Zápisnica
z Riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Skalité
konaného dňa 30. 5. 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. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Obec Skalité - Prevadzkáreň
za rok 2015 (predkladá Ž. Majchráková)
5. Záverečný účet obce za rok 2015, Stanovisko HKO a audítora k Záverečnému účtu
(predkladá A.Rucková )
6. Hodnotiaca a Monitorovacia správa Programového rozpočtu 2015 (predkladá A.
Rucková)
7. 2. zmena rozpočtu obce Skalité 2016, Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 1/2016
(predkladá A. Rucková)
8. Správa o výsledku inventarizácie k 31. 12. 2015 (predkladá A. Rucková)
9. Vyhodnotenie zimnej údržby 2015/2016 (predkladá A. Petrák)
10. Plán kontrolnej činnosti HKO na 2. polrok 2016 (predkladá M. Stašová)
11.VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Skalité (predkladá Mgr. A. Časnochová)
12.VZN č. 3/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach v obci Skalité (predkladá K. Bulavová)
13. Rozdelenie dotácií spoločenským organizáciám pre rok 2016 (predkladá starostka)
14. Informatívna správa o príprave GS 2016 a Osláv 415. výročia l. písomnej zmienky
o obci Skalité (predkladá J. Časnochová)
15. Nakladanie s majetkom obce
16. Rôzne
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17. Interpelácie poslancov
18. 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 11 prítomných poslancov, JUDr. Milan Krčmárik požiadal o ospravedlnenie z
pracovných dôvodov, Mgr. Edita Špilová - požiadala o ospravedlnenie z pracovných dôvodov,
dostaví sa na rokovanie neskôr. Počtom hlasov 11 poslancov je Obecné zastupiteľstvo uznášania
schopné.
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. Miloša Petráka, p.
Ondreja Rovňana. 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 7. 3. 2016
sú splnené. V plnení ostáva uznesenie týkajúce sa miestnych komunikácií - opráv, a údržby,
ciest, odvodnení.
Správa o činnosti od posledného OZ, kontrola uznesení OZ

Zasadala Obecná rada (ďalej OR) a komisie, ktoré pripravili dnešné rokovanie, zápisnice
z rokovaní boli súčasťou materiálov na rokovanie OZ.

Obec Skalité – úspešná, získala ocenenie Kniha Kysúc – kniha „Skalité obec pod
Trojákom“, kniha postupuje do Bratislavy na veľtrh do Incheby v mesiaci november – december,
kde budeme môcť prezentovať našu obec.

informovala poslancov, že v našej obci máme talenty – v rámci vokálnej skupiny p. Iriny
Školníkovej – 4 dievčatá zo Skalité –Lenka Lašová, Danielka Lašová, Dominika Rovňanová
a Natália Rotková – sa zúčastnili súťaže v Petrohrade – získali hlavné ocenenie GRAND PRIX,
a ďalšie individuálne ocenenia. Bližšie informácie budú spracované v Obecnom Spravodaji. Boli
prijaté na Obecnom úrade, v mesiaci december opäť cestujú do Ruska – na Festival víťazov.
Prezentovali Skalité, Kysuce, Žilinský kraj a celé Slovensko.

na stavbe diaľnice D3 sa konal kontrolný deň na úrovni slovenského veľvyslanca
v Poľsku a Poľskej republiky na Slovensku, zástupcovia Ministerstva dopravy SR, Národnej
diaľničnej spoločnosti a zhotoviteľa – bolo konštatované, že termín dokončenia diaľnice D3 –
mesiac október 2016 stále platí, v priebehu konca roka by sa mal začať budovať ďalší úsek
diaľnice a to – Čadca – Bukov – Svrčinovec.

v súvislosti s výstavbou diaľnice sa konalo niekoľko pracovných rokovaní - prioritne
riešený projekt náhradné vodné zdroje – vybudovanie vodovodu Poľana, Kučapače, u Filipov –
pôvodné projektové riešenie nie je funkčné, čo sa týka zásobovania vodou, v rámci stavby
diaľnice budú napojené na vodu zo Sevaku. Prebieha stavebné konanie, verejné obstarávanie na
zhotoviteľa, práce by sa mali realizovať v letných mesiacoch.
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prebieha Verejné obstarávanie na zhotoviteľa, ktoré sa týka rekonštrukcie a zníženie
energetickej náročnosti budovy MŠ Skalité Ústredie a Zateplenie obvodového plášťa na budove
5. 9. roč. Základná škola v Ústredí.

15. 3. 2016 bol predložený projekt – Zníženie energetickej náročnosti MŠ Skalité
Ústredie, bol posúdený bez závad, vyhodnotenie v októbri 2016, je vynaložené veľké úsilie na
získanie financií z euro projektu, následne by práce boli realizované až v roku 2017.

začali prebiehať práce na miestnych komunikáciách – betónovala sa cesta na Poľunku, tak
ako bola schválená, pokračovalo sa v ďalších prácach ako je výmena okien a dverí v Kultúrnom
dome, stavba nového oplotenia pri budove Zdravotného strediska, v najbližších dňoch by mali
byť osadené detské ihriská a následne WORKoutové ihriska pre mládež.


Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č.19/2016 – berie na vedomie zapisovateľa,
voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a Správa o činnosti a Kontrola plnenia
Uznesení, ktoré bolo jednohlasne prijaté (11 hlasov prítomných poslancov).
p. starostka – dala do pozornosti, že Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie je súčasťou
Záverečného účtu, takisto aj Hodnotiaca a Monitorovacia správa rozpočtu, navrhla, aby tieto
body boli prerokované naraz a následne sa o nich hlasovalo.
4. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Obec Skalité – Prevadzkáreň za rok
2015 (predkladá Ž. Majchráková), 5. Záverečný účet obce za rok 2015, Stanovisko HKO
a audítora k Záverečnému účtu (predkladá A.Rucková ) 6. Hodnotiaca a Monitorovacia
správa Programového rozpočtu 2015 (predkladá A. Rucková)
4. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Obec Skalité – Prevadzkáreň za rok
2015 (predkladá Ž. Majchráková),
p. starostka – požiadala p. Žofiu Majchrákovú, aby stručne informovala poslancov, nakoľko
materiál poslanci obdržali spolu s pozvánkou, tvorí prílohu zápisnice.
p. Žofia Majchráková (účtovníčka Obec Skalité Prevadzkáreň) – informovala poslancov, činnosť
pozostáva z Hlavnej a Vedľajšej – podnikateľskej činnosti, celá činnosť je rozdelená na 10
stredísk, sme napojený na rozpočet obce. Celkovo bolo príspevku v minulom roku 341 478,EUR, bol komplet vyčerpaný a vyúčtovaný podľa jednotlivých činností. Najväčšia záťaž na
rozpočet je zber TKO a triedeného odpadu. Okrem prostriedkov, ktoré sme dostali od obce, bolo
vyčerpané 12 263,- EUR z vlastných prostriedkov a 1570,- EUR z projektu Úradu práce na
pracovné pomôcky. Hlavná činnosť predstavuje 81, 69% z celkovej činnosti, tak je to účtované
čo sa týka réžie. Hospodársky výsledok – v Hlavnej činnosti + 10 253,- EUR, všetko je uvedené
položkovito v jednotlivých činnostiach. Podnikateľská činnosť - odpisy na vleky, odovzdalo sa
to obci, činnosť bola zrušená – zostal monitoring tohto majetku, čo sa rieši zo strediska Údržba
budov a majetku. Hospodársky výsledok bol + 1545,- EUR, a DPH 340,- EUR. Všetky doklady
sú prístupné k nahliadnutiu.
5. Záverečný účet obce za rok 2015, Stanovisko HKO a audítora k Záverečnému účtu
(predkladá A.Rucková ) 6. Hodnotiaca a Monitorovacia správa Programového rozpočtu
2015 (predkladá A. Rucková)
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p. starostka – poďakovala za podané informácie, požiadala p. Alojziu Ruckovú, aby predložila
Záverečný účet obce – bod č. 5. Je zverejnený na úradnej tabuli, Web stránke obce, materiál
poslanci obdržali spolu s pozvánkou, bol prerokovaný na FK, OR.
p. Alojzia Rucková (referát rozpočtu a účtovníctva) – rozpočet bol schválený na konci roka
2014, bol niekoľko krát upravovaný, či Uznesením OZ, alebo Opatreniami starostky obce. V roku
2015 obec dosiahla celkové príjmy vo výške 2 683 450,93 EUR a celkom výdavky 2 550 508,02
EUR. Rozdiel je vo výške 132 942,91 EUR. Z tohto sa vylučuje nevyčerpaný bežný transfér pre
Základnú školu Kudlov vo výške 8985,- EUR, nevyčerpaná dotácia prídavky a dávky v hmotnej
núdzi p. Koričárová, p. Rastočná vo výške 610,84 EUR, nevyčerpané Fond opráv 9724,- EUR.
Zostatok je vo výške 113 622,11 EUR. Zo zákona najmenej 10% sa tvorí do Rezervného fondu,
celý prebytok by sa tam mal previesť. Obec má finančný majetok vo výške 898 652,44EUR – ide
o akcie vodárenskej spoločnosti SEVAK, akcie v Prima banke obec odpredala. Pohľadávky za
nedaňové príjmy činia 29 641,72 EUR – pohľadávky za nájom bytových a nebytových
priestorov, za znečisťovanie ovzdušia, za odber vody, miestny poplatok z predaja alkoholických
nápojov, TKO. Pohľadávky za rozpočtové daňové príjmy činia 11 285,17 EUR ide o pohľadávky
na dani z nehnuteľnosti, poplatky za psa, miestny poplatok z predaja alkoholu, vymáhajú sa
formou upomienok a cez právneho zástupcu. Dlhodobé záväzky – zostatok úveru ŠFRB vo výške
1 502 862,60 EUR. Fond opráv pre bytové domy zostatok vo výške 27 307,45 EUR. Finančná
náhrada za výrub drevín od NDS 9 286, 37 EUR – prostriedky sú vedené na depozitnom účte.
Finančné prostriedky v Sociálnom fonde je vo výške 1 331, 03 EUR. Krátkodobé záväzky
z mesiaca december – záväzky zo mzdy – daň zo mzdy, odvody – sociálne, zdravotné poistenie.
Záväzky voči dodávateľom sú vo výške 17 853,52 EUR. Finančná záruka na nájomné byty
20 431, 59 EUR, Ročná splátka úverov za ŠFRB 59 905,16 EUR a Cudzie platby – na účte
122,19 EUR. Prehľad o stave a vývoji dlhu – krátkodobé 142 345,49 EUR, Bankové úvery
vrátane ročnej splátky sú 403895,48 EUR, Úver zo ŠFRB so splatnosťou nad 1 rok je vo výške
1 502 862,60 EUR. Súčasťou Záverečného účtu je aj hodnotenie plnenia programov a Hodnotiaca
a Monitorovacia správa k programovému rozpočtu.
Stanovisko HKO a audítora k Záverečnému účtu (predkladá M. Stašová, A.Rucková )
p. starostka – požiadala o stanovisko HKO p. Stašovú.
p. Mária Stašová – Návrh Záverečného účtu je predložený na prerokovanie v zákonom
stanovenej lehote – 6 mesiacov po uplynutí rozpočtového roka. Obsahuje všetky povinné
náležitosti podľa zákona o rozpočtových pravidlách. Bol zverejnený na úradnej tabuli
v stanovenej lehote, overený audítorom, čo sa týka príspevkovej organizácie Obec Skalité
Prevadzkáreň - sleduje sa či bolo dodržaných 50 % plnenia, podľa zákona o rozpočtových
pravidlách - 18, 23% - podmienka splnená, a aby v podnikateľskej činnosti nebola vykázaná
strata. Odpisy dobiehajú, budúci rok by mal byť bez straty.
p. starostka – predložila Správu audítora – záverečné konštatovanie audítora – účtovná závierka
poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Skalité k 31. decembru 2015 a výsledky
jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.
Záverečný účet - hovorí, že hospodárenie obce je dobré, zdravé, ekonomika sa zlepšuje, aj
napriek tomu, že obec spláca úver, dokázala ušetriť 113 622, 11 EUR. Úver zo ŠFRB obec
nezaťažuje, celý aj vrátane úrokov splácajú nájomníci z platenia nájmu. Aj výška podielových
daní - 70% v tomto roku vyšší pozitívne ovplyvňuje rozpočet obce, navyše je avizované od
Ministerstva financií SR, že príjem bude vyšší, ako sa predpokladalo.
Diskusia k predloženým bodom rokovania:
p. Vladislav Ondrašina – opýtal sa ako sa pokračuje v súdnom spore s firmou STRABAG.
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JUDr. Jozef Pikuliak – spor nie je ukončený.
p. Vladislav Ondrašina – aká bola výška faktúry, kvôli ktorej je tento spor.
JUDr. Jozef Pikuliak – nejde o žiadnu neuhradenú faktúru, firma Starabag tvrdí, že obci niečo
dodala, čo by mala obec zaplatiť. Súdny spor prebieha na tej báze, že sa zisťuje, či vôbec niečo
bolo dodané . Bol určený znalec, ktorý mal zistiť, ktorá cesta to je. Zástupca z firmy Strabag sa
opýtal nás, ktorá cesta to je. Obec nevie, ktorú cestu má na mysli, znalec odišiel, lebo nevie, čo
má zisťovať a Strabag nevie, o ktorú cestu ide. Je neurčitý predmet plnenia, sami nevedia čo by
malo byť predmetom plnenia, očakávam úspešné ukončenie.
p. Vladislav Ondrašina – opýtal sa na záväzky voči dodávateľom vo výške 17 tis. EUR, čo to
vlastne je.
p. Alojzia Rucková – sú to faktúry, ktoré prišli na konci roka, v súčasnosti sú už uhradené.
Koniec diskusie.
p. starostka – predložila stanovisko FK, OR, ktoré doporučujú predložené návrhy schváliť.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 20 /2016 – schvaľuje Rozbor hospodárenia
príspevkovej organizácie Obec Skalité – Prevadzkáreň za rok 2015, Záverečný účet obce za rok
2015, Stanovisko HKO a audítora k Záverečnému účtu, Hodnotiaca a Monitorovacia správa
Programového rozpočtu 2015 , ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 11 hlasov).
7. 2. zmena rozpočtu obce Skalité 2016, Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 1/2016
(predkladá A. Rucková)
p. starostka – materiál poslanci obdržali spolu s pozvánkou , bol prerokovaný na zasadnutí
FK, OR, od toho času vznikli nové skutočnosti, týkajú sa hasičov – garáž na plošinu, požiadavka
– spoločnosti Matys-Matysová – oprava, vyvložkovanie nového komína.
Dôvodom 2. zmeny rozpočtu je aktualizácia príjmov a výdavkov v súvislosti so štátnym
rozpočtom v nadväznosti na aktuálne čerpanie z európskych financií a ďalších dotácií. Podrobne
informovala poslancov o každej položke. Predložila návrh na použitie Rezervného fondu :
spojovacia komunikácia Kudlov. V rámci cestovného ruchu – nákup pozemku pre
rozhľadňu, v rámci projektu Slovensko-Poľskej cezhraničnej spolupráce. Okrem rozhľadne by
to bola ďalšia turistická infraštruktúra – oddychový altán, prvky drobnej architektúry – rôzne
označovníky, vysvetľujúce tabule, stojany na bicykle, cesta, náučný chodník v lokalite KykuľaTrojak. Partnerom bude obec Rajcza. Bližšie informácie budú podané v bode rokovania
Nakladanie s majetkom obce. Zateplenie obvodového plášťa budovy 5. – 9. roč., nakoľko sa
obec teraz nemohla uchádzať o finančné prostriedky z EÚ, pretože je to škola, ktorá nie je
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Po druhej zmene rozpočtu zostáva rozpočet prebytkový +2
260,- EUR. Predloženú zmenu doporučuje FK, OR. Požiadala o stanovisko HKO p. Máriu
Stašovú k navrhovanej zmene.
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p. Mária Stašová – (HKO) – návrh 2. zmeny rozpočtu bol prerokovaný na rokovaní FK, OR,
rozpočet je živý pracuje sa s nim celý rok.
p. starostka – doplnila ďalej v rámci 2. zmeny rozpočtu žiadosť MŠ Skalité Ústredie a žiadosť
Obec Skalité Prevádzkareň, ktorá sa týka použitia ich vlastných príjmov a vlastných výdavkov.
Materiál poslanci obdržali spolu s pozvánkou, FK, OR doporučujú schváliť aj túto žiadosť, ide
o presun medzi jednotlivými strediskami. Dala do pozornosti zakúpenie techniky na zber a odvoz
TKO, cez elektronické trhovisko – bola zakúpená traktorová vlečka, v rozpočte bolo uvedené 11
tis. EUR, skutočná cena bola cca 7 tis. EUR, zostávajú finančné prostriedky, ktoré sú účelovo
viazané. Obec Skalité Prevádzkareň predloží svoje stanovisko na aký účel budú použité zvyšné
finančné prostriedky. Ďalej sme ušetrili pri nákupe vozidla – v rozpočte 23 tis. EUR, bolo
obstarané za 14 290,- EUR. Môžu byť použité na činnosť prevádzky. Z vlastných zdrojov
Prevádzky bol zakúpený stroj na opravu výtlkov, používanie si vyžaduje vhodné klimatické
podmienky 15 stupňov, z toho dôvodu nemohli byť opravené výtlky na ceste do Kavaly v jarných
mesiacoch.
Diskusia k tomuto bodu:
p. Jozef Vojčiniak – opýtal sa na revitalizáciu zelene – prostriedky od Národnej diaľničnej
spoločnosti, opýtal sa, či dajú ešte nejaké peniaze od NDS na dolnú časť obce.
p. starostka – v roku 2009 obec získala od NDS prostriedky ako spoločenskú náhradu na výrub
drevín na stavbu celého úseku diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité.
p. Jozef Vojčiniak - mal pripomienku, ku odvodneniu od diaľnice, keď sa bude riešiť situácia
u Tomasa, aby sa urobila obhliadka aj u Jargaši, bol urobený malý jarok, ktorý nie je postačujúci.
Mal pripomienku ku spojovacej komunikácií okolo MUDr. Piščeka, aby bola rozšírená cesta až
na Chajsovku, aby bol prizvaný p. Rudolf Mikula, aby tam prešlo nákladne auto až na Chajsovku.
Vysvetlil, že bol postavený oporný múr, smerom okolo p. Šmatlavu , Mikulu, tam tadiaľ auto
neprejde. Cesta bude stáť toľko peňazí a nedostane sa tam veľké auto, ľudia majú prihradené,
treba to riešiť.
Mgr. Milan Kubalík – práve v tejto časti sa cesta nedá rozšíriť, nakoľko tam obec nemá žiadne
pozemky. Navrhol, aby boli pozemky geodeticky zamerané, aby sme vedeli, či tam obec vôbec
niečo má vo vlastníctve.
p. Jozef Vojčiniak – majú tam ľudia prihradené.
p. starostka – do budúceho rokovania OZ budú preverené vlastnícke vzťahy.
p. Jozef Vojčiniak – opýtal sa, či sa nebude podávať projekt na výstavbu ďalších bytov.
p. starostka – momentálne sú všetky byty obsadené, aj tie ktoré sú voľné sa budú na dnešnom
rokovaní prideľovať. Ak bude predložený návrh, kde by sa dali postaviť, nebráni sa tomu. Obec
má 65 nájomných bytov.
p. Jozef Vojčiniak – možno aj niekde u Tomasa, nemusí to byť len v ústredí.
p. Vladislav Ondrašina – mal pripomienku ku ceste u Tomasa, okolo p. Mikulu urobili asfaltovú
cestu a úsek asi 50 m nechali tak, nie je prepojené, aby túto cestu dorobili.
p. Alojz Petrák (riaditeľ obec Skalité – Prevadzkáreň) – na vysvetlenie, príhonové cesty sú
urobené nadštandardne, sú vyasfaltované, ostatná cesta zostala v pôvodnom stave, nemajú
povinnosť pokračovať v tejto ceste. Napojenie na súbežnú cestu okolo diaľnice, ďalej budú
pokračovať zase po ceste ako bola odjakživa.
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p. Vladislav Ondrašina – mal pripomienku ku žiadosti Obec Skalité Prevadzkáreň, je tam
uvedené toľko skratiek, vôbec nie sú zrozumiteľné.
p. Žofia Majchráková (účtovnička Obec Skalité – Prevadzkáreň) – podrobne vysvetlila všetky
skratky, ide o prostriedky, ktoré sa podarilo získať cez projekt „Šanca na zamestnanie“ cez Úrad
práce, dostane sa to do príjmov, ale sú to výdavky na ich mzdy (5 ľudí) na triedený odpad. Naša
spoluúčasť je vo výške 5%. Kód zdroja 111 – prostriedky zo štátneho rozpočtu. Kód zdroja 46 –
sú vlastné prostriedky. Kód zdroja 41 – prostriedky od obce. Ušetrilo sa 8700,- EUR, z toho
dôvodu to bolo presunuté z Kapitálových výdavkov, bolo presunuté na stredisko MK – Miestne
komunikácie, bol zakúpený infražiarič na cesty, taktiež je to kapitálový výdavok vo výške 5950,EUR. Zostalo 2750,-EUR boli ponechané v stredisku Verejné priestranstva , bežné výdavky na
údržbu. Budú použité na zaplatenie betónovej plochy pri zbernom dvore – je to oprava. Všetko
je takto špecifikované.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 21/2016 - schvaľuje 2. zmenu rozpočtu na
rok 2016, ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 11 hlasov).
8.

