
D i s k u s i a 
k bodu 7 d/: cenová ponuka na zakrytie tribúny TJ  
p. Kontrík, starosta obce – doposiaľ prišla len jedna cenová ponuka na pokrytie tribúny TJ  
od p. Juríka 
p. Štefan Drabina – navrhujem, aby sa tribúna pokryla vo vlastnej réžií  
k bodu 7 e/: žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Korňa o záväzné stanovisko 
k výstavbe MK pod  osadou u Študentov 
p. Kontrík, starosta – súhlasím so zachovaním semaforu a rozšírením cesty od cintorína, až na 
po odbočenie na novú komunikáciu 
p. Rudolf Barčák – čia bude nová cesta, obecná, alebo farnosti ? 
p. Hurik – nerozumiem takémuto riešeniu, semafory by mali zostať znova dole, za takýchto 
okolností nesúhlasíme s preložením semaforov, pokiaľ sa cesta nerozšíri až po Študentov, 
nesúhlasíme, pozemky pod novú cestu sú vlastníctvom občanov, čia bude cesta  
p. Drabina – chcem vedieť, čo z toho bude mať obec, už vopred treba dohodnúť, kto bude 
riešiť zimnú údržbu cesty 
 
Rôzne: 
Jozef Kontrík, starosta  
- k rekonštrukcií kotolne z pevného paliva na biomasu v MŠ, vykurovanie na biomasu – dáme 
pripraviť návrh zmluvy na dodávku tepla dodávateľkou firmou Biomasa a na mimoriadnom 
zasadaní všetko prejednáme 
- ku Dňu zeme – dňa 15. 4 .2011 bol Deň zeme, brigády na čistení obce sa zúčastnilo 130 ľudí, 
z toho 15 hasičov, pracovníci OÚ, 1 poslanec p. Fatura 
- k súdnemu sporu s p. Ing. Babicom ohľadom pozemkov – súdne pojednávanie s Ing. 
Babicom sme vyhrali, uvidíme, či sa odvolá, p. Babic nás nemá čo žalovať, on predal pozemky 
československému štátu, my sme tretia osoba 
- k skládke odpadov na Semeteši – na Semeteši sa začalo s výstavbou skládky, došlo 
k prerobeniu zmluvy, už platíme za odpady menej, v obci je toľko odpadu, že nestíhame 
odvážať kontajnery 
- ku koseniu trávy okolo ciest – niektoré priekopy máme už  vykosené, som dohodnutý s p. 
Koniarom na zapožičaní traktora s kosou a potom budeme  riešiť ostatné  priekopy 
 
Štefan Drabina, poslanec 
- k dodávke tepla v MŠ – treba pripraviť zmluvu a za mesiac sa stretneme a prehodnotíme ju 
- k ohrozeným úsekom rieky – je potrebné osloviť Slovenský vodohospodársky podnik 
a požiadať, aby vyspravil  ohrozené úseky rieky v obci 
- k vykoseniu trávy okolo ciest  - okolo komunikácie sú veľké trávy, je potrebné dať to 
vykosiť, najlepšie by bolo pozháňať za traktor kosu 
 
Rudolf Barčák, poslanec 
- navrhol, že ak ideme žiadať o dotáciu na budúci rok na traktor, kontajner, hospodársky dvor... 
je potrebné do októbra  podať žiadosť na MŽP  
 
p Fatura,poslanec 
- ku Dňu matiek – tento mesiac bolo v obci organizované podujatie ku Dňu matiek, zúčastnil 
som sa ho, prišlo asi 80 matiek, pri tejto príležitosti som zistil, že nám chýba ozvučenie, je 
potrebné, aby sme ho do budúcna zabezpečili 
 
 
 



p. Chrenšť, poslanec 
- k výmene stĺpov v niektorých osadách – treba požiadať SSE o urýchlenú rekonštrukciu 
stĺpov v niektorých osadách  - Komaniková..., taktiež treba nahlásiť, že pri škôlke je 
prívodový kábel na drevenom stĺpe  
 
p. Židek, poslanec 
- k  ceste u Jenešíkov – u Janešíkov vyviera voda cez cestu, v zime sa nedá prejsť, je potrebné 
vyriešiť situáciu v lete, aby bola v zime cesta prejazdná 


