeme súhlasí. Spomína sa 28 účastníkov, už nás je 40 - nie je
v zozname ani jeden vynechaný, ktorý kopal, je tam napísaný aj p. Baroniak. To, že nie je p.
Zvardoň účastníkom Petície, že tam nie je p. Majchrák - nebudem robiť takú vec, pýtam sa ako p.
Zvardoň tých 800 m chce do Krupeľa tú vodu doviesť. Čo si všetci myslia, v akom stave je to 50
ročné potrubie, je to v dezolátnom stave, nie je na tom nič schopné, treba všetko obnovovať, nie
je to malá vec, koľko rúr sa už zakopalo a čo treba ešte urobiť. Touto Petíciou som oslovil len
tých občanov, ktorí majú reálny dosah, a ktorí by chceli túto úžitkovú vodu brať. Potrebujem od
tých, ktorí mi to podpísali aj finančnú zbierku, tam nejde o 100,- Sk, tu ide o tisíce EUR.
V znaleckom posudku je cena za jeden bežný meter 50- ročnej rúry, je cena 68,- EUR/m a ide
o vzdialenosť 3 km. Dal druhej zúčastnenej strane množstvo možnosti ako by sa mohli napojiť na
prepadovú vodu, oni ju nechcú, už mohli mať 1,5 roka vodu, chcú iba jednú vec, myslíte si, že
keby ste to odpredali im tak by tu vodu mali, na to tu je Cerchlan, aby mali vodu.
p. Žofia Sekerešová - ich to stálo peniaze, nám sa stratila voda na základe výstavby diaľnice, zo
dňa na deň sme prišli o vodu, na pitie nám doniesli dve balenia vody, na umývanie a pranie nie.
Podotkla v každom dome je starý človek, pre ktorého potrebujete dennodenne vodu, preto tu
chodíme len 2 rodiny, ľudia majú malé dôchodky, takisto sme sa skladali, p. Kráľ súhlasil, ale bol
ovplyvnený p. Cerchlánom. Vodu, ktorú mám na svojom pozemku sme nechceli, p. Kráľ nám to
zakázal. Myslím si, že keby sa voda dala 28 ľuďom, tak tej vody by bolo dosť aj pre nás. Kopal
tam aj môj brat aj p. Vrana, keby naši rodičia im nedovolili kopať, tak by vodu nemali, išlo o tú
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ľudskosť, bola to ústna dohoda, lebo my sme vodu mali, ale keby nám voda chýbala tak sa nám
dovolia pripojiť. Prečo neexistuje teraz tá ľudská dohoda, prečo sa vytráca.
JUDr. Jozef Pikuliak - dal do pozornosti, aby sa rozlišovali dve veci. Obec má majetok a musí
rozhodnúť, čo s ním vzhľadom na to, v akom stave je. Keď do toho majetku nič neinvestuje,
nebude časom schopný prevádzky vôbec. Náklady na údržbu sú vysoké. Alebo sa to ponúkne
iným ľuďom, čo považujem za správne. Otázka je komu sa to má ponúknuť. Ak sa ľudia
nedohodnú, obec tu nie je na to, aby rozsúdila dvoch, ktorí sa nechcú dohodnúť. Treba brať do
úvahy, že sa ide predávať majetok, ktorá má relatívne nízku hodnotu, lebo si vyžaduje vysoké
náklady. Bol každý vypočutý, nové informácie nie sú a ani už nebudú.
p. starostka – opäť pripomenula, že neriešime majetkoprávny stav pozemkov, riešime odpredaj
časti stavby vodovodu, teda to, čo je v majetku obce.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 10/2016 – schvaľuje odpredaj časti stavby
vodovodu Pagorek/Kraviarov, ktoré bolo jednohlasne prijaté (11 hlasov prítomných poslancov).