Správa o výsledku inventarizácie k 31. 12. 2015 (predkladá A. Rucková)

p. starostka – predložila materiály, ktoré tvoria prílohu zápisnice, poslanci ich obdržali spolu
s pozvánkou. Požiadala p. Alojziu Ruckovú, aby informovala poslancov o priebehu
inventarizácie.
p. Alojzia Rucková – (referát rozpočtu a majetku obce) – informovala, že nebol vyradený
vysielač MMDS, nebola vyradená batéria DHZ, nakoľko bola ešte v záruke, komisia
neodporučila vyradiť. Navrhnuté na odpis zmarené investície a pohľadávky. V knižnice – návrh
vyradiť na základe zoznamu staré knihy. Komisia doporučila ponúknuť staré knihy na odpredaj
v cene 0,50 EUR/ks, maximálne do výšky obstarávacej ceny knihy u kníh, ktoré majú
obstarávaciu cenu nižšiu ako 0,50 EUR. Po odpredaji sa urobí vyúčtovanie a zvyšné knihy sa
vyradia.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nakoľko sa nikto neprihlásil
p. starostka – predložila návrh FK, OR – doporučujú, aby bola Inventarizácia schválená, že berie
na vedomie všetky správy, schvaľuje vyradenie podľa predložených návrhov, odpis pohľadávok,
odpis zmarených investícií, predsedovia DIK majú podať správy o fyzickej likvidácií vyradeného
majetku. Odpredaj kníh je 30. 9. 2016.
p. Janka Časnochová – navrhla, aby bol termín skrátený do 31. 7. 2016 , z toho dôvodu, že tie
knihy, ktoré nebudú odpredané sa musia zlikvidovať, a nachystať do zberu v mesiaci október je
naplánovaná beseda s p. Banašom, aby bola čitáreň k dispozícii. Navrhla knihy ponúknuť
školám, škôlke, a ostatné nech sa dajú na odpredaj.
OZ sa jednohlasne uznieslo na zmene termínu.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 22/2016 – schvaľuje Správu o výsledku
inventarizácie 2015, ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 11 hlasov).
9.

Vyhodnotenie zimnej údržby 2015/2016 (predkladá A. Petrák)

p. starostka – materiál poslanci obdržali spolu s pozvánkou, tvorí prílohu zápisnice.
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p. Alojz Petrák – (riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň) – informoval poslancov, že sezóny sa
prelínajú, nakoľko zimná sezóna začína na prelome dvoch rokov a končí v ďalšom roku. Náklady
na zimnú údržbu boli nízke, bolo málo snehu, nebola žiadna kalamita – žiadne mimoriadne
náklady.
Diskusia k tomuto bodu nebola nakoľko sa nikto neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 23/2016 – berie na vedomie Vyhodnotenie
zimnej údržby, ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 11 hlasov).
10.

Plán kontrolnej činnosti HKO na 2. polrok 2016 (predkladá M. Stašová)

p. starostka – požiadala p. M. Stašovú, aby predložila Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016.
Materiál poslanci obdržali spolu s pozvánkou, tvorí prílohu zápisnice.
p. Mária Stašová (HKO) – bol zverejnený na Úradnej tabuli, Webstránke obce, bol predložený
písomne.
p. starostka – dala do pozornosti, že Správa o kontrolnej činnosti
predložená na nasledujúcom rokovaní OZ.

za l. polrok 2016 bude

Diskusia k tomuto bodu nebola, nakoľko sa nikto neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 24/2016 – schvaľuje Plán kontrolnej činnosti
na 2. polrok 2016, ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 11 hlasov).
11.VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Skalité (predkladá Mgr. A. Časnochová)
p. starostka – predložený návrh bol zverejnený na úradnej tabuli, Web stránke obce Skalité,
materiál poslanci obdržali spolu s pozvánkou, tvorí prílohu zápisnice, bol prerokovaný na
rokovaní OR s navrhnutými zmenami. Odovzdala slovo Mgr. Anne Časnochovej.
Mgr. Anna Časnochová (pracovníčka Obec Skalité Prevadzkáreň) – nový Zákon o odpadoch
ukladá obciam vypracovať a prijať s účinnosťou od 1.7. 2016 VZN o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Cieľom je chrániť životné prostredie, zdravie ľudí,
udržiavať čistotu a poriadok v obci. Dala do pozornosti pripomienku z rokovania OR – str, 12
VZN, bod 4, písm. c. – kal zo septikov. Bolo to preverené, nie je v zákone uvedené, ale napĺňa to
filozofiu a cieľ VZN chrániť životné prostredie.
p. starostka – OR navrhla, aby sa tento bod vypustený, opýtala sa, či je to v súlade so zákonom.
Mgr. Anna Časnochová – je to v súlade so zákonom.
Diskusia k tomuto bodu:
Mgr. Milan Kubalík – dal do pozornosti kanalizáciu, táto stavba stále nie je skolaudovaná,
občania museli jej realizáciu trpieť, myslí si, že nezodpovedá technickým požiadavkám, aby
prevádzkou tejto neskolaudovanej stavby nedošlo ešte k väčšiemu znečisteniu životného
prostredia ako existujúcim žumpami z toho dôvodu dal tento návrh na rokovaní OR.
Mgr. Anna Časnochová – za toto nezodpovedá, je to návrh na Okresný úrad životného prostredia
Čadca.
Mgr. Milan Kubalík – mali by sa postihovať veľké firmy a nie obyčajní ľudia.
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Mgr. Anna Časnochová – Obec musí mať zmluvu so spoločnosťou, ktorá môže likvidovať kal zo
septikov, aby mohli byť občanom ponúknutí a bude sa porovnávať, kto túto službu poskytuje
lacnejšie, všetci musia mať zmluvu s obcou, kto ju nemá, môžeme ho za to postihovať.
p. Milada Kurtová – dala do pozornosti, či by nemohol byť otvorený Zberný dvor v sobotu.
Mgr. Anna Časnochová – je schválená prevádzka Zberného dvora, ktorú schvaľoval Okresný
úrad.
p. starostka – opýtala sa pokiaľ občan chce odviezť odpad v sobotu, či je problém sa dohodnúť
počas týždňa, v individuálnych prípadoch by sa mohlo vyjsť v ústrety.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité Prevadzkáreň) – v individuálnych prípadoch sa vychádza
v ústrety vždy. Takýto problém je aj s multifunkčnými ihriskami, nikto sa počas celého týždňa
telefonicky nenahlási, že chce ísť na ihrisko, volajú vždy až vtedy, keď stoja pred ihriskom
a práve v tú chvíľu chcú ísť hrať.
p. Milada Kurtová – opýtala sa na kontajner v Borach, je tam pozemok pripravený na
umiestnenie kontajnera, čo sa s tým bude robiť.
Mgr. Anna Časnochová – rieši sa vhodné miesto na umiestnenie kontajnera, bol umiestnený na
stavebnom pozemku, ktorý si majiteľ nekupoval s kontajnerom, ale bez. Uvažuje sa o zakúpení
popolníc, tak ako je to na Podkrižnom budú popolnice zvážať zamestnanci Prevádzky.
p. Milada Kurtová – p. Martiniak dáva pozemok na umiestnenie kontajnera a nič sa s tým nerobí.
Mgr. Anna Časnochová – kontajner bol premiestnený k môjmu rodinnému domu, ako dočasné
riešenie.
p. starostka – táto záležitosť je otvorená, ľudia majú kde dávať odpad, nesúvisí to s VZN
o odpadoch.
p. Ján Bury – opýtal sa na návrh na vypustenie bodu o odkladaní dokladov o likvidáciu kalov zo
septikov.
p. Vladislav Ondrašina - dal do pozornosti, že nie je vo VZN uvedené, kto potrebuje kontajner
a kto popolnicu, treba to nejako zorganizovať.
Mgr. Anna Časnochová – tam kde sa dostane zvozové vozidlo majú ľudia popolnice, tam kde sa
nedostane, sú umiestnené kontajneri. Dala do pozornosti str. 7, § 6, nie je možné, aby VZN
obsahovalo zvozné trasy. Bolo prijaté Uznesenie OZ, ak to dovolia technické možnosti, budú sa
kontajneri rušiť a budú umiestnené popolnice.
p. starostka – návrh VZN je vytvorený podľa vzoru, ktorý vypracoval JUDr. Sotolář, odborník na
samosprávu a poradca vlády pre legislatívu obcí. VZN spĺňa všetky podklady, ktoré káže zákon.
Stále je platné uznesenie o umiestnení kontajnerov, ktoré by sa mali postupne likvidovať.
p. Vladislav Ondrašina – ide o občanov, ktorí bývajú v blízkosti cesty, naložia odpad do fúrika
a vysypú to do potoka. Mala by byť vytvorená príloha, kde by bolo presne uvedené, kde ktorý
pľac má mať popolnice a ktorý má kontajner.
JUDr. Jozef Pikuliak – VZN odkazuje na systém zberu, ak budú uvedené miesta, kde budú
popolnice a kontajnery umiestnené a niečo sa zmení, muselo by sa zmeniť aj VZN. Otázka zberu
je individuálna, každá obec má iné podmienky. Robiť zber organizovane – môže byť upravované
uzneseniami.
p. starostka – VZN je zákon obce, ktorý systémovo rieši odpady v podmienkach našej obce. Na
nasledujúcom OZ sa môžeme vrátiť k uzneseniu o Koncepcii zvozu odpadu, ktorým sú určené
miesta pre kontajnery a popolnice.
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JUDr. Jozef Pikuliak - táto koncepcia a úpravy môže byť kompetenciou Prevádzky, ktorá ju
môže meniť vzhľadom na potreby dané zo života obce, alebo OZ môže upravovať túto koncepciu
podľa svojho zváženia.
Mgr. Anna Časnochová – dala do pozornosti, občania ktorí bývajú v odľahlých lokalitách a majú
popolnice, pracovníci to zbierajú traktorom a vysypávajú tento odpad do prvého voľného
kontajnera, aby nechodili po celej obci zo smeťami, okamžite je zabezpečený odvoz kontajnera,
aby bol prázdny pre ďalších občanov, ktorí popolnice nemajú .
p. Vladislav Ondrašina – keď niekto naloží plný kontajner odpadu z aut, to nemá čo robiť
v kontajneri.
Mgr. Anna Časnochová – pokiaľ je občanom obce Skalité a platí si poplatok za TKO môže to dať
do kontajnera alebo na Zberný dvor. Podnikatelia nesmú dávať svoj odpad na Zberný dvor a do
kontajnerov.
p. starostka – navrhla, aby sa komisia výstavby a živ. prostredia na svojom rokovaní zaoberala
touto problematikou.
JUDr. Jozef Pikuliak – navrhol do § 20 – Záverečné ustanovenie, bod 1 – systém zberu
komunálneho odpadu schvaľuje Obecné zastupiteľstvo vrátane podmienok uvedených § 6a, § 6b.
p. Vladislav Ondrašina – dal do pozornosti, vo VZN sú uvedené podmienky, kde a ako majú byť
umiestnené popolnice , nemajú zasahovať do cesty. Naopak pri kontajneroch sa to nedodržiava
sú umiestnené po kadejakých úvratiach, všetko padá do riek, popol a nikoho to netrápi. Asi by
bolo potrebné upraviť terén panelmi, ohradiť, zainvestovať do toho.
JUDr. Jozef Pikuliak – keď bude schválený systém zberu, môžu byť schválené aj podmienky
zberu.
Koniec diskusie.
p. starostka – predložila doplňujúci návrh p. Ondrašinu, ktorý právne upravil p. JUDr. Pikuliak :
V § 20 – Záverečné ustanovenia – vložiť text : systém zberu komunálneho odpadu schvaľuje
Obecné zastupiteľstvo vrátane podmienok uvedených v § 6a, 6b tohto VZN a vrátane ďalších
podmienok zberu.
Hlasovanie prebehlo následovne:
Za hlasovali: Mgr. Z. Révayová, Mgr. M. Kubalík, Mgr. JUDr. J. Gonščák, p. J. Bury, p. Ľ.
Lašová, p. V. Ondrašina, p. J. Vojčiniak, p. M. Petrák, p. O. Rovňan, p. M. Vojčiniak.
Proti: 0
Zdržal sa: 0


