
D i s k u s i a 
 
Rôzne: 
Jozef Kontrík, starosta  
- k vývozu odpadu v obci – zvýšili sa nám náklady na odvoz odpadu, množia sa nám 
popolnice, niektorí ľudia prestali separovať odpad, je potrebné zistiť, ktorí ľudia neseparujú, 
teraz platíme za 1 tonu odpadu cca 45,-€ , v budúcnosti by sa mali náklady na odvoz odpadu 
znížiť  cca 33,- € 
- k neplatičom nájomného v bytovke č. 637 – neviem, čo mám s nimi robiť, p. Slezák má zas 
voči obci dlh cca1600,- €, dlh má aj p. Mlkviková a Tóthová 
- k projektu na zberný dvor – vlani sme mali vypracovaný projekt na zberný dvor, výzva bola 
zastavená a teraz je tu opäť, žiadosť musí byť podaná do 23. 9. 2011, musíme dať prepracovať 
projekt z roku 2010 a požiadať o kompostárne pre obyvateľov, ak chceme mať spoločnú 
kompostáreň, musí byť na obecnom pozemku, jedná sa hlavne o škôlku, cintorín 
- k hasičskej súťaži – zúčastnil som sa hasičskej súťaže, musím konštatovať, že bola dobre  
pripravená, na rozdiel od  futbalových turnajov, o ktorých skoro nik nevedel, ani ja 
- k jednaniu s vodohospodárskym podnikom – pri jednaní mi bolo oznámené, že momentálne 
je peňazí  málo, a aj to málo musí ísť na východ  na povodne, takže my si musíme pomôcť 
sami 
- k materskej škôlke – budeme mať jednanie kvôli zatepleniu škôlky, je dosť možné, že sa bude 
ešte tento rok  zatepľovať 
- k ihrisku pri ZŠ – je potrebné nainštalovať kamerový systém  na ihrisko a okolie, aby sme 
predišli vandalizmu 
 
Štefan Drabina, poslanec 
- jednaniu s vodohospodárskym podnikom – chcem vedieť, ako dopadlo jednanie 
s vodohospodárskym podnikom kvôli reguláciu potoka 
- k ihrisku – som za to, aby sa na ihrisku a na podstatných častiach ZŠ nainštaloval kamerový 
systém 
- k úprave rieky  - cesta na úseku do Zátoky je podmytá, treba s tým niečo robiť, keď to nebude 
robiť vodohospodársky podnik, treba to opraviť vo vlastnej réžií 
- k neplatičom nájomných bytov – treba dať nájomníkom preddavkové faktúry a nájomné 
zmluvy treba uzatvárať na 1 rok /na dobu určitú/ 
 
Rudolf Barčák, poslanec 
- k odpadom – chatári nám vozia odpad a plnia kontajnery, treba s tým niečo robiť 
- k organizačnému poriadku na novootvorenom ihrisku – mladým treba dať ihrisko bezplatne, 
vždy je lepšie, keď športujú, ako keď chodia po krčmách  
- k pozemkom – navrhujem, aby sme do budúcnosti odkúpili pozemok za obecným úradom, 
aby mala obec svoj pozemok, ak by sa zriadil zberný dvor  
- k poplatkom za zvoz dreva – treba zistiť, či je povinnosť lesného úradu nahlásiť obci počet 
vyťažených m3 dreva, s tým treba niečo robiť, myslím si, že nám platí len Spoločenstvo Les 
Korňa a ostatní sú kde? 
 
p. Palica, poslanec 
- k ihrisku – viacerí sa ma pýtajú, prečo nie je ihrisko otvorené, som za kamerový systém, 
odradí veľa ľudí od nekalej činnosti 
 
 
 



p. Srničková, riad. ZŠ  
- k ihrisku – je potrebné, aby bol schválený organizačný poriadok prevádzky viacúčelového 
ihriska v areáli ZŠ, ihrisko nie je otvorené, lebo tam ešte nie je nainštalovaný kamerový 
systém, treba zohnať správcu ihriska, ktorý by dozeral na chod ihriska 
 
p. Bernátová, riad. MŠ 
- k MŠ – veľmi oceňuje, že v MŠ sa ide vybudovať nová ekologická kotolňa, ale chce 
upozorniť na okná, na ktorých je potrebné urobiť aspoň špalety, lebo budovu v zime 
nevykúria 
 
 


