Zápis z rokovania Kysuckého trianglu zo dňa 01.08.2007,
rokovanie sa uskutočnilo na OÚ Čierne.
PROGRAM:
1. Kysucký triangel – registrácia
2. Odkanalizovanie Horných Kysúc
3. Výstavba diaľnice
4. Pozemkové úpravy
5. Dom opatrovateľskej služby v Čiernom
6. Separovaný zber
7. Rôzne

1. Starosta obce Čierne Ing. Pavol Gomola predložil a zároveň odovzdal starostom obcí
Svrčinovec a Skalité zakladateľskú zmluvu Kysuckého trianglu, Stanovy združenia
obcí, potvrdenie o pridelení identifikačného čísla, potvrdenie o zaregistrovaní
Kysuckého trianglu. Mikroregión v najbližšej dobe zriadi bankové spojenie –
zavedenie účtu.

2. Informácie jednotlivých starostov o priebehu realizácie odkanalizovania Horných
Kysúc. Starostovia vyjadrili svoj nesúhlas s termínom prejednania zmien trasy
odkanalizovania, všetky tri obce dal investor SEVAK s.r.o. INŽINIERING až úplne
na koniec svojich rokovaní, Svrčinovec na 24.8.2007, Čierne na 28.8.2007 a Skalité
na 30.8.2007. Konštatovali sme, že je vážna situácia a že sa práce oneskorili, ale
hlavne to, že vo Svrčinovci práce ešte ani nezačali. Obce majú pripravené viacero
zmien trasy odkanalizovania a chcú ich v rokovaní s investorom presadiť. Spoločne
budeme navrhovať starší termín prerokovania.

3. V tomto bode - výstavba diaľnice - bol prejednaný list, ktorý zaslala Správa katastra
Čadca zo dňa 20.7.2007. Keďže list nebol zaslaný spracovateľovi projektu,
spoločnosti Geodetika Ing. Jozefovi Pirohovi, ten mu bol následne faxom odoslaný.
Budeme požadovať Správu katastra Čadca o bližšiu konzultáciu.

4. Pozemkové úpravy – zistiť stav v jednotlivých obciach pre možnosť začatia
realizácie pozemkových úprav, zorganizovať stretnutie s odborníkom na túto oblasť
(zaisti obec Svrčinovec). Pozemkové úpravy bude nutné uskutočniť jedine s pomocou
dotácií od štátu.
5. Obec Čierne predstavila projekt na zriadenie Domu opatrovateľskej služby. Jedna sa
o bývalý objekt Kultúrneho domu Čierne – Vyšný koniec, ktorého rekonštrukciou by
sa získala možnosť bývania pre 32 občanov v jedno a dvojlôžkových izbách. Tu by
boli prednostne umiestnení občania z tohto mikroregiónu. Obec Čierne má pripravenú
štúdiu tohto domu opatrovateľskej služby a starostovia obcí podporili tento zámer.
Obec Čierne bude ďalej rokovať s VÚC Žilina, o možnosti začlenenia tohto projektu
do rozpočtu VÚC na rok 2008.

6. Separovaný zber – zhodnotenie výsledkov v jednotlivých obciach. Navrhnuté
spoločné rokovanie, kde bude prizvaný i zástupca mesta Čadce. Zástupcovia tohto
mikroregiónu konštatovali, že výsledky vyseparovaných jednotlivých komodít sa
nelíšia od priemeru okresu, t.j. že sú veľmi slabé. Starosta obce Svrčinovec navrhol
spôsob registrácie zberových vriec a pridelenie k nim identifikačných čísiel, čím by sa
zaistila sledovanosť vývozu jednotlivých komodít od občanov. V budúcnosti by bolo
potrebné zaistiť i váženie vyseparovaného odpadu, respektívne zakúpiť zariadenie na
jeho váženie.

7. Rôzne
Starosta obce Čierne informoval že Obecné zastupiteľstvo v Čiernom neschválilo
zriadenie spoločného školského úradu.
- následky sucha – prejednanie možnosti regulácie pitnej vody v obci Čierne a Skalité.
K termínu 1.12.2007 spoločne podať projekt s regiónom na Českej a Poľskej strane –
vytvorenie propagačného materiálu (buletín) o oblasti VALY. Jednotlivé samosprávy
pozisťujú a poskytnú všetky historické podklady k tejto lokalite.
Dohoda – že do 14 dní sa uskutoční stretnutie s dodávateľmi projektu na Metropolitnú
sieť. Stretnutie sa uskutoční na Obecnom úrade v Čiernom. Termín tohto stretnutia
je už stanovený na 15.10.2007 o 10. 00 hod. na OÚ v Čiernom.
Spoločné stretnutie samospráv, ktoré poriada tento rok obec Svrčinovec – diskusia
o termíne a náplni.