návrh bol jednohlasne schválený.

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 25/2016 – schvaľuje VZN č. 2/2016
o nakladaní s kom. odpadmi, ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 11 hlasov).
12.VZN č. 3/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach v obci Skalité (predkladá K. Bulavová)
p. starostka - požiadala p. Katarínu Bulavovú, aby predložila VZN č. 3/2016, tvorí prílohu
zápisnice, materiál poslanci obdržali spolu s pozvánkou, bol zverejnený na úradnej tabuli, web
stránke obce.
p. Katarína Bulavová (referát pokladne) - návrh VZN pripravila Komisia cestovného ruchu,
z toho dôvodu, že Zákon č. 178/1998 bol mnohokrát novelizovaný, VZN č. 6/2008 nespĺňalo
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podmienky povoľovania na tento predaj. Obec si musí ustanoviť rozsah výrobkov, ktoré sa môžu
predávať a poskytovať služby na týchto trhových miestach. Musel sa stanoviť trhový deň,
prevádzkový čas, kedy môžu jednotliví trhovníci predávať, toto všetko je v návrhu VZN aj
zapracované. Poďakovala poslancom za aktívnu prácu pri zostavovaní VZN.
p. starostka- otvorila diskusiu k tomuto bodu, ak bude schválený tento návrh VZN , bude
pôvodné VZN zrušené.
Diskusia k tomuto bodu:
Mgr. JUDr. Jozef Gonsčák - predložil doplňujúci návrh VZN, ktorý sa týka § 6, ods. 1, písm. m) požiarno bezpečnostné predpisy. Nové znenie tohto paragrafu má byť systémovo zaradené
v odseku 2 pism. e) na konci. Navrhol, aby to bolo doplnené aj do trhového poriadku do bodu 14
a bod 14 prečíslovať na 15, je potrebné doplniť text predávajúci je na trhovom mieste povinný...
Koniec diskusie.
p. starostka - dala hlasovať o pozmeňovacom návrhu p. Jozefa Gonščáka.
Hlasovanie prebehlo nasledovne:
Za hlasovali: Mgr. Z. Révayová, Mgr. M. Kubalík, p. Milada Kurtová, Mgr. JUDr. J. Gonščák,
p. J. Bury, p. Ľ. Lašová, p. V. Ondrašina, p. J. Vojčiniak, p. M. Petrák, p. O. Rovňan, p. M.
Vojčiniak.
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0


pozmeňovací návrh bol jednohlasne prijatý.

Mgr. Milan Kubalík - opýtal sa, či boli nejaké pripomienky zo strany občanov, k predloženému
VZN.
p. starostka - neboli doručené žiadne pripomienky.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 27/2016 – schvaľuje VZN č. 3/2016 o trhovom mieste.
Hlasovanie prebehlo nasledovne:
Za hlasovali: Mgr. Z. Révayová, p. Milada Kurtová, Mgr. JUDr. J. Gonščák, p. J. Bury, p. Ľ.
Lašová, p. V. Ondrašina, p. J. Vojčiniak, p. M. Petrák, p. O. Rovňan, p. M. Vojčiniak.
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: Mgr. M. Kubalík


Uznesenie bolo prijaté počtom 10 hlasov z 11 prítomných poslancov

p. Katarína Bulavová (referát pokladne) - informovala poslancov, na základe pripomienky p.
Jozefa Vojčiniaka, čo sa týka pojazdnej predajne. Muselo by byť zriadené nové trhové miesto,
nanovo schváliť VZN, musí spĺňať určité podmienky - voda, WC.
13. Rozdelenie dotácií spoločenským organizáciám pre rok 2016 (predkladá starostka)
p. starostka - každý rok Obec Skalité v súlade s VZN rozdeľuje príspevky spoločenským
organizáciám, ktoré pôsobia na území obce, alebo mimo obce, ale pre našich občanov. Predložila
návrh FK, OR . Informovala poslancov, že Slovenský zväz záhradkárov v Skalitom nepodal
žiadosť, nakoľko nemajú IČO, chod ich činnosti sa podporuje opravou budovy, ktorú využívajú
na svoju činnosť. Rovnako Slovenský červený kríž v Skalitom nemá IČO, obec preto prispieva na
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obedy pre darcov krvi. Taktiež Únia nevidiacich Slovenska - predsedníčkou je p. Lýdia
Oravcová, bude im poskytnutá pomoc iný spôsobom. Zväz holubárov, a Včelári nepožadujú
finančné prostriedky od obce na svoju činnosť. Predložila návrh z OR, FK - Poľovnícke
združenie Skaľanka 300,- EUR, Jednota dôchodcov 450,- EUR, DHZ Skalité 450,- EUR, Detstvo
Kudlov - 350,- EUR na dva projekty, Priatelia umenia, vzdelávania výchovy a mládeže - 600,EUR - občianske združenie, navštevujú ho 4 dievčatá z obce, získali cenu Grand Prix, Klub
sklerózy multiplex - 80,- EUR, TJ Slovan Skalité 22 000,- EUR - z toho futsal 350,- EUR,
hokejbal 600,-EUR, biatlon 2500,- EUR, futbalisti - 18550,- EUR. Občianske združenie Náruč 300,- EUR - organizácia na pomoc týraným deťom, poskytujú takéto služby aj pre naše deti, na
tábor pre deti.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nakoľko sa nikto neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 27/2016 – schvaľuje pridelenie dotácií spol.
organizáciám, ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 11 hlasov).
14. Informatívna správa o príprave GS 2016 a Osláv 415. výročia l. písomnej zmienky
o obci Skalité (predkladá J. Časnochová)
p. starostka - požiadala p. Janku Časnochovú, aby informovala poslancov o priebehu prípravy
Goralských slávnosti, a aj o ďalších podujatiach, ktoré budú v obci.
p. Janka Časnochová (referát kultúry a knižnice) - 25. Goralské slávnosti - 26. 6. 2016 - začiatok
o 9,30 hod. na námestí tradičným jarmokom remesiel, budú tam účinkovať ĽH Capkovci, ĽH
Rovňanovci, Gorali z Čierneho. 10,00 hod. Slávnostná sv. omša, po omši cca 11,00 hod. bude
predstavené LOGO Skalité obec pod Trojakom, o 13,45 hod. - krojovaný sprievod od Obecného
úradu do amfiteátra. O 14,00hod. začína hlavný program, účinkujú ĽH Capkovci, ĽH Ondreja
Rovňana, FS Svrčinka zo Svrčinovca, ĽH Gorali z obce Čierne, FS Forgáš z Ostravy, FS
Frankovčan z Malej Frankovej, FS Romanka z Poľska, speváčka Janka Holeščáková z Kysuckej
muziky s multiinštrumentalistom Ľubomírom Paričkom, hlavný hosť programu - FS TECHNIK
z Bratislavy. Ako sprievodné podujatia - výtvarná súťaž detí na tému Goralské slávnosti, ktoré
budú vyhodnotené, v deň GS - futbalový zápas internacionálov Skalité - Lednické Rovne. Ďalej
nasleduje 90. Výročie vniku organizovaného futbalu v obci, 90. výročie založenia DHZ Skalité.
p. starostka - poďakovala za informácie a požiadala p. Jána Buryho - predsedu TJ, ako budú
prebiehať oslavy 90. Výročia.
p. Ján Bury - bude to 10. júla 2016 - mali by prísť hráči zo Žiliny Bečkova, Frídek- Mýstek,
Skalité, Čierne, starí páni Trnava, kultúrny program, ocenenie zaslúžilých, ktorí sa starali o futbal
v minulosti. Pozval všetkých poslancov, bude to v rámci turnaja Memoriálu des. Rudolfa
Šmatlavu.
p. Janka Časnochová (referát kultúry a knižnice) - čo sa týka hasičov, oslavy budú 17. 7. 2016,
začiatok Slávnostnou omšou v kostole o 10,00 hod. Ukážka hasičskej techniky, hasičského
zásahu na námestí, Bude oficiálna čast, kde budú ocenení hasiči, požehnanie hasičskej techniky.
Budú vydané brožúry hasičov a TJ k 90 výročiu. Na námestí –v rámci 415. výročia prvej
písomnej zmienky o obci Skalité bude veľkoplošná obrazovka, bude prebiehať prehliadka
fotografii zo všetkých 24. ročníkov Goralských slávnosti. p. Laš - predstaví svoj návrh loga Skalité obec pod Trojakom - symbol Trojaka. Budú ocenení tí, ktorí sa zaslúžili o to, že máme už
25. Goralské slávnosti a 90. výročie DHZ a TJ.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 28/2016 – berie na vedomie informatívnu
správa o príprave GS, ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 11 hlasov).
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p. starostka - navrhla, aby bolo rokovanie prerušené prestávkou od 13,00 do 14,00 hod., OZ sa
jednohlasne uznieslo na prerušení.
p. starostka - privítala p. poslankyňu Editu Špilovú, ktorá sa dostavila na rokovanie.
15. Nakladanie s majetkom obce