predĺženie nájomnej zmluvy byt v BD č. 1459

p. starostka - predložila žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na byt v BD v Cupli - p. Jozef
Serafín a manž. Barbora - žiadosť bola prejednaná v komisii, aj OR, doporučujú schváliť.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nakoľko sa nikto neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 11/2016 – schvaľuje predĺženie NZ , ktoré
bolo jednohlasne prijaté (počtom 11 hlasov prítomných poslancov)


rozšírenie využívania traktora PROXIMA

p. starostka - predložila žiadosť Obec Skalité Prevadzkáreň o súhlas na využívania traktora
Proxima s prídavnými zariadenia, ktorý majú od obce vo výpožičke na podnikateľské účely.
Doposiaľ to nebolo možné, lebo prídavné zariadenia boli zakúpené z prostriedkov Európskej únie
a až po 5 ročnej lehote sa môžu využívať aj na podnikanie. OR - doporučuje schváliť.
Diskusia k tomuto bodu:
p. Ľubica Lašová - ak bude občanom poskytnutá takáto služba, bude to vítané.
p. Vladislav Ondrašina - opýtal sa v akom rozsahu bude toto využitie v podnikateľskej činnosti,
navrhol urobiť zoznam služieb.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň) - využitie je väčšinou na vykladanie
stavebného materiálu, služba bude spoplatnená.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 12/2016 – schvaľuje využívanie traktora
PROXIMA, ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 11 hlasov prítomných poslancov).
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Obecné zastupiteľstvo sa jednohlasne uznieslo na prerušení rokovania prestávkou od 11, 30 hod.
do 11,45 hod.
12. Rôzne


spoločný projekt obcí Skalité, Čierne, Istebná (PL)

