ZDRUŽENIE OBCÍ
MIKROREGIÓN KYSUCKÝ TRIANGEL

Obecné zastupiteľstvá TRIANGLA spoločne
Združenie obcí Mikroregiónu Kysucký triangel: Skalité, Čierne, Svrčinovec zvolalo na 26. 11.
v Skalitom spoločné zasadnutie obecných zastupiteľstiev, ktoré sa uskutočňuje pravidelne raz ročne.
V prvej časti Ing. Kvaššayová zo spoločnosti SEVAK, a.s. Žilina informovala o stave stavby Dodávka
pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc. V decembri končí skúšobná prevádzka a nabieha sa na
plný režim. V obciach triangla je zatiaľ pripojené malé percento obyvateľov na verejný vodovod
a kanalizáciu. K 30.10.2012 bolo na vodovod napojených 30 % domácností a na kanalizáciu len 23 %
domácností z tých, ktoré sa môžu technicky napojiť. Dodávateľ stavby stále priebežne odstraňuje
reklamované závady a zhotovuje nové prípojky podľa požiadaviek občanov.
Hlavnou témou zasadania bolo nastavenie poplatkov za odvoz smetí a dane z nehnuteľností.
V minulom roku sa obce dohodli na spoločnom postupe pri riešení tak citlivej témy ako sú poplatky
občanov a schválili rovnakú výšku poplatku za tuhý komunálny odpad. V tomto roku bola opäť
otvorená otázka platieb za TKO. Vývoj cien na trhu sa odzrkadlil aj v tom, že obce budú meniť výšku
platieb za TKO. Tento rok už to nebude spoločná výška. Obci sa líšia v nákladoch na odvoz TKO
a separovaného odpadu v závislosti od vzdialenosti od skládok a tiež je rozdielna napr. schopnosť obcí
vybrať tieto poplatky.
Druhý prerokovaný poplatok občanov boli dane z nehnuteľností. Výšku daní obce nemenili už
niekoľko rokov, ale novela zákona im ukladá nastaviť dane z nehnuteľností a pôdy v istých
percentuálnych rozmedziach, a tak musia byť aj dane zmenené. Dane z pôdy sa odvíjajú od výšky
ohodnotenia pôdy, ktoré vykonáva štát pre každú obec osobitne. Rozdiely v tomto ohodnotení pôdy
v jednotlivých obciach sa prejavia aj v rozdielnej výške dane z nehnuteľností v každej obci.
V záverečnom bode PaedDr. Andrea Šimurdová, predsedníčka združenia a starostka Skalitého
predstavila novo fungujúce Centrum voľného času v Skalitom. CVČ od septembra navštevujú deti zo
Skalitého, Čierneho Svrčinovca a Oščadnice. Novela zákona o financovaní mimoškolskej činnosti
však priniesla značný prepad vo financiách pre tieto zariadenia, ktoré nebudú smerovať priamo do
CVČ, ale na jednotlivé obce. Je na zvážení zastupiteľstiev akým dielom podporia činnosť zariadení,
ktoré využívajú deti z ich obcí.
Spoločné zastupiteľstvo 3 obcí prinieslo veľa odlišných a zaujímavých pohľadov na spoločné
problémy obcí nie len v skalickej doline.
Mgr. Marta Sláviková
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