Pridelenie bytov

p. starostka - informovala poslancov, že ide o predlženie nájomných zmlúv na byty (ďalej NZ)
a pridelenie voľných nájomných bytov. Zasadala sociálna komisia, ktorá sa týmto zaoberala,
zápisnicu poslanci obdržali spolu s pozvánkou, nasledne bolo prerokované na zasadnutí OR.
Odovzdala slovo p. predsedníčke Mgr. Zdenke Révayovej, aby oboznámila poslancov o predĺžení
existujúcich NZ na jednotlivé byty.
Mgr. Zdenka Révayová - predĺženie NZ , na základe dokladov v súlade s VZN, sa prehodnotilo,
či
nájomcovia spĺňajú alebo nespĺňajú kritéria. V prípade, že nájomcovia spĺňajú kritéria bola NZ
predlžená na obdobie 3 rokov, v prípade nesplnenia kritérií, NZ bude predĺžená na obdobie 1
roka.
Predĺženie NZ :
p. Miloš Zelník - BD č. 1460/5 - spĺňa podmienky - predĺženie NZ od 1. 8. 2016 do 31. 7. 2019.
p. Viera Krčmáriková - BD č. 1460/8 - spĺňa podmienky - predĺženie NZ od 1. 8. 2016 do 31. 7.
2019.
p. Jozef Varmus - BD č. 1460/4 - spĺňa podmienky - predĺženie NZ od 1. 8. 2016 do 31. 7. 2019.
p. Vladimír Ballek - BD č. 1460/10 - spĺňa podmienky - predĺženie NZ od 1. 8. 2016 do 31. 7.
2019.
p. Slávka Truchlíková - BD č. 1460/9- spĺňa podmienky - predĺženie NZ od 1. 8. 2016 do 31. 7.
2019.
p. Monika Kubicová - BD - č. 1460/8 - spĺňa podmienky -predĺženie NZ od 1. 8. 2016 do 31. 7.
2019.
p. Peter Kaluža - BD č. 1459/3 - spĺňa podmienky - predĺženie NZ od 1. 8. 2016 do 31. 7. 2019.
p. Slavomír Ramšák - BD č. 1459/6 - spĺňa podmienky - predĺženie NZ od 1. 8. 2016 do 31. 7.
2019.
p. Ondrej Špirko - BD č. 1450/1 - nespĺňajú podmienky z dôvodu vysokého príjmu - predĺženie
NZ od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017.
O predĺženie NZ požiadala p. Martina Koričárová - byt v ZŠ Kudlov - p. riaditeľka nedoporučila,
aby sa tento byt pridelil na ďalšiu dobu, vzhľadom k tomu, že p. Koričárová nespĺňa podmienky,
ktoré boli ustanovené. Sociálna komisia - navrhla, aby bol byt pridelený na obdobie 1 roka.
Komisia bola na návšteve - v areáli školy majú psa, ktorý by mal byť do konca tohto roka
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zlikvidovaný, bola na to upozornená. Komisia bude sledovať životné podmienky u p. Koričárovej
- predĺženie od 11. 8. 2016 do 10. 8. 2017.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nakoľko sa nikto neprihlásil.
p. starostka - dala hlasovať o návrhu na predĺženie NZ hlasovať, návrh bol jednohlasne prijatý.
p. starostka - požiadala o informácie o uvoľnených bytoch.
Mgr. Zdenka Révayová - informovala, že sú uvoľnené byty - 2-izbový BD Skalité Kudlov, 2izbový byt - Zdravotné stredisko, 3-izbový byt - IBV Cupeľ.
Komisia doporučila prideliť 2 izbový byt v BD Kudlov p. Marekovi Kotschymu, aj napriek tomu,
že nespĺňa podmienky, jediný chce tento byt, iný o tento byt neprejavili záujem.
Diskusia k tomu nebola, nakoľko sa nikto neprihlásil.
p. starostka - dala hlasovať o návrhu o priamom pridelení bytu, návrh bol jednohlasne prijatý.
Mgr. Zdenka Révayová - 3- izbový byt - bolo mnoho žiadateľov, ktorí však nespĺňali podmienky
na pridelenie bytu. Jedinou žiadateľkou, ktorá spĺňala podmienky je Veronika Cholujová
s druhom a dvoma deťmi, komisia doporučila, aby jej bol pridelený byt priamo od 1. 6. 1016 do
31. 5. 2019, nakoľko žiadateľov , ktorí spĺňajú podmienky nebolo viac.
Diskusia k tomu nebola, nakoľko sa nikto neprihlásil.
p. starostka - dala hlasovať o návrhu o priamom pridelení bytu, návrh bol jednohlasne prijatý.
Mgr. Zdenka Révayová - 3 - izbový byt - o tento byt bolo 5 žiadateľov, z toho 2 spĺňajú
podmienky - František Šimaliak , Sabina Kultánová. Komisia doporučila, aby bol tento byt
pridelený tajným hlasovaním, obaja splňajú podmienky.
p. starostka - otvorila diskusiu, aby sa vyjadrili poslanci k prideleniu bytu tajným hlasovaním.
p. Ján Bury - opýtal sa, nakoľko nie je p. Šimaliak prítomný, či poveril niekoho losovaním.
Bc. Eva Klušáková - po telefonickom dohovore, nakoľko sa nemôže dostaviť a ani nikto z jeho
rodiny , poveril losovaním niektorého člena sociálnej a bytovej komisie.
p. starostka - dala hlasovať o návrhu pridelenie bytu tajným hlasovaním, návrh bol jednohlasne
prijatý.
p. starostka - požiadala, aby boli pripravené hlasovacie lístky. Pristúpilo sa k tajnému hlasovaniu.
Bc. Eva Klušáková - dala do pozornosti, čo obsahuje hlasovací lístok - poradové číslo a meno
žiadateľa - zakrúžkovaním sa dáva hlas žiadateľovi.


prebehlo hlasovanie.

Bc. Eva Klušáková - zrátala počet odovzdaných hlasovacích lístkov - František Šimaliak - počet
2 hlasy, Sabina Kultánová - počet 10 hlasov.
p. starostka - dala hlasovať o pridelení nájomného bytu p. Sabine Kultánovej, návrh bol
jednohlasne prijatý.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 32/2016 – schvaľuje pridelenie bytov, ktoré
bolo jednohlasne prijaté ( počtom 12 hlasov)
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Odpredaj pozemku - MUDr. Milan Pišček

p. starostka - informovala poslancov, že MUDr. Pišček Milan doložil GP na prihradený pozemok.
Zámer odpredaja je zverejnený na úradnej tabuli, ide o obecný pozemok o výmere 78 m2. Cenu
schválilo OZ 10,- EUR/m2.
Diskusia k tomuto bodu, nebola nakoľko sa nikto neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 33/2016 – schvaľuje odpredaj pozemku
MUDr. M. Pišček, ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 12 hlasov).


WENEGRA s.r.o. – povolenie kanalizačnej prípojky

p. starostka - predložila žiadosť firmy WENEGRA s.r.o. - chce vybudovať administratívnu
budovu s garážou, chce sa pripojiť na kanalizáciu, musí byť napojený cez pozemok vo vlastníctve
obce, čím by vzniklo vecné bremeno v neprospech obce. Predložila stanovisko stavebnej komisie
- súhlasí, s tým, že táto prípojka umožní napojenie aj ďalších dvoch rodinných domov, ktoré sa
nemôžu teraz napojiť. FK, OR tiež doporučuje.
Diskusia k tomu nebola, nakoľko sa nikto neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 34/2016 – schvaľuje povolenie kanalizačnej
prípojky, ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 12 hlasov).


Zámer odpredaja pozemku – p. Jozef Mikula

p. starostka - predložila žiadosť p. Jozefa Mikulu, bytom Skalité č. 1080 - o odkúpenie časti
neknihovanej parcely 6322/8. Žiadosť bola prerokovaná na FK, Stavebnej komisii, doporučujú
jeho žiadosti vyhovieť, žiadateľ si vyhotoví Geometrický plán na vlastné náklady, pri zameraní
bude prizvaný pracovník obce. OR - taktiež doporučuje, z rokovania nevzišiel návrh ceny, za
ktorú by mal byť pozemok odpredaný. Z diskusie boli dané návrhy, že cena by mala byť
symbolická, nakoľko p. Mikula v minulosti a aj teraz podporoval šport v obci, rovnako aj cirkev.
Je potrebné schváliť Zámer odpredaja pozemku.
Diskusia k tomuto bodu:
p. Milan Vojčiniak - myslí si, že cenu by malo OZ stanoviť, symbolicky za 1,- EUR, daroval
autobus TJ Slovan Skalité a mnoho iných vecí, ktorým obci pomohol.
p. Ján Bury - súhlasí s p. Vojčiniakom, aby mu to bolo odpredané za symbolické 1,- EUR.
p. M. Vojčiniak - dodal, že ide o kamenec, resp. breh rieky, zreguloval celý breh.
Koniec diskusie.
p. starostka - dala do pozornosti, že vzišiel jeden návrh ceny 1,- EUR/m2, OZ prejavilo
všeobecný súhlas s navrhovanou cenou.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 35/2016 – schvaľuje Zámer odpredaja pozemok p. J. Mikula, ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 12 hlasov).


Žiadosť o odkúpenie pozemku – p. Marián Beleš

p. starostka - predložila žiadosť p. Mariána Beleša o odkúpenie pozemku, ktorý sa nachádza
v lokalite IBV Krčmisko, je vedený ako parc. č. CKN 5902/1 - vodná plocha, cca 60 m2. Je to
v blízkosti jeho RD. Žiadosť bola prerokovaná na FK, Stavebnej komisii, OR - nedoporučujú
vyhovieť tejto žiadosti, z toho dôvodu, že v budúcnosti je možné tento pozemok využiť napr. na
vybudovanie vyhýbne, resp. predĺženie miestnej komunikácie (ďalej MK) do Krčmiska.
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Diskusia k tomuto bodu nebola, nakoľko sa nikto neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 36/2016 – neschvaľuje žiadosť p. Mariána
Beleša, ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 12 hlasov).