p. starostka - privítala p. starostu z obce Čierne - Ing. Pavla Gomolu, a p. prednostu - Ing. Jozefa
Kubicu. Informovala poslancov o možnosti podania cezhraničného projektu Slovensko- Poľsko
na cestné prepojenie v záujme rozvoja cestovného ruchu a dostupnosti. Odovzdala slovo p.
starostovi.
Ing. Pavol Gomola - privítal všetkých prítomných. Už v roku 2008 - sa prezentovalo prepojenie
obcí Česka - Poľska - Slovenska. Rezonoval vývoz zeminy - u Fonši, u Moravcov, za tažké
podmienky, ktoré tam občania mali bolo dohodnuté so zhotoviteľom, aby dokončil cestu, aj
napriek tomu, že už nijakú cestu nechcel robiť. Bola urobená náhradná cesta, ktorá sa hodí do
projektu. V Krakowe bol predložený projekt na dokončenie tejto cesty, členovia komisii kvitovali
dobrú myšlienku, doporučili ho s malými úpravami dopracovať. Je potrebné urobiť viacero
úkonov na obidvoch stranách obcí. V l. etape - bola urobená cesta, v tejto prvej etape si aj Poliaci
vybudovali cestu, ktorá končila 700-750 m pred hranicami so Slovenskom.
Obec Skalité vystupovala iba ako partner. V 2. etape sa to malo prepojiť - neboli schválené
finančné prostriedky. V súčasnosti je urobená cesta z poľskej strany 750 m po hranicu a v obci
Čierne sa to podarilo v rámci stavby diaľnice - v štrkovej podobe dotiahnuť až ku hranici. Bude
potrebné vybudovať tam nový most, úsek v katastri obce Skalité - je 205 m dlhý, vypracovavá sa
projekt, celý úsek je 2500 m. Projektuje sa úsek 205 m, ostatné už je urobené. Záverečný úsek je
potok Čadečka - ktorý sa za ten dlhý čas posunul až 25 m.
p. starostka - privítala p. Wojta Gminy Istebna p. Gazurka Henryka a projektového manažéra
Wieslawa Legierskeho.
Ing. Pavol Gomola - geodeti vytýčili bývalú hranicu potoka, po urgenciách začali nasypávať
kamením, ľudia tam pozemky vlastne nemali - bol to potok, cesta sa zhutnila, je možné tadiaľ
robiť pešiu turistiku. Keby sa v rámci dobrej spolupráce - Čierne znáša najväčšie príkoria
výstavby diaľnice. Bola by šanca využiť eurofondy - veľmi dobrý prepoj ciest. Hrubá stavba,
ktorá je už hotová, je potrebné dokončiť návoz kamenivom, priepustné žľaby, odvodnenie a most
na území obce Čierne. Z dôvodu turistiky má obec Čierne záujem vybudovať toalety a malé
parkovisko, aby autá nestáli na ceste. Bude potrebné urobiť dve výhybne. Je na poslancoch či
podporia túto myšlienku, posledný termín je 31. 5. 2016, je to krátky čas na všetky úkony, ktoré
je potrebné - Čierne robí úkony na dlhom úseku. Požiadal o majetkoprávne vysporiadanie úseku
o dĺžke 205 m, či už sa to vykúpi, alebo sa uzatvoria Zmluvy o budúcich zmluvách. Pre vydanie
stavebného povolenie je potrebné majetkoprávne vysporiadanie a akým spôsobom sa vydá
stavebné povolenie. Náklady na projektovú dokumentáciu by znášala obec Čierne - suma 126 tis.
EUR na úsek 205 m 1 + náklady na vysporiadanie pozemkov. 95% nákladov by sa vrátilo po
refundácií, spolufinancovanie 5% . Úžitok z cesty budú mať hlavne ďalšie generácie, vznikne
veľmi pekná cesta. V mieste styku hraníc bude cesta 5,5 m široká. V úseku kde je cesta široká 3,5
m budú vybudované dve výhybne. V roku 2008 - vyšla kniha, v ktorej už vtedy je spomínané, že
bude vybudovaný prepoj s poľskou republikou, tak ľudia ktorí pracujú v grantoch vedia o tom
podporia tento projekt.
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p. starostka – bola by to cesta do 3,5 t, na styku hraníc by bola široká 5,5m. Čo sa týka
