Na toto obecné zastupiteľstvo som prišiel preto, aby som získal informácie o stave výstavby mosta pri
Základnej škole a aby som tieto informácie vedel tlmočiť občanom obce a tiež pútnikom na pútnické
miesto Živčáková.
Úvodom som informoval Zastupiteľstvo o jednaní p. dekana Mahríka s poslancom NR SR p.
Podmanickým o možnosti získať finančné prostriedky na výstavbu nového mosta rulového typu vo
výške až do 70 000 eur z rezervy predsedu Vlády SR a Ministerstva financií SR. Ďalšie jednanie malo
prebehnúť medzi starostom obce a p. poslancom Podmanickým.
Uviedol som tiež, že o možnosti financovania výstavby mosta z financií Rímsko-katolíckeho farského
úradu (RKFÚ) Korňa nie je možné uvažovať, nakoľko tieto prostriedky je možné využiť iba pre potreby
kostola, na ktoré boli aj jednotlivými darcami venované. Navyše, Farská rada nemá právo rozhodovať
o použití zdrojov RKFÚ mimo kostola, a už vôbec nie na výstavbu mosta vo vlastníctve obce.
Zastupiteľstvo som ďalej informoval o tom, že občania obce v súčasnosti bez akýchkoľvek problémov
v plnej miere využívajú parkovisko vedľa Domu smútku, ktoré je majetkom RKFÚ Korňa.
Zastupiteľstvo som takisto informoval o tom, že ešte v roku 2016 sa konalo zasadnutie Farskej rady,
na ktoré bol prizvaný ako hosť aj p. starosta Belko a na ktorom bola prerokovávaná možnosť dania do
prenájmu spevnených plôch v areáli kostola Panny Márie Matky Cirkvi na Hore Živčáková, ktoré sú
majetkom RKFÚ Korňa. Návrh počítal s prenájmom Obecnému úradu Korňa s tým, že Obecný úrad
dorieši všetky právne náležitosti prenájmu. Návrh tiež uvažoval s prerozdelením vybraných
prostriedkov za parkovné a ďalšie využitie priestorov rovnakým dielom pre obec a pre farnosť s tým,
že takto získané prostriedky farnosti budú využité na úpravy spevnených plôch (parkovísk).
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva som tiež požiadal o informáciu, kedy bude zahájená
rekonštrukcia alebo stavba nového mosta, teda či ešte v tomto roku prípadne v roku 2019 a v akom
stave je príprava stavebnej dokumentácie. Takisto som navrhol, aby boli pre jednotlivé etapy prípravy
a samotnej výstavby stanovené záväzné termíny.
Následne som sa obrátil na obecné zastupiteľstvo s prosbou, aby do výstavby nového mosta bolo
možné používať stávajúci most, samozrejme po predchádzajúcej konzultácii so statikom a určení
podmienok, za akých by most mohol byť ďalej využívaný (použitie výlučne pre osobné motorové
vozidlá, osadenie výškovej zábrany proti prejazdu autobusov a nákladných áut, určenie maximálnej
nosnosti a pod.). Sprístupnenie mosta by pomohlo nielen pútnikom, ale aj občanom obce, vzhľadom
na časté kolízie vozidiel na moste pri škôlke. Navrhol som tiež alternatívne riešenie, ktorým by mohlo
byť zapožičanie montovaného mosta od Správy štátnych hmotných rezerv SR.
Na otázku starostu obce, prečo sa na moste nerobilo nič od roku 2005, som uviedol, že toto tvrdenie
sa nezakladá na pravde. Ešte pred začatím výstavby kostola na Živčákovej bol statikom vypracovaný
odborný posudok, v ktorom boli uvedené podmienky, za akých je možné most používať. Tieto
podmienky boli splnené a most bol používaný až do roku 2017 všetkými zložkami a občanmi, teda
ešte viac ako 2 roky počas pôsobnosti súčasného obecného zastupiteľstva. Prestavba mosta v dobe
výstavby či dokončovania stavby kostola neprichádzala do úvahy. Zdôraznil som, že kostola Panny
Márie Matky Cirkvi na Hore Živčáková preslávil obec Korňa ďaleko za hranice regiónu a v budúcnosti
prinesie nielen ohlas verejnosti z celej Európy i zámoria, ale i zvýšenie turistického ruchu a s tým
spojené zvýšenie príjmov podnikateľov v cestovnom ruchu, obce a jej občanov.

Podotkol som tiež, že obec je v súčasnosti aj vďaka zlepšeným ekonomickým ukazovateľom SR
v lepšej finančnej kondícii, keď už v prvom roku pôsobenia súčasného obecného zastupiteľstva bol
rozpočet obce Korňa vyšší o cca 250 tisíc eur v porovnaní s predchádzajúcim zastupiteľstvom. Táto
skutočnosť dáva predpoklady na úspešnú výstavbu mosta zo zdrojov obce.
Záverom som požiadal obecné zastupiteľstvo, aby pristupovalo k problematike mostu s plnou
zodpovednosťou a prijalo k tomuto bodu jednaniu uznesenie, a zároveň som poďakoval
zastupiteľstvu za možnosť vystúpiť počas jeho zasadnutia.