Žiadosť o odkúpenie pozemku – p. Jozef Urbánek

p. starostka - predložila žiadosť p. Jozefa Urbánka, bytom Skalité č. 67 o odkúpenie časti
pozemku, breh za budovou firmy Veronika Capital - krajčírstvo. Uvádza, že im ohrozuje
majetok, na odkúpenej časti by chceli vybudovať oporný múr. Žiadosť bola prerokovaná za
zasadnutí FK, Stavebnej komisie, OR - navrhujú, aby táto žiadosť bola odročená do doby, keď
bude rozhodnuté o výstavbe a umiestnení telocvične, ktorá by mala v uvedenej lokalite byť,
následne sa k uvedenej žiadosti vrátiť.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nakoľko sa nikto neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 37/2016 - žiadosť p. J. Urbánka, ktoré
bolo jednohlasne prijaté (počtom 12 hlasov).


Výstavba vodojem Poľana

p. starostka - informovala poslancov o uzatvorení Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na pozemok
na Poľane. V rámci stavby diaľnice je vyvolaná investícia „Náhradné vodné zdroje v katastri
obce Skalité - napojenie občanov z lokality Poľana pod Grúňom, Poľana Vykrývač - trvalé
riešenie“. Vzhľadom k tomu, že pre napojenie všetkých občanov - 36 rodinných domov na vodu
zo SEVAKu je potrebné vybudovanie vodojemu, obec musí mať LV na vysporiadaný pozemok.
Podarilo sa dohodnúť s p. Petrom Potočárom, ktorý je ochotný odpredať svoj pozemok na
výstavbu vodojemu za symbolické 1,- EUR za celú výmeru pod vodojem. Majetkové
vysporiadanie trvá dlhšiu dobu, pre vydanie stavebného povolenia postačuje Zmluva o budúcej
kúpnej zmluve, aby mohli práce začať prebiehať počas letných mesiacov. Výtlakové potrubie je
už vedené v našej ceste.
Diskusia k tomuto bodu nebola, nakoľko sa nikto neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 38/2016 - uzatvorenie ZobKZ - p. Peter
Potočár, ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 12 hlasov).


Stavba turistickej infraštruktúry v obci Skalité - rozhľadňa

p. starostka - v 2. zmene rozpočtu boli vyčlenené a schválené finančné prostriedky na nákup
pozemku na výstavbu rozhľadne. Ide o program cezhraničnej spolupráce INTEREG Poľsko Slovensko - ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia. Celková
suma projektu je odhadovaná na 100 tis. EUR, naša spoluúčasť bude 5 %. Predpokladaný termín
na predloženie projektu je september. Na rokovaní OZ v mesiaci august - budú už vypracované
všetky podklady, OZ definitívne rozhodne o podaní projektu. Predmetom dnešného schvaľovania
je uzatvorenie Kúpnych zmlúv - s p. Milanom Kultánom - 1239 m2 za cenu 6,- EUR/m2, a s p.
Agnesou Kreanovo - 1238 m2, taktiež za cenu 6,-EUR/m2. Ide o prepojenie dvoch turistických
chodníkov. Je to miesto na Kykuli, pôvodne sa volalo Trojak - miesto odkiaľ vidieť Vysoké
Tatry, dá sa prepojiť poľský a slovenský chodník, vedie tadiaľ kysucká lyžiarska magistrála,
Partnerom projektu by bola poľská obec Rajcza, opravili by si pristupový chodník na poľskej
strane ku rozhľadni.
p. Martin Gonščák (referát stavebného úradu, pozemkov a životného prostredia) - informoval
poslancov o mieste vybranom na výstavbu rozhľadne. Prepájajú sa tam dva turistické chodníky,
je tam historický hraničný bod. Plánuje sa vybudovanie altánku, lavičiek, informačné tabule.
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Spodná časť rozhľadne bude vybudovaná zo železobetónu, bude to v oceli, celá bude opláštená
drevom, výška rozhľadne 27 m, je to finančne náročné, je to prvotný návrh.
Diskusia k tomuto bodu:
p. Milan Vojčiniak - treba nad tým uvažovať, je to dobrá vec pre obec. Nebude to stáť veľa - 5%
spoluúčasť obce.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 39/2016 - uzatvorenie kúpnych zmlúv pozemok pod rozhľadňu, ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 12 hlasov).


Diaľnica D3 – zmena uznenia pozemok NDS

p. starostka - dala do pozornosti, uznesenie zo 17. 6. 2014, ktoré sa týkalo budúceho prevzatia
objektov a vyvolaných investícii v rámci stavby diaľnice D3 do majetku, správy a trvalej
prevádzky obce Skalité. Jednou z nich bola aj skládka deponie pod názvom - Terénne úpravy
Gregušová, v lokalite Čadečka. V minulosti obec nemala záujem o tieto pozemky, v súčasnosti sa
terén upravený, vhodný na budúce využitie napr. na vybudovanie priemyselného parku, alebo
športového areálu. Navrhuje zmeniť Uznesenie - že túto investíciu po ukončení stavby obec
prevezme do majetku.
Diskusia k tomu nebola, nakoľko sa neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 40/2016 – schvaľuje prevzatie Terénne
úpravy Gregušová, ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 12 hlasov).


Prenájom priestorov v budove pod Obecným úradom - súp. č. 1137

p. starostka - predložila žiadosť sl. Veroniky Šmatlavovej, ide o priestory, ktoré v minulosti mala
prenajaté p. Poláčková. Žiada o prenájom týchto priestorov z dôvodu prípravy farských akcií,
stretnutí s deťmi a mládežou, príprava detských sv. omší, príprava animátorov všetky akcie sú
v spolupráci s farským úradom, sú určené deťom, mladým rodinám z našej obce. FK, OR doporučujú, aby bol schválený prenájom priestorov, priestory obec nevyužíva, doporučuje
prenajať za obvyklú výšku nájmu.
Diskusia k tomu nebola, nakoľko sa nikto neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 41/2016 – schvaľuje prenájom priestorov,
ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 12 hlasov).


Žiadosť p. Daniely Čaneckej o rozdelenie nájomných zmlúv (NZ)

p. starostka - predložila žiadosť p. D. Čaneckej, ktorá má prenajaté priestory v budove pod
Obecným úradom na kozmetické služby. Bol schválený súhlas, aby mohla dať priestory do
prenájmu 3. osobe - Michaele Krkoškovej, rovnako aj na stavebné úpravy pre novú
podnájomníčku, vyjadrovala sa k tomu aj Stavebná komisia, FK. P. Čanecká požiadala,
o zrušenie svojej NZ, aby boli uzatvorené dve samostatné NZ. OR to nedoporučuje, nakoľko je to
technicky zložité, problém by bol pri rozúčtovaní energií.
Diskusia k tomu nebola, nakoľko sa nikto neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 42/2016 – neschvaľuje žiadosť p. D.
Čanecká, ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 12 hlasov).
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Žiadosť o súhlas s prenájmom 3. osobe MVDr. Ľubomír Špilák

p. starostka - predložila žiadosť p. Ľubomíra Špiláka, ktorý má prenajaté priestory v budove
Zdravotného strediska - veterinárna ambulancia. Žiada o udelenie súhlasu prenajať priestory p.
Mikolayovi Jesenajovi za účelom zriadenia zberne šperkov, určených na opravu a predaj. FK, OR
- doporučujú schváliť udelenie súhlasu na prenájom priestorov za účelom poskytovania služieb
občanom.
Diskusia k tomu nebola, nakoľko sa nikto neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 43/2016 - prenájom priestorov 3. osobe, ktoré
bolo jednohlasne prijaté (počtom 12 hlasov).


Zaradenie do majetku obce a prevod správy

p. starostka - dala do pozornosti, že na účte 042 - sú evidované investície, ktoré nie sú zaradené
do majetku obce aj z toho dôvodu, že boli postavené na základe ohlásenia drobnej stavby, ktorá
sa nekolauduje a staré investície z minulosti. Ide o majetok - Miestna komunikácia IBV Kudlov
Chajsovka 20 150,10 EUR, vodovod IBV Krčmisko 7 318,55 EUR, spevnené plochy a oplotenie
pri MŠ Skalité Ústredie 6 249,- EUR, osvetlenie viacúčelového ihriska 1 549,- EUR, terénne
úpravy okolo BD č. 1440, 1459, 1460 - nebolo potrebné vydávať stavebné povolenie - 1 670,EUR a 6 107,- EUR, technické zabezpečenie pri modernizácií ZŠ sv. Andreja Svorada
a Benedikta v sume 2 495,- EUR, parkovacie plochy pri Zdravotnom stredisku 5 033,- EUR.
Uvedené bolo prekonzultované aj s audítorom, ktorý doporučuje, aby na základe uznesenia OZ,
boli tieto investície zaradené do majetku obce. FK, OR - doporučujú.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 44/2016 – schvaľuje zaradenie do majetku
obce, ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 12 hlasov).


Prevod majetku do správy

p. starostka - dala do pozornosti majetok : spevnené plochy a oplotenie viacúčelového ihriska
v ústredí, traktorový náves - vlečka, ktoré by mali byť dané do správy Prevádzky, lebo ich
využíva na svoju činnosť.
Diskusia k tomu nebola, nakoľko sa nikto neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 45/2016 – schvaľuje prevod majetku do
správy, ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 12 hlasov).


