
D i s k u s i a 
k bodu 6 b/: žiadosť  Miroslava Smažáka, Korňa 766 a Eduarda Gajdičiara, Korňa 98 
o prenájom pivničných priestorov v suteréne budovy kinosály 
Jozef Kontrík, starosta obce – žiadatelia majú záujem o pivničné priestory v budove kinosály, 
my ich nevyužívame, pretože sú dosť vlhké, ja som dal urobiť nejaké opatrenia na zníženie 
vlhkosti 
p. Rastislav Fatura – ak žiadatelia požiadali o miestnosť, asi im zvýšená vlhkosť nevadí, ak sa 
presťahujú do nových priestorov, ostanú nám prázdne priestory na garáž, len treba dbať o to, 
aby ostala  funkčná kanalizácia 
p. Štefan Drabina – ak im priestory prenajmeme,  ostane voľná garáž na autá 
k bodu 6d/: návrh na odpredaj pracovného stroja HON UN 053 
Jozef  Kontrík, starosta – mali sme záujemcu na odkúpenie pracovného stroja HON UN 053, 
ale ja som čakal s predajom na schválenie OZ, zatiaľ záujemca od kúpy odstúpil, čo ideme so 
strojom robiť ? 
p. Rudolf Barčák – starý pracovný stroj je treba rozobrať a zošrotovať 
k bodu 6f/:  rozhodnutie Obvodného lesného úradu v Čadci č. 2011/274-002 a 2011/275-
002 pre Obec Korňa na trvalé vyňatie lesných pozemkov z LPF v zmysle §7 ods. 1 pís. a, 
č. 326/2005 Z. z. o lesoch, pre vysporiadanie pozemkov objektu „Cintorín“ v k. ú. Kor ňa 
Jozef Kontrík, starosta – kontrolou bolo zistené, že cintorín je ako lesný pozemok, ktorý treba 
vyňať z lesného fondu, je potrebné zaplatiť odvod, ktorý určil Obvodný lesný úrad v Čadci, iné 
východisko nemáme 
k bodu 6g/: protokol Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie 
v Čadci o výsledku kontroly č. 01/02/2011 v obci Korňa, aby bola vyhotovená databáza 
technickej evidencie miestnych pozemných komunikácií, ktorá by mala potrebnú 
vypovedaciu schopnosť o technických kritériách miestnych pozemných komunikácií 
Jozef Kontrík, starosta – mali sme kontrolu z Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné  
komunikácie, na základe tejto kontroly musíme dať urobiť pasportizáciu obecných ciest, podľa 
informácií z niektorých iných obcí viem, že to nie je to lacná záležitosť. Naše cesty vyzerajú po 
zime katastrofálne, máme vyčlenené v rozpočte finančné prostriedky na opravu ciest, tak ich 
musíme opraviť spôsobom obvyklým 
František Hurik – je potrebné rozdeliť pasportizáciu ciest  na celé volebné obdobie, aby sa to 
finančne zvládlo 
k bodu 6h/: návrh  vzoru VZN SEVAKU Žilina o zabezpečení dodávky vody z verejného 
vodovodu a odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou v katastrálnom území 
Jozef Kontrík, starosta oboznámil s návrhom VZN SEVAKU o zabezpečení vody z verejného 
vodovodu – treba dať také pravidlá, aby boli znesiteľné pre ľudí, Ďalej oboznámil prítomných 
s projektom revitalizácie krajiny – jedná sa o prvotné zadržanie dažďových vôd v obci 
Rudolf Barčák – chcem vedieť, čo s tými ľuďmi, čo nemajú kanalizačnú ani vodovodnú 
prípojku, lebo tam nie je zavedená, ľuďom treba vytvoriť priaznivé podmienky 
Štefan Drabina – ja som pripojený aj na kanál aj na vodu, dobre by bolo keby sa ľudia 
popripájali, ale nemôžeme nikoho donútiť 
k bodu 6 ch/: návrh starostu obce na odkúpenie pozemku p. č. CKN 3459/18,3459/19, 
3460/15, 3460/16 podľa GP  v katastrálnom území Korňa  /pod ihriskom, pod budovou 
TJ Kor ňa/ od p. Odrobiňáka Pavla, Korňa 535, p. Koniarovej Boženy, Korňa 630 
Jozef Kontrík, starosta – dal som spraviť geometrický plán na ihrisku, oslovil som už jedného 
majiteľa p. Odrobiňáka, ktorý súhlasí s odpredajom pozemku obci, ostáva nám vysporiadať sa 
s pani Koniarovou a potom môžeme dať budovu skolaudovať 
Rudolf Barčák – pozemok treba odkúpiť aj od p. Koniarovej a vyriešiť všetko naraz, nech sa dá 
budova už do poriadku 



k bodu 6i/:  projekt BIOMASA – rekonštrukcia kotoln e z pevného paliva na biomasu 
v MŠ, vykurovanie na biomasu 
Jozef Kontrík, starosta – v tomto roku máme v pláne zrekonštruovať v škôlke kotolňu, preto 
vás oboznámim s projektom BIOMASA – rekonštrukcia kotolne z pevného paliva na biomasu 
Rudolf Barčák – celú budovu materskej školy treba zapojiť na jednotné kúrenie, nech nám 
pošlú kalkuláciu na MŠ, / kto bude robiť stavebné úpravy ?/, je potrebné pozvať zástupcu 
projektu Biomasa na zasadanie OZ nech nás podrobnejšie oboznámi s projektom 
Rôzne: 
Jozef Kontrík, starosta  
– informoval prítomných s výsledkami porady na ÚPSVaR v Čadci, ktorá sa konala kvôli 
uchádzačom na aktivačné práce, je tu ponuka na  zriadenie tzv. soc. podniku, ÚP by vyhotovil 
s uchádzačmi zmluvu, oni by boli zamestnancami obce s tým, že by im refundovali mzdu 
a odvody v sume 95% a obec by sa podieľala 5% 
- informoval, že dňa 22. 4. 2011 je Deň zeme, dňa 15. 4. 2011 treba zorganizovať brigádu na 
čistenie obce, tokov  
- informoval, že sa začalo s opravou tribúny na ihrisku, tribúna je obecná, treba sa o ňu starať 
Štefan Drabina 
 – má výhrady k e-mailovej stránke obce – treba ju vylepšiť, treba zverejniť na internete č. t. na 
starostu obce, zápisnice by sa mali písať podrobnejšie a v PDF formáte, ďalej má výhrady 
k verejnej tabuli – je potrebné, aby tam boli pravidelne zverejňované aktuálne dokumenty 
obce, kvôli informovanosti občana, je potrebné, aby sa zverejnilo na internete, že nahrávka zo 
zasadania OZ je k dispozícií občanom na obecnom úrade – občan si na požiadanie môže 
vypočuť celú nahrávku zo zasadania OZ v knižnici 
- reagoval na informáciu o oprave tribúny na ihrisku – športovci by mali mať aj nejaké 
povinnosti, som za, aby sa tribúna opravila, ale kde sú športovci, prečo sa nezapoja  
- dal požiadavku na dokončenie úprav priestorov pred bytovkami, aby tam boli vhodné 
parkovacie plochy 
Rudolf Barčák 
- reagoval na informáciu o oprave tribúny – obec opravuje tribúnu na ihrisku a športovcov to 
vôbec nezaujíma, mali by sa zapojiť do opráv na tribúne 
 
 
OZNAM 
 
Obecný úrad oznamuje, že nahrávky zo zasadania OZ v Korni sú k dispozícií verejnosti. 
Na požiadanie si ju možno vypočuť v priestoroch knižnice 


