
D i s k u s i a 
 
Rôzne: 
Jozef Kontrík, starosta  

- k žiadosti o opravu cesty do osady u Muchov – vlani som dal na cestu do Muchov asi 
20 panelov, oprava cesty by bola finančne náročná, bez pemetrácie oprava cesty nemá 
význam a na pemetráciu nemáme peniaze 

- k žiadosti ZŠ o vyriešenie sporu s MŠ Korňa – keď je vôľa, tak sa zvládne všetko, ak je 
to potrebné, treba zamknúť bránu do jedálne  a žiaci pôjdu po 6- tej hodine zo školy 
všetci naraz s pedagogickým dozorom, všetci vieme, že vedľa školskej jedálne je 
miestnosť, kde v čase obeda spia malé deti, treba to rešpektovať a zabezpečiť 5x 
v týždni pedagogický dozor – jedná sa hlavne o dozor po 6 vyučovacej hodine v ZŠ, 
treba dodržiavať harmonogram dozoru z r. 2009 

- k škvarovému ihrisku – chcem vedieť, čo ideme robiť so škvarovým ihriskom  
- k TJ – budova TJ a ihrisko sú už na liste vlastníctva 
- k MŠ – do MŠ sa urobila kanalizácia, len treba čakať na ponuky na pretláčačku, nová 

kotolňa v materskej škole je už hotová, v nedeľu t.j. 2.10.2011 sa začne kúriť, ešte tento 
rok by bolo možné vyhotoviť projekt na zateplenie škôlky 

- k revitalizácií – o opravu a údržbu prítokov do Korňanky prejavilo záujem o prácu asi 5 
nezamestnaných 

- k zberu nadrozmerného odpadu – nadrozmerný odpad sa bude zvážať v mesiaci október  
- k domovu dôchodcov – domov dôchodcov v obci je veľká starosť, je potrebné si to 

dobre premyslieť, v obci by musela vzniknúť nezisková organizácia, ktorá by nariadila 
členom rodiny, že ak si chce  člena rodiny umiestniť v domove, musí doplácať finančné 
prostriedky  

- ku kanalizácií – občania, ktorí si robia prípojky na kanalizáciu by sa mali s otázkami 
a problémami obracať na SEVAK 

 
Štefan Drabina, poslanec 

- k oprave cesty u Muchov – nemáme finančné prostriedky na opravy  ciest 
- k žiadosti o pomoc pri riešení sporu – chcem počuť od riad. ZŠ aj MŠ vysvetlenie 

k dozoru v školskej jedálni 
- k oprave brehu v Zátoke /oproti domu p. Drabinu/ - je potrebné dať breh do poriadku 

ešte pred zimou, na ľavej strane pri potravinách Ďurkáčovej treba vyrúbať strom 
- k škvarovému ihrisku – navrhujem, že do budúce zasadania OZ treba podať návrhy čo 

so škvarovým ihriskom 
 
Ing. Homola, zástupca starostu 

- k rozpočtu obce – do 5.11.2011 je potrebné predkladať požiadavky k vypracovaniu 
rozpočtu obce na rok 2012 

- k návrhu VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady – predložil viaceré varianty zvýšenia poplatkov, nakoľko  
od 1. 7. 2011 obec vyváža odpady už za obecné peniaze, pretože finančné prostriedky 
od občanov za odpady stačili na poplatky iba do konca júna 

- k zasadaniu OZ v decembri – chcel vedieť, či bude pracovné stretnutie aj v mesiaci     
      december, pretože je potrebné chváliť rozpočet na rok 2012 
 
 
 
 



p. Chrenšť, poslanec 
-    k sporu ZŠ a MŠ – pri vypracovaní harmonogramu dozoru sa podieľali rovnako    
     základná ako aj materská škola, prečo teda je tu problém s dozorom, veď pri     
     navyšovaní   úväzku vedúcej školskej jedálne bolo povedané, že sa navyšuje úväzok aj   
     kvôli dozoru v jedálni 
 

p. Srničková, riad. ZŠ  
      -   k žiadosti o pomoc pri riešení sporu -  p. riad. podala vysvetlenie zo strany základnej     
          školy, učitelia po 6-tej hodine pri najlepšej vôli nestíhajú prísť do školskej jedálne     
          načas na dozor, je tam problém s tým, že žiaci prídu do jedálne skôr ako pedagogický   
          dozor- problém robí asi 5-7 minút, než príde dozor zo základnej školy, p. riad. sa  
          vyjadrila, že už od mája sa  učitelia ZŠ v jedálni strašne zle cítia, stále sú kritizovaní     
          a napomínaní kvôli dozoru 
 
p. Bernátová, riad. MŠ 
      -   k dozoru v školskej jedálni – p. riad. upozornila, že nie všetky body v žiadosti sa zakladajú   
          na    pravde, vyjadrila sa, že ona nemá záujem robiť problémy, ona chce, aby sa v jedálni      
          dodržiaval harmonogram aj zo stany základnej školy, vysvetlila, že zo strany dozoru  
          po 5 –tej vyučovacej hodine je všetko v poriadku, pracovníci MŠ dodržiavajú    
          harmonogram dozoru, len po 6-tej hodine je problém s dozorom a ten by mali    
          zabezpečovať zo základnej školy, žiaci základnej školy sú nedisciplinovaní, vôbec    
          nerešpektujú poriadok v jedálni a už vôbec nie, že vedľa v triede spia malé deti, 
          p. riad. navrhla,  že v krajnom prípade sa zamkne brána do jedálne a žiaci počkajú na     
          pedagogický dozor po 6-tej vyučovacej hodine, aby bol zabezpečený  dozor v jedálni 
 
p. Fatura, poslanec 
     - k sporu medzi ZŠ a MŠ Korňa – navrhujem odhlučniť triedu materskej školy od školskej   
       jedálne sádrokartonovou stenou 
 
p. Židek, poslanec 
     - k napájaniu sa na kanalizáciu – chce vedieť, na koho sa majú obracať občania pri      
       napájaní sa na kanalizáciu – SEVAK alebo obec  
 
 
 