Informácie o plnení zmluvných záväzkov

p. starostka – v minulosti bol odpredaný majetok obce - budova Snežienky, budova bývalého
Policajného zboru v Kolónii, budova Pošty. FK sa tým zapodievala, pretože na základe Kúpnej
zmluvy medzi obcou Skalité a p. Alojziou Cechovou, mala v určitej lehote povinnosť investovať
do budovy Snežienky. Vzhľadom k tomu, že o týchto investíciách nemáme informácie, bola
vyzvaná majiteľka, aby sa vyjadrila a predložila doklady o investíciách, písomné vyjadrenie
zatiaľ nemáme. P. Jozef Cech ústne informoval starostku , že v budove urobili určite úpravy
a následne budú o tom písomne informovať. FK vzala tieto informácie na vedomie, počká sa na
doložené doklady, podľa toho OZ rozhodne, ako sa bude pokračovať. Budova bývalej Polície v zmluve je uvedené, že povinnosť splniť investičný zámer je do roku 2022, z pohľadu právneho
zástupcu k porušeniu záväzku nedošlo, nakoľko lehota plynie. Oslovíme majiteľa, či bude
realizovať práce a v akom rozsahu. Budova Pošty - investičný zámer bol predložený, že bude
budova využitá na športový účel. Majiteľ taktiež bude vyzvaný, aby podal informácie, kedy bude
pokračovať v investíciách.
Diskusia k tomu nebola, nakoľko sa nikto neprihlásil.
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Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 46/2016 – berie na vedomie informácie
o investíciách v odpredaných budovách, ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 12 hlasov).
p. starostka - navrhla, aby bolo rokovanie prerušené 5 min. prestávkou, OZ sa jednohlasne
uznieslo na prerušení.
16. Rôzne


Predstavenie loga obce - Skalité obec pod Trojakom

p. starostka - privítala Ing. Pavla Laša, autora knihy Skalité obec pod Trojakom, požiadala ho,
aby prestavil návrh na logo obce - pod značkou Skalité obec pod Trojakom, ktoré by bolo
predstavené pri príležitosti 415. výročia prvnej písomnej zmienky o obci na goralských
slávnostiach.
Ing. Pavol Laš - poďakoval za privítanie. Pri písaní knihy, do posledného dňa som premýšľal na
názvom knihy. Od detstva som bol fascinovaný kopcom, ktorý sa volá Trojak. Pri
zhromažďovaní materiálov pre knihu vždy sa všetko spájalo s Trojakom - mapy, hranice,
akákoľvek činnosť, je to magické miesto, hoci o ňom málo vieme. Potvrdilo sa, pri
zhromažďovaní máp tohto pohraničia, aby sme sa presvedčili, že sme tu doma a že sme tu dávno,
tak na mapách, ako jediný bod, ktorý sa od prvopočiatku Skalitého nemenil, bol tento Trojak.
Hranice sa posúvali, ale tento bod zostal celý čas nemenný. Je symbol taký jedinečný, z toho
dôvodu si myslím, že si zaslúži väčšiu pozornosť. Obec Skalité je obcou, ktorá si zaslúži, aby
mala logo, ak ho poslanci príjmu, bude asi štvrtá obec, ktorá bude mať LOGO , majú ho iba
niektoré obce. Rozhodol som sa využiť toto fantastickú vlastnosť, ktorú má tento kopec, ako
trojjediný bod na tejto hranici v našich končinách. Názov bol jasný, ako sa dá ešte využiť.
Možnosti je niekoľko, nemáme atribúty, ktorými by sme sa mohli na verejnosti, alebo na
Slovensku mohli učiniť. Jediná taká zvláštnosť, jediná kultúrna zvláštnosť, ktorá bola - bol
Zoňov mlyn, predtým mlyn u Kučapače. Máme kostol, ktorý je zaujímavý, ale sa príliš nehodí do
turistických máp. Rozhodol som sa, že navrhnem obci, aby tento symbol, ktorý je symbolom
nemennosti hraníc v jednom bode bol zachovaný, a naopak využitý. Pripravil som scenár videá,
ktoré bude prezentované 26. 6. 2016 na Goralských slávnostiach pri 415. výročí, bude k tomu aj
reč, a bude podfarbené známou piesňou Skalité, Skalité... Je znak toho, že tu kedysi susedili tri
krajiny, Slovensko, Sliezko, Halič. Jediné Slovensko dosiahlo samostatnosť, hoci aj tieto dve
krajiny sa o to veľmi usilovali. Symbolom, ktorý zostal na hranici z týchto čias je kameň z roku
1914, vtedy keď bol zasadený na mieste, kde sa tieto hranice stretávali, komasácia, ktorá bola
medzi vyrovnaním hraníc, keď skončili vnútorné hranice v Rakúsko-Uhorsku. Od roku 1853
skončili vnútorné hranice, prestala tu byť Tridsiatková stanica a Haliče bol voľný pohyb, urobili
sa úpravy hranice a tento kameň je pozostatkom. Je to neďaleko miesta, kde by mala byť
rozhľadňa. Posuvmi hraníc sa stalo, že tento kameň je asi 15 m od terajšieho kameňa, s tým
rozdielom, že tento bol na tri strany, ostatné sú priechodze na hranici. Symbolom Skalitého ako
Trojaku, by mohla byť biela farba, a potom červená farba, ktorá je typická a je súčasťou
hraničného kameňa. Z toho vzišlo, že na vrchu by mal byť symbol trojakosti, tri priamky, alebo
dve úsečky, ktoré sa stretávajú v jednom bode, čo by pripomínalo, že je to hraničný kameň. Logo
sa dá využiť na listiny, na predmety, svetelné logo, využiteľné je vo viacerých oblastiach,
výhodou je to, že je jednoduché a ľahko zapamätateľné. Niekedy v budúcnosti po veľkej
propagácií, bude každý vedieť, že je to logo obce Skalité. Domnievam sa, že toto logo je moderné
a má súvislosť s históriou Skalitého, ktoré podľa tohto siaha až do obdobia 415 rokov dozadu.
Propagácia loga - video bude trvať 6 a pol minúty, ak ho poslanci príjmu, budú oboznámení. Pre
ľahkú zapamätateľnosť - navrhol, aby sa pripojil text Skalité obec pod Trojakom.
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Diskusia k tomu bodu :
p. Milan Vojčiniak - opýtal sa, či by sa mohli zmeniť farba tohto loga.
Ing. Pavol Laš - nie, lebo by stratilo symboliku kameňa, je to odvodené od podstaty toho znaku
a to je hraničný kameň. S návrhom loga súvisí aj ústredný plagát týchto osláv, je to listina z 31. 3.
1601 - Mikuláša Ištvána, bola daná na vedomie v prvú sobotu po dni sv. Dominika z Okuly roku
1601. Pri návšteve archívov, sa mi podarilo získať, to čo som už do knihy nemohol dať. Sú to
mapy, jedna z nich mi dala odpoveď na to čo som vždy tvrdil na základe toho, čo som vedel od
svojej mamy, na Tridsiatku bol mlyn, je nakreslený aj v mape - 1793, z roku, keď sa staval
kostol. Sú tam zakreslené dva kostoly - starý, ktorý bol na starom cintoríne, lebo tam je ohyb
rieky a nový, ktorý bol nad cestou. Starý mlyn bol na starom ihrisku. Skalité malo centrum obce
od roku 1827 a našiel so aj plán. Máme takmer 200 rokov staré námestie. Podarilo sa nazbierať
celkom 15 máp, ktoré zahŕňajú informácie o Skalitom. Mapy budú vydané v jedinom atlase, ktoré
obec dostane ako dar pri 415. výročí. Bližšie informácie sú uvedené v článku, ktorý bude
uverejnený v Obecnom Spravodaji. Mapy boli orientované smerom na juh, nie ako teraz na sever.
Našiel som v Maďarsku v archíve mapu, ktorá vyvracia všetky pochybnosti o tridsiatkovej
a colnej stanici na Skalitom. Tridsiatková stanica tu nebola hociaká, protokol z roku 1837, kde sa
robila kontrola všetkých tridsiatkových staníc na Haličsko-Uhorskej hranici. Od Ukrajiny po
poslednú, ktorá bola v Skalitom a tu bol aj protokol spísaný. Skalité v tej dobe nemalo len
Tridsiatok, bola tam colná a tridsiatková stanica a boli ešte dva kontrolné tridsiatkové posty.
Jeden pri Družbe - kontroloval tých, ktorý chceli újsť bokom, cez Zvardoň. alebo cez Oselné,
a vyhnúť sa poplatkom. Druhý bol u Švancary, ten kontroloval tých, ktorí prechádzali z Rajče
a z týchto končín, tretí, ktorý kontroloval prepravu cez Mýto a ten bol na Tridsiatku., nadovšetko
jasné, že tu Tridsiatková stanica bola. Poďakoval za pozornosť.
JUDr. Jozef Pikuliak - práca, ktorú p. Laš robí je neoceniteľná. LOGO je nositeľom niečoho, logo
je samoúčelne, každý pod tým vidí niečo iné. Dobrý začiatok, či si obec Skalité vyberie logo,
začne s tým vytvárať značku, dostane sa do povedomia. Základom je, aby sa s tým stotožnili
poslanci.
p. Milada Kurtová - odišla z rokovania, z dôvodu odchodu do zamestnania.
Ing. Pavol Laš - logo má hlboký historický podtext.
JUDr. Jozef Pikuliak - je toho názoru, aby sa urobil prevodový mostík, medzi históriou a prepojiť
to s prítomnosťou a s budúcnosťou.
p. Vladislav Ondrašina - mali by sa k tomu vyjadriť občania, treba to nejako prezentovať. Myslí
si, že by bolo dobré dať viac návrhov, a najlepší by mal byť prezentovaný.
p. starostka - z toho dôvodu bude prezentované logo na Goralských slávnostiach, ak sa to stretne
s ohlasom. Ak sa to stretne s nepochopením bude sa to prezentovať iným spôsobom. Od toho sa
bude odvíjať ako sa pôjde ďalej.
JUDr. Jozef Pikuliak - vidí logo ako výborné, to čo treba naplniť je to, čo za tým logom je.
Mgr. Milan Kubalík - treba s tým začať, je to dobrý návrh, bude to niečo znamenať v budúcnosti.
Mgr. Zdenka Révayová - poďakovala p. Lašovi za tento výklad a myslí si, že sa to vryje do
pamäti všetkých občanov.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 47/2016 – berie na vedomie informácie Logo
obce - Skalité obec pod Trojakom, ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 11 hlasov).
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PHSR

p. starostka - informovala poslancov, že na predchádzajúcom rokovaní OZ bolo schválené PHSR
obce Skalité, je potrebné ho opätovne preschváliť v súvislosti s posudzovaním vplyvov na
životné prostredie, v súlade s legislatívou pre obec Skalité na roky 2015 - 2022, dlho sa čakalo na
vyjadrenie Životného prostredia a ďalších inštitúcii.
Diskusia k tomu nebola, nakoľko sa nikto neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 48/2016 - schvaľuje PHSR, ktoré bolo
jednohlasne prijaté (počtom 11 hlasov).


Valné zhromaždenie SEVAK

p. starostka - dala do pozornosti 3.6. 2016 - Valné zhromaždenie spoločnosti SEVAK, kde je
Obec Skalité akcionárom. Vzhľadom k tomu, že sa osobne nemôže zúčastniť, je možné udeliť
plnú moc aj inému starostovi. Požiadala, aby bola splnomocnená Mgr. Renáta Majchráková starostka obce Svrčinovec.
Diskusia k tomu nebola, nakoľko sa nikto neprihlásil.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 49/2015 – schvaľuje plnú moc Valné
zhromaždenie SEVAK, ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 11 hlasov).


