
D i s k u s i a 
 
Jozef Kontrík, starosta  
k bodu 10./ rôzne 

- k dotazu p. Baričáka, ktorý žiadal vysvetliť ako to vyzerá s pozemkom pod 
budovou TJ – pozemky sa nám podarilo vykúpiť, máme list vlastníctva, prerábať sa 
môže až vtedy, ak budú na to finančné prostriedky, taktiež príspevok pre TJ je závislý 
od rozpočtu obce 

- k dotazu p. Vranečku, ktorý žiadal, aby správca TJ bol platený viac ako 5 
mesiacov – je to všetko o peniazoch, ak budú peniaze v rozpočte, môžeme  o tom 
uvažovať, chcem vidieť rozpis, kedy sa správca zdržiava na ihrisku, lebo ak chcem 
niečo s ním prejednať, musím vedieť, kedy ho nájdem na ihrisku 

- k dotazu p. poslanca Drabinu ohľadom zápisníc OZ  - zasadanie obecného 
zastupiteľstva je verejné, každý občan, ktorý má záujem, môže prísť a vypočuť si 
o čom sa na zasadaní rokuje, máme zverejnené oznamy o zasadaní OZ na vývesných 
tabuliach po obci, hlási sa to v obecnom rozhlase, nahrávka zo zasadania je k dispozícií 
občanom na obecnom úrade – je to zverejnené na internetovej stránke, každý občan, 
ktorý chce vedieť o čom sa rokovalo na zasadaní, môže si nahrávku vypočuť, diskusia 
má byť zreteľná a stručná, na doslovné  znenie je určená nahrávka 

- k vstupu obce Korňa ako zakladajúceho člena do Klastra Kysuce –oboznámil 
prítomných, že mal rokovanie s. p. Odrobiňákovou, p. Šurinom  a p. dekanom 
Mahríkom ohľadom vzniku Klastra Kysuce, do začiatku zasadania sa vyjadrila kladne 
len p. Odrobiňáková 

- k návrhu dohody o užívaní pozemkov medzi Spoločenstvom bývalých 
urbarialistov Turzovka a obcou Korňa – jedná sa o prístupovú cestu do lesných 
porastov slúžiacu aj obyvateľom priľahlých osád a vodohospodárske stavby na lesných 
pozemkoch vybudované v rámci protipovodňových opatrení v r. 2011 v časti 
Korňanská hájnica 

- k vykurovaniu v bytovom dome č. 637 – v bytovke je pokazený jeden kotol, na 
doporučenie firmy Smart control, ktorá neodporúča jeho opravu, navrhujem, zakúpiť 
a namontovať nový kotol 

 
Štefan Drabina, poslanec 
k bodu 10./ rôzne: 

- k turistickému Klastru Kysuce – jednoznačne som za, aby obec Korňa vstúpila do 
novo pripravovaného projektu Klaster Kysuce, pretože je tu Penzión Mária a takisto 
Kriváň, ktorým to pomôže k väčšej prezentácií na turistickom trhu. Nesmieme zabúdať, 
že turistov bude v obci pribúdať, pretože po výstavbe haly a dokončení famóznej stavby 
kostola na Živčákovej je k tomu predurčený. Vstup Klastra však treba spojiť so 
zavedením dane  s ubytovania, ktorú obec Korňa nevyberá! 

- k prideleniu bytu –súhlasím, len ak budú rodinou p. Pistovčákovej prijaté podmienky 
určené sociálnou a bytovou komisiou obce, ktorá k tomuto bodu zasadala dňa 4.1.2012 

- k diskusií  -diskusia uvádzaná na internetovej stránke sa znova dostáva do starých 
koľají, a to do formy útržkov, súvetí vytrhnutých z kontextu. Žiadam v tomto smere 
nápravu tak, aby sa občan  dozvedel podrobnejšie, čo sa počas OZ medzi diskutujúcimi 
povedalo 

- k uverejňovaniu zápisnice OZ – žiadam administrátora o včasnejšie uverejnenie  na 
internetovej stránke obce, posledné uverejnenie zápisnice z OZ konaného dňa2.12.2011 
bolo zverejnené dňa 6.1.2012.Navrhujem skrátiť dobu na 14 dní od konania OZ. Ďalej 
navrhujem zverejniť pozvánky na zasadanie OZ, formou vyhlásenia obecným 



rozhlasom a vyvesením na stránke obce. Týmto sledujem podporu účasti občanov 
Korne za rokovaniach OZ. Zároveň ich týmto vyzývam na väčší tlak vo veciach 
verejných na vedenie obce. Svojou osobnou účasťou na verejných konaniach OZ, 
napomôžu pri riešení svojich problémov, ktoré sa týkajú ich života v obci Korňa. 

- k zimnej údržbe – plán zimnej údržby bol vyvesený až po mojej urgencií u starostu 
obce dňa 13.1.2012, čo považujem za neskoro, bolo ho  treba vyvesiť koncom októbra, 
zároveň ho považujem za