01.02.2008 - Stretnutie starostov mikroregiónu Kysucký triangel
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Športový deň + vedomostné kvízy pre základné školy Kys. trianglu – leto 2008
O pohár Mikroregiónu Kysucký triangel – slalom detí a dorastu, v prípade dobrých
snehových podmienok
Mikroregión Trojmedzie – spracovanie strategického plánu tohto mikroregiónu
Odkanalizovanie Horných Kysúc – dopracovať v mikroregióne územia, ktoré nie
sú pokryté hlavnou splaškovou kanalizáciou – budovať samostatné ČOV-ky
TKO - nový systém registrácie TKO
Valy – Šance – Višegrádsky fond
MMDS – a jej ďalšie využitie, budúcnosť
Stretnutie so spoločnosťou KOVO Třinec s.r.o.
Diaľnica D3 – posunutie výstavby
Financovanie chodu mikroregiónu Kysucký triangel

Starostovia jednotlivé body programu prerokovali a dohodli sa na takomto postupe:
1) Pre lepšie spoznanie mládeže počas povinnej školskej dochádzky pripraviť
v spolupráci s riaditeľmi základných škôl obcí Čierne, Svrčinovec, Skalité v letnom
období športový deň spojený s vedomostnými kvízmi
2) Ak by počas tohtoročnej zimnej sezóny bol dostatok snehu usporiadať súťaž v slalome
žiakov a dorastu.
3) Mikroregión Trojmedzie – v rámci cezhraničnej spolupráce pripraviť vhodné projekty
– na roky 2008-2009 predsedníctvo bude zastupovať obec Mosty u Jablunkova –
starosta Milan Procházka
4) Spracovať pre územie, ktoré nebude pokryté hlavnou splaškovou kanalizáciou –
samostatné skupinové ČOV-ky.
5) Sledovať a následne vyhodnotiť zavedenie nového systému registrácie TKO. Pripraviť
ďalšie návrhy na jeho skvalitnenie.
6) RRA – Kysuce na základe úspešného pridelenia grantu z Višegrádskeho fondu
pripravuje všetky potrebné historické údaje ku projektu Šance – Valy. Bol vytvorený
medzinárodný prac. team – ukončenie celého projektu bude 20.6.2008 v Čiernom
záverečnou konferenciou, následne i turistickým výstupom na Valy a Trojmedzie.
7) MMDS – zistiť záujem abonentov v obciach Svrčinovec a Čierne o ďalšie zotrvanie
v tejto sieti. Navrhuje sa upraviť mesačný poplatok a zakúpiť dekodér v hodnote cca
800,-Sk.
8) Stretnutie so zástupcami spoločnosti KOVO Třinec s.r.o – ponuka na prácu pre
Třinecké železiarne, a.s. – Moravia Steel, a. s. Dohodnuté bolo ďalšie stretnutie na
14.3.2008 so záujemcami o túto prácu. Stretnutie sa v obci Svrčinovec uskutoční
o 9.00 hod., v obci Čierne o 11.00 hod. a v obci Skalité o 13.00 hod. Starostovia
jednotlivých obcí do tohto termínu oslovia verejnosť a prípadní záujemcovia sa môžu
osobne stretnúť so zástupcami OZ KOVO.

9) Diaľnica D3 – znepokojuje nás ďalšie posunutie výstavby tejto diaľnice. Jeden
z hlavných bodov najbližšieho zasadnutia starostov ZMOK-u - je potrebné vážne sa
zaoberať výstavbou D3. Máme vážne obavy z toho, že po spustení výroby v závode
Hyunday (Česká rep.) sa výrazne zhorší dopravná situácia v obci Svrčinovec.
10) Obecné zastupiteľstvá jednotlivých obcí mikroregiónu schvália fin. príspevok na chod
tejto inštitúcie.

Rokovanie viedol starosta obce Čierne Ing. Pavol Gomola.