Investície - budova Pekárne

p. starostka - podala základné informácie možných investíciách, tak ako boli informovaní
poslanci na FK, Stavebnej komisie, OR . Predložila info o možnej prestavbe budovy starej
Pekárne, tak ako ju pre obec vypracovali v roku 2013/2014 - študenti Strednej priemyselnej školy
stavebnej v Žiline, ktorí v rámci stredoškolskej odbornej činnosti - odbor stavebníctvo - geodézia
kartografia, vyhrali celoslovenskú súťaž. Urobili bezplatne jednoduchú štúdiu možnej prestavby
tejto budovy na Polyfunkčný objekt, ktorý by mohol slúžiť ako nebytové priestory, informačné
centrum, turistické centrum, múzeum, skalitskú izbu. V rámci predkladania projektov
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika, by sme chceli podať tento
projekt. Hľadáme partnera na českej strane, na augustovom zastupiteľstve budeme mať
konkrétnejšie informácie. Chceli by sme prestavať túto budovu na účel, ktorý bude umožňovať
výzva európskeho projektu - centrum turizmu, čitáreň, knižnica, voľné priestory na stretnutia
spolkov, na takýto účel. Vyhlasovateľom bude Ministerstvo pôdohospodárstva - 5% spoluúčasť
obce, nedotklo by sa to tohtoročného rozpočtu. Na ďalšom OZ - bude jasné, čo môže byť
v projekte - Urbariát, všetko by bolo zachované. Zo štúdie sa dá čerpať, študenti ušetrili veľa
práce, spĺňa architektúrne známky obce Skalité.


Investícia - výstavba telocvične

p. starostka - podala informácie o telocvični, ktorá je v obci Radoľa. Na stavebnej komisii dali
členovia svoje podporné stanovisko, aby sa preverili rôzne varianty výstavby. Telocvičňu nie je
možné postaviť z euro fondov - nie je žiadna výzva. Hľadali sme preto iné možnosti. Pri
montovanej hale, ktorá spĺňa všetky štandardy sú náklady nižšie viac ako o polovicu. Projekt
telocvične, ktorý sme v minulosti podali v spolupráci s obcou Rajcza je dnes už definitívne
„pasé“, lebo počas doby, ktorá bola na schválenie, obec Rajcza si zobrala úver a telocvičňu
dostavala. Takže nás vyradili, nakoľko náš partner odišiel. Rozpočet na murovanú telocvičňu 1,5 mil. EUR. Rozpočet na montovanú halu – cca 600 tis. EUR. Bude treba rozhodnúť o type
telocvične. V tomto roku dávame na Kapitálové výdavky z vlastného rozpočtu 294 tis. EUR.
Predpokladám, že minimálne aj v budúcom roku budeme mať takéto vlastné prostriedky na
investície. V tomto roku ministerstvo dávalo financie na telocvične, ale dostávali ich obce
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a mestá, ktoré sú zriaďovateľmi škôl. Ohradili sa súkromné a cirkevné školy, prečo by aj oni
nemohli podať túto žiadosť, cca 200 tis. EUR. Je otázka či vôbec bude nejaká výzva vyhlásená.
Zvyšnú časť peňazí by obec mohla riešiť formou úveru. Sú dve možnosti - alebo si obec zoberie
úver a postaví sa telocvičňa, alebo budeme dlhú dobu šetriť a potom sa telocvičňa postaví.
Žiadam poslancov, aby mohli poslanci pouvažovať nad možnosťami. My nezáväzne oslovíme
banky, aby vypracovali možnosti úveru. Pôjdeme sa na niektoré telocvične pozrieť, poslanci,
ktorí budú mať záujem, môžu ísť.
Diskusia k tomuto bodu:
Mgr. Edita Špilová - požiadala poslancov, aby sa aktívne pozreli na túto investíciu a podporili ju,
výstavba telocvične sa rieši v obci už vyše 50rokov. Najvyšší čas, aby sa to postavilo. Čo sa týka
peňazí na telocviční, čo bolo aj medializované, bolo schválené 6 žiadosti, boli to spravidla
peniaze na opravu, alebo vybavenie telocvične. Bolo zapojených mnoho škôl, bolo schválený 5
alebo 6 žiadosti, na Slovensku je 300 škôl, ktoré nemajú telocvičňu. Z tohto pohľadu - cirkevné
školy sa nemohli zapojiť, a školy, ktoré čerpali projekty z euro fondov. Investícia je veľmi
potrebná, a nie je to až také zaťažujúce pre rozpočet obce.
p. Ján Bury - dal do pozornosti, že je zástancom toho, ale skôr by to riešil ako obecnú halu, nie
školskú telocvičňu, pre celú obec, širokú verejnosť.
Mgr. Edita Špilová - telocvičňa by mala byť pre všetkých občanov, škola ju využije len doobeda.
Bolo by to pre školu náročné aj čo sa týka financovania.
p. Vladislav Ondrašina - informoval, že v obci Diakova je takáto hala aj s reštauráciou.
Koniec diskusie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 50/2016 - informácie o budúcich investíciách,
ktoré bolo jednohlasne prijaté (počtom 11 hlasov)
17. Interpelácie poslancov
p. starostka - odpovedala na interpelácie z minulého rokovania OZ - možnosť rozšírenia cesty do
Kavaly, možnosti vybudovania vyhybni. Táto cesta je veľmi využívaná, zaťažená. V polovici
júla bude zatvorený most na Horelici, bude sa táto cesta využívať ešte viac. V najbližších dňoch,
pokiaľ to majetkoprávny stav dovolí budú v štrkovej podobe vyhotovené výhybne, aby premávka
po ceste bola jednoduchšia. Vzhľadom na voľby - zamestnanec, ktorý je na Slovenskej správe
ciest nemá kompetencie, nie je možnosť s niekým jednať ohľadom cesty, chodníka okolo štátnej
cesty.
p. Ján Bury - bol oslovení mnohými ľuďmi, že sú dlhé termíny medzi zbermi. Veľa občanov sa
pýta, prečo nie sú po obci rozmiestnené nádoby, ktoré sú aj na školskom dvore.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité - Prevádzkáreň) - nádoby nie sú rozmiestnené z toho
dôvodu, že sa tam dostával odpad, ktorý tam nepatrí. Aj to čo tam bolo dobre vyseparované sa
týmto odpadom znehodnotilo a skončilo to v TKO.
p. Ján Bury- niektorý občania nevedia a nechápu, aký odpad, kde patrí.
p. starostka - v Obecnom spravodaji sa opäť vrátime k separovaniu odpadu.
p. Ľubica Lašová - nikto v žiadnej obci ešte nevymyslel taký projekt, že ľudia sú inteligentní.
Myslí si, že treba po obci rozviezť tieto kontajneri, rozmiestniť ich tam, kde je určené a opäť
vyhodnotiť, čo sa deje. Ak tie kontajneri nebudú, bude všetko končiť v riekach, v lesoch. Nevie,
či chceme čistiť lesy, alebo bude jednoduchšie odviezť kontajneri. Obec do toho investovala
finančné prostriedky a sú uskladnené. Treba to rozviezť, a uvidí sa, či tam budú pampersky
a podobný odpad naďalej. Urobí sa vyhodnotenie a uvidíme ako sa bude pokračovať. Navrhla, že
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z dôvodu prázdnin budú mať občania viacej odpadu, nakoľko sú deti aj dospelí doma, viac sa varí
v domácnostiach, čím vzniká väčšie množstvo odpadu, aby boli častejšie odvozy odpadu. Pri
základnej škole je múrik pri strome, aby sa to vysypalo iným materiálom, nie kôru, po víkende je
to vždy rozhádzané a je tam neporiadok, navrhla, aby sa zakúpili nejaké ozdobné kamene, aby to
vyzeralo estetickejšie. Treba vyzvať NDS, aby prečistili kanále, ktoré sú okolo hlavnej cesty,
ktoré sú zanesené, keď príde nejaká smršť, bude to všetko vyplavované po ceste.
Mgr. Milan Kubalík - upozornil, že pri obchode Družba na Kudlove vymýva breh rieky, treba to
riešiť s povodím Váhu.
Ing. Vladimír Bury- bude sa kontaktovať s p. Pavelom z povodia Váhu.
p. Milan Vojčiniak - dal do pozornosti, že treba upozorniť zhotoviteľské firmy, ktoré pracujú na
diaľnici D3 na znečistené budovy a praskliny, hlavne domy v Riekach a okolo hlavnej cesty.
p. starostka - pre začatím stavby diaľnice bol vykonaný pasport budov, ktoré sú v blízkosti trasy
výstavby, po skončení stavby by malo dôjsť k náprave vzniknutých škôd.
Mgr. Edita Špilová - upozornila na diery v chodníku okolo štátnej cesty, je to nebezpečné.
p. Miloš Petrák - predložil požiadavku občanov z Podkrižného, aby bolo umiestnené parabolické
zrkadlo.
p. starostka - aj na miestnych komunikáciách musí byť toto odsúhlasené políciou, bude to
preverené. Z toho dôvodu sa vykonával pasport miestnych komunikácií a dopravného značenia,
nemôžeme tam svojvoľne umiestniť zrkadlo.
p. Jozef Vojčiniak - požiadal, aby boli pokosené prístupové chodníky na železničné zástavky.
Upozornil na nelegálnu skládku v Krčmisku, mala byť zlikvidovaná a navezená zemina.
p. Alojz Petrák (riaditeľ Obec Skalité - Prevadzkáreň) - skládka bola zlikvidovaná.
Mgr. Milan Kubalík - upozornil na výjazd na hlavnú cestu od Družby. Požiadal umiestniť tam
aspoň dve zrkadlá , nakoľko je to veľmi neprehľadné.
p. Vladislav Ondrašina - predložil požiadavka od občanov, aby mohli po hlavnej ceste
prechádzať s malými traktormi, frézami, domáce stroje, vraj je potrebné nejaké povolenie od
inšpektorátu dopravy, o ktoré má obec požiadať.
p. Milan Vojčiniak - v minulosti to bolo povolené na letné mesiace.
p. Ján Bury - je problém s prechodom detí od školy v Ústredí, treba to premyslieť, je to veľmi
nebezpečné.
Mgr. Milan Kubalík - v niektorých obciach je to riešené tak, že priestory na prechod sú v obci
vyvyšené.
p. starostka – na všetky interpelácie, na ktoré dnes nebolo možné odpovedať, bude zodpovedané
na najbližšom rokovaní
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18. Záver
p. starostka - dala do pozornosti, že termín budúceho OZ bude 15. 8. 2016, poďakovala za účasť.
Pozvala poslancov na podujatia, ktoré sa budú konať počas letných mesiacov.
Na rokovaní boli prijaté uznesenia od č. 19/2016 po č. 50/2016.

Ing. Vladimír Krčmárik
prednosta OcÚ

I.

II.

PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce

overovateľ: p. Miloš Petrák

overovateľ: p. Ondrej Rovňan

Zapisovateľka: M. Serafinová
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