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

- k súčasnému stavu nákupného strediska – p. Babica sa odvolal proti rozhodnutiu 
Okresného súcu v Čadci, momentálne je to na krajskom súde, čakáme na rozhodnutie 
krajského súdu 

- k bytovému domu č.637 – začali sa zvyšovať náklady na vykurovanie, momentálne tam 
máme prenajatý len jeden byt, tri byty sú prázdne 

- k rozpočtu obce – vyjadril sa k celkovému rozpočtu a k rozpočtu pre DHZ – uznávam, 
že hasiči urobili pre obec veľa, ale nás páli hlavne materská škola, treba ju zatepliť 

- k novootvorenej skládke odpadu na Semeteši – na Semeteši je už otvorená nová 
skládka odpadu, náš podiel na skládke činí 11,86%,  12 rokov je garantovaná cena 
35,53 /980,-sk/ + dovoz, myslím, že to bola výhra otvoriť novú skládku 

- k otázke životnosti skládky odpadu na Semeteši – skládka odpadu má životnosť 30 -35 
rokov pri 8500 tonách odpadu v jednej kazete, budú tam tri kazety 

 
Štefan Drabina, poslanec 

- k návrhu rozpočtu obce – pripomienkoval  návrh k rozpočtu obce – napr. príspevok na 
vykurovanie pre občanov  ŤZP, platenie popolníc, nákup snežnej frézy, v rámci 
nejakého projektu vybudovanie bytového a športového komplexu  na škvarovom 
ihrisku, vybudovanie školského doskočišťa... 

-     k skládke odpadu – chcem vedieť akú životnosť má  nová skládka odpadu na Semeteši 
 
Ing. Homola, zástupca starostu 

- k návrhu rozpočtu obce – predniesol návrh rozpočtu na rok 2012  
 
Mária Mikšíková, prac. obce 

-     k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný     
      stavebný odpad na rok 2012 – upozornila na novelu zákona o miestnych daniach      
      a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad s účinnosťou od    
      decembra 2012 
 

p. Fatura, poslanec 
     -      k návrhu rozpočtu obce – pripomenul všetky aktivity, ktoré v priebehu roka DHZ    
            uskutočnil, upozornil, že hasiči sa venujú mladým ľuďom a zároveň požiadal o    
            navýšenie  rozpočtu   na materiál pre DHZ o 2000,- €  
     
p. Hurik, poslanec 
     -      k nájomným bytom  - chcem vedieť, ako to vyzerá s bytmi v bytovke č. 637, počul som,   
            že sú tri byty voľné  

- k výstavbe bytoviek – územný plán rieši bytovú výstavu do r. 2030 len čo sa týka      
      IBV,  riešenie bytoviek nebolo v územnom pláne 

     -      k škvarovému ihrisku – škvarové ihrisko je hanba funkcionárov telovýchovnej jednoty  
     -      k ZŠ – je potrebné hľadať nového učiteľa telocviku pre základnú školu 
 
p. Bernátová, riad. MŠ 
      -     k materskej škole – dňa 2. októbra 2011 sa zahájilo kúrenie v novom peci, tým nám     
            veľa práce  odpadlo, urobila sa nová kanalizácia, pripomenula, že by bolo vhodné    
            zatepliť budovu materskej školy, lebo sú tam veľké úniky tepla, poďakovala všetkým 
            poslancom aj starostovi, že sa postarali o zveľadenie materskej školy 



 
 


