ZDRUŽENIE OBCÍ
MIKROREGIÓN KYSUCKÝ TRIANGEL

Komuniké
Obecní poslanci skalitskej doliny na spoločnom rokovaní
Združenie obcí Skalité, Čierne a Svrčinovec Mikroregión Kysucký triangel, uskutočnilo spoločné
zasadnutie obecných zastupiteľstiev týchto troch obcí. Obecní poslanci sa zišli 10.11.2011 vo
vynovených priestoroch obecného úradu v Skalitom.
Témy programu sa dotýkali okruhov, pre ktoré je lepšie, ak ich všetky obce skalitskej doliny budú
riešiť spoločne. Najdôležitejším bodom bolo prerokovanie úpravy poplatkov obyvateľov a firiem za
tuhý komunálny odpad. V súčasnosti majú obce skalitskej doliny nastavenú výšku poplatkov a zliav za
odpad na rôznych úrovniach. Tieto poplatky od občanov nepokrývajú ani polovicu nákladov, ktoré
obce vynakladajú za zvoz a uloženie odpadu. Spoločné zasadnutie Obecných zastupiteľstiev obcí
Skalité, Čierne a Svrčinovec odporúča svojim obecným zastupiteľstvám schváliť pre rok 2012
poplatok za odpad pre všetkých občanov vo výške 15,25 EUR na osobu (poplatok po všetkých
zľavách). Zároveň odporúča všetkým trom obciam nezvyšovať v roku 2012 ďalšie daňové zaťaženie
svojich obyvateľov.
Ďalším bodom rokovania bola možnosť využitie Mestskej polície z Čadce pre potreby skalitskej
doliny, nakoľko už podľa novely zákona môže mestská polícia vykonávať svoje poslanie aj na území
inej obce na základe dohody o spolupráci. Obecní poslanci navrhli aj iné riešenia zabezpečenia
poriadku vo svojich obciach, a to vytvorenie vlastnej obecnej polície spoločnej pre tri obce. Druhým
návrhom bola požiadavka na starostov, aby začali rokovať s Ministerstvom vnútra SR o vytvorení
obvodného oddelenia štátnej polície v skalitskej doline.
Starostka Skalitého PaedDr. Andrea Šimurdová informovala prítomných o tom, že obec Skalité bola
úspešná pri žiadosti o Centrum voľného času na MŠ SR a CVČ Skalité začne fungovať od septembra
2012. CVČ bude otvorené pre všetky deti skalitskej doliny.
Všetci zúčastnení na konci zasadania znali, že spoločné stretnutia poslancov obecných zastupiteľstiev
majú veľký význam a treba v nich pravidelne pokračovať.
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