majetkoprávneho vysporiadania – ide o 60 mien občanov a bude sa vysporadúvať cca 800 m2.
Vieme, koľko Národná diaľničná spoločnosť platila občanom, s takou sumou treba počítať.
Náklady obce Skalité predstavujú zhruba 126 tis. EUR, peniaze budú potrebné na začiatku, až
potom bude refundácia 95 %. Realizácia nebude tento rok, aj peniaze bude treba až v budúcom
roku. Peniaze za pozemky by boli vyplácané až po dokončení a zameraní skutočnej stavby.
Odovzdala slovo p. Wojtovi Gminy Istebna, aby vysvetlil poslacom, prečo je táto spojovacia
komunikácia pre nich dôležitá.
Wojt Gminy Istebna Gazurek Henryk - stavba tejto cesty trvá už 10 rokov. Je tu reálna šanca, že
by konečne mohla byť cesta dokončená. Občania z našej obce majú veľký záujem, aby došlo
k prepojeniu ciest a hraníc, pýtajú sa kedy sa to dokončení, má na tom veľký záujem celý región.
Bez finančných prostriedkov z eurofondov sa to určite neuskutoční. Na začiatku treba vložiť
financie, viac informácii podá projektový manažér. Požiadal o podporu projektu, prinesie to
úžitok nám a hlavne budúcim generáciám.
p. Wieslaw Legerski - je veľmi rád je podpora tohto projektu. Sú dve možnosti - alebo sa podá
projekt a bude úspešný, alebo sa podá a nebude schválený, teda nedostaneme financie. Je to
súťaž, budú projekty lepšie, horšie, jedno je isté je to projekt výnimočne dobrý, keď ide o novú
cestu z Poľskej strany a dokončenie cesty zo Slovenskej strany a takých projektov nie je veľa,
možno 1 alebo 2, projekt musí byť medzinárodný, a musí byť preukázateľné, že túto cestu budú
využívať obyvatelia medzi cestami l. triedy a expresných cestách - diaľniciach. Túto podmienku
spĺňame. Charakter tejto cesty je miestny a turistický, nie je to tranzitná cesta na prepravu.
Dohodli sme sa, že bude ohraničená aj rýchlosť a tonáž (3,5t). Som veľký optimista, čo sa týka
úspešnosti tohto projektu, je to veľmi dôležitý úsek, z ktorého bude veľký prínos pre všetkých.
Do výšky 10% môžu byť refundované náklady na výkup pozemkov, musí to byť trhová cena
pozemkov pre danú lokalitu, nie žiadne predražené pozemky, musí byť aj toto dodržané.
V mesiaci máj sa musí podať jedna žiadosť v slovenskom a v poľskom jazyku. Dôležitá vec je, že
je 2. etapa stavby - prvá etapa sa realizovala v roku 2007 - 2013. Ide o projekt vo výške 1mil 300
tis. EUR.
p. starostka - poďakovala za podrobné informácie.
Diskusia k tomuto bodu:
p. Vladislav Ondrašina - je to výborný projekt, navrhol, že by bolo potrebné vybudovať aj
cyklotrasu, ak je to možné.
p. Wieslaw Legierski - podmienkou projektu je vybudovanie cesty, nie cyklotrasy. Toto môže
byť zrealizované ako iný osobitný projekt. Z našej strany sa vykupujú pozemky vo väčšej výmere
ako je treba na šírku cesty, tak tam bude miesto riešiť niečo podobne v budúcnosti.
p. Milan Vojčiniak - akú šírku bude mať cesta na našej strane ?.
p. starostka – na hranici bude mať šírku 5,5 m, postupne sa zúži. Je možné, že pred podaním
projektu najneskôr 31.5.2016 bude ešte potrebné detailne špecifikované uznesenia každého
zastupiteľstva.
Koniec diskusie.
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Wojt Gminy Istebna a Henryk Gazurek a starosta obce Čierne Ing. Pavol Gomola poďakovali za
podporu.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 13/2016 – schvaľuje spoločný projekt
Skalité, Čierne, Istebná (PL), ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 11 hlasov prítomných
poslancov).



Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Skalité č. 632

p. starostka – pripomenula poslancom, že k 15. 3. 2016 podávame projekt na modernizáciu
budovy MŠ Skalité Ústredie (zateplenie, nové kúrenie, osvetlenie), je potrebné schváliť
Uznesenie o spolufinancovaní a podaní projektu. Rozpočet je 306 tis. s DPH, spolufinancovanie
je vo výške 5 %. Ak budeme úspešní, celá realizácia bude až v roku 2017. OR doporučuje
schváliť.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nakoľko sa nikto neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 14/2015 – schvaľuje podanie
a spolufinancovanie projektu Zníženie energetickej náročnosti MŠ Skalité č. 632, ktoré bolo
jednohlasne prijaté (počtom 11 hlasov prítomných poslancov).


Územný plán obce Skalité

p. starostka - bol schválený v roku 2008, následne v 2012 potvrdený. V súlade so zákonom je
potrebné každé 4 roky potrebné potvrdiť jeho platnosť. OR doporučuje schváliť.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nakoľko sa nikto neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 15/2015 – potvrdzuje platnosť Územného
plánu obce Skalité, ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 11 hlasov prítomných poslancov).


Poskytnutie soc. výpomoci

p. starostka - predložila žiadosti o poskytnutie soc. výpomoci p. Rudolfa Krčmárika a p.
Tatarkovej - boli prerokované na zasadnutí sociálnej komisie. Komisia a OR nedoporučuje
schváliť žiadosť p. Tatarkovej, nakoľko nespĺňa podmienky VZN. Čo sa týka žiadosti p.
Krčmárika, požiadala p. Zdenku Révayovú, aby informovala poslancov.
Mgr. Zdenka Révayová (predsedníčka sociálnej a bytovej komisie) - žiadosť p. Rudolfa
Krčmárika bola prejednaná, komisia dala návrh, aby mu bola poskytnutá výpomoc vo výške
200,- EUR na nákup paliva.
Diskusia k tomuto bodu:
p. Ján Bury - informoval poslancov, že zdravotný stav p. Krčmárika je veľmi zlý, nemá čím kúriť
už teraz, má len malý pecík, bolo by vhodnejšie čím skôr zakúpiť peletky, alebo drevo.
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Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 16/2016 - schvaľuje poskyt. soc. výpomoci p.
Rudolf Krčmárik, Uznesenie č. 17/2016 - neposkyt. soc. výpomoci p. Mária Tatarková, ktoré boli
jednohlasn prijaté (počtom 11 hlasov prítomných poslancov).


opravu miestnych komunikácií (ďalej MK)2016

p. starostka – dala do pozornosti zápisnicu zo stavebnej komisie, ktorú poslanci dostali spolu
s pozvánkou a sú v nej navrhnuté opravy ciest v tomto roku. čo sa týka financií, nie je potrebné
vyčleniť osobitné prostriedky, lebo v rozpočte je schválených 60 tis. EUR ako príspevok na
údržbu MK, ktoré dostane Prevádzka a z týchto peňazí zrealizuje opravy. Náklady odhadujeme
vo výške cca 35 tis. EUR, 25 tis. ostane rezerva na zimnú údržbu. Nie sú v tom ale 2 „zásadné
veci“ - most u Filipa, MK Bory. Most u Filipa - je v havarijnom stave, projektant vypracováva
projekt a rozpočet, zároveň rokujeme so zhotoviteľom Diaľnice D3 o spolupráci a pomoci. Čo sa
týka MK Bory - zrealizovala sa povrchová úprava v hornom úseku cesty vrátane odvodnenia, na
jar vyhodnotíme technológiu po zime a bude jasné, ako sa bude pokračovať ďalej. K týmto dvom
investíciám sa vrátime v ďalšom zastupiteľstve.. Požiadala p. Alojza Petráka, ako správcu MK
o doplnenie, keďže zo zdravotných dôvodov nemohol byť prítomný na zasadnutí komisie.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň) – doplnil cesty, ktoré by sa taktiež v tomto
roku mali opraviť : most v Riekach na cintorín - bude ho potrebné zrekonštruovať - zábradlie aj
mostovku. Asi 40% Poľany nie sú urobené povrchové úpravy ciest. Plánuje sa tam výstavba
vodovodu, spolu s firmou, ktorá bude realizovať stavbu, dohodnú sa podmienky na povrchovú
úpravu ciest v celej časti Poľana. Dal do pozornosti cestu po „Gunsc“ - je tam štrková úprava cca 100m, cesta u Greši - cca 100 m, keď sa budú asfaltovať cesty sú to krátke úseky, ktoré treba
dokončiť podľa finančných možností, využiť techniku, keď bude v obci.
Diskusia k tomuto bodu:
p. Milan Vojčiniak - opýtal sa na cestu do Koričárov.
Ing. Vladimír Bury (referát stavebného úradu, pozemkov a životného prostredia) - je tam
zahrnuté oprava cesty, žľaby.
p. Vladislav Ondrašina - cesta pod „Gunsc“ - komisiou je doporučené 300m, je to veľa.
Ing. Vladimír Bury (referát stavebného úradu, pozemkov a životného prostredia) - bolo to fyzicky
preverené, nie je to taká vzdialenosť, ide asi o 100m, je tam náročný terén, štrk je splavený, urobí
sa to.
p. Vladimír Ondrašina - doporučil to dorobiť, už sa to dlho odkladá.
p. Ľubica Lašová – predložila doplňujúci návrh, aby sa opravil chodník okolo p. Chromiakovej u
Gerčáka, využívajú ho ľudia ako skratku na cintorín do Riek.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň) - je to chodník resp. cesta do Gerčáka
o šírke 2,5m a dĺžka cca 100m, odsúva sa to už asi 3 roky, treba to urobiť.
Koniec diskusie.
p. starostka - dala hlasovať o doplňujúcom návrhu p. Ľ. Lašovej - úpravy cesty do Gerčáka,
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- doplňujúci návrh bol jednohlasne prijatý (počtom 11 hlasov prítomných poslancov)
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 18/2016 – schvaľuje Opravy MK , ktoré bolo
jednohlasne prijaté (počtom 11 hlasov prítomných poslancov).


Mk Chajsovka, verejné osvetlenie

p. starostka - informovala poslancov, že na rokovaní OR bola požiadavka, či na MK Chajsovka
sú v projekte sú plánované odstavné plochy a parkoviská. Nie je to súčasťou projektu, ale sú tam
pozemky obce, ktoré môžu byť využité na odstavné plochy. Na zasadnutí stavebnej komisie bude
obhliadka v teréne. Požiadal p. A. Petráka, aby informoval poslancov, či je v obci Skalité možné
umiestniť solárne osvetlenie, požiadala, aby informoval poslancov, aký dopad by malo na
rozpočet obce zrušenie vypínacieho cyklu verejného osvetlenia.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň) – podľa informácií od projektantov sa
solárne osvetlenie v našej klimatickej zóne neodporúča, vzhľadom na to, že je málo solárnych dní
a málo slnečného svitu. Je výhodnejšie ísť do systému LED, alebo pokračovať systémom, ktorý
už je do firmy SIEMENS - je obmedzená intenzita svietenia, čím sa šetrí. V našej obci je
priemerné svietenie zhruba 10 hodín denne, vypínanie je 3 hodiny. Ak sa rozhodne, že má byť
vypínací cyklus verejného osvetlenia zrušený – navýši to výdavky rozpočtu o 6500,- EUR/ rok.


Výsledky volieb v obci

p. starostka - požiadala, aby p. Mária Časnochová podala informácie o výsledkoch volieb v obci.
p. Mária Časnochová (referát matriky a evidencie obyvateľstva) - celkový počet zapísaných
voličov je 4129, počet voličov 2522, účasť v % - 61,08%. Počet hlasov pre strany, ktoré prešli do
parlamentu SMER - SD - 1215 hlasov, SNS - 308 hlasov, Kotleba - ĽSNS - 276 hlasov, OĽANO
- 161 hlasov, SaS - 109 hlasov, SIEŤ - 86 hlasov, MOST - HÍD - 16 hlasov.
70 - voličských preukazov, 5 - Voľba poštou zo zahraničia.
14. Interpelácie poslancov
p. Miloš Petrák - opýtal sa na verejné osvetlenie spodnej cesty - v Obecnom Spravodaji bolo
uvedené len do Taraby, opýtal sa, či sa nebude robiť až do Šimurdy po križovatku.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň) - je to preklep, je to až do Šimurdy.
p. Miloš Petrák - opýtal sa na úpravu ciest, ľudia sa nemôžu dostať po ceste do Kučapače, je tam
havarijný stav dreva, či sa budú upravovať, alebo zostanú tak, takisto cesta do Čadečky. Keď sa
na to pýtali, bolo im povedané, že je mokro.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň) - cesta nebude zjazdná ešte aspoň 3 mesiace.

p. Miloš Petrák - opýtal sa, či by nebolo možné umiestniť niekam ešte jeden bankomat,
požiadavka zo strany občanov ?
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p. starostka - bola oslovená Poštová banka, VÚB Banka, Slovenská sporiteľna - z ich strany nie je
záujem. VÚB - bankomat má, Poštová banka - nemá záujem po tom, čo im vykradli bankomat
v obci Čierne, Slovenská sporiteľna - neeviduje dostatočný počet sporiteľov z našej obce, bude to
uvedené aj v Spravodaji, ako informácia pre občanov.
p. Miloš Petrák - opýtal sa, v akom riešení je výtok vody pri obchode Luna na hlavnú cestu.
p. starostka - budeme jednať s majiteľom budovy po zimnom období.
p. Miloš Petrák - občania z Potôčka - pýtajú sa ako sa bude pokračovať s prístupovou cestou, či to
bude dokončené, bol v minulosti prísľub, ale nechali to tak majú problém tam prejsť.
p. starostka – odpoviem na ďalšom OZ.
p. Vladislav Ondrašina - opýtal sa na nový spôsob Separovania, má vrecia, ktoré má
vyseparované ešte starým spôsobom, či ich môže dať také na vývoz, alebo sa musia pretriediť,
lebo k nemu informácie o tom prišli neskôr, ako mali.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň) - musí sa to pretriediť.
p. Vladislav Ondrašina - apeloval na aplikáciu Transparentná obec - Web stránka obce, boli
zverejnené PDF súbory zmlúv a faktúr, teraz tam nie sú.
p. starostka – zákon o slobodnom prístupe k informáciám obci ukladá povinnosť zverejňovať len
zoznam faktúr a objednávok s výslednou sumou, názvom firmy a účelom. Zmluvy sú
zverejňované celé.
p. Ľubica Lašová - požiadala o posúdenie stavu chodníka okolo štátnej cesty - v časti u Silvestra dezolátny stav, vhodné opraviť, tak isto aj u p. Špilovej - veľká diera v chodníku. Predložila
požiadavku občanov v Borách – rozšíriť verejné osvetlenie, sú tam pristavené nové rodinné
domy.
Mgr. Zdenka Révayová - požiadala, aby bola prekontrolovaná celá štátna cesta. Opýtala sa na
Separovaný odpad - či môže zostať v inom vreci, ako sú tie nové priesvitné.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň) - môže to byť v tom vreci.
Mgr. Edita Špilová - opýtala sa, či bol podaný projekt na telocvičňu.
p. starostka - nie, bol vylúčený, z toho dôvodu, že žiadateľom môže byť výlučne zriaďovateľ
školy. Nič sa nemení na to, že telocvičňa je jedna z priorít. Zástupcovia firmy HUPROHALY,
ktorí boli na obhliadku v teréne pripravujú rozpočet a možnosti riešenia.
Mgr. Edita Špilová - požiadala o podporu výstavby telocvične.
p. Ján Bury - navrhol, aby boli častejšie zbery separovaného odpadu.
p. starostka - po podpísaní zmluvy s OZV, bude jasné, ako často sa budú vyseparované komodity
odvážať.

17

15.Záver
p. starostka - dala do pozornosti, že termín budúceho OZ bude 30.5. 2016. Dala do pozornosti
budovanie ďalších hrádzok - tie, ktoré boli zrealizované sa osvedčili sa ako dobré vodozádržné
opatrenia a spĺňajú svoj účel. Treba poriešiť bezmenný potok u Kavaly - pri RD p. Koperu,
u Mikulov, Koričárov a Firkov, Čanecký potok. Požiadala poslancov, aby boli nápomocní pri
jednaní s ľuďmi tam, kde to poznajú. Treba, aby boli občania ústretoví, podieľali sa na prácach
a prispeli aj drevom.
p. Alojz Petrák - ďalším je potok u p. Lysičana, sú to Potoky z Kyčory
p. starostka – po vyčerpaní všetkých bodov programu poďakovala prítomným za účasť a ukončila
rokovanie OZ.
Na rokovaní boli prijaté uznesenia od č. 1/2016 po č. 18/2016.

Ing. Vladimír Krčmárik
prednosta OcÚ

I.
II.

PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce

overovateľ: p. Ľubica Lašová
overovateľ: p. Vladislav Ondrašina

Zapisovateľka: M. Serafinová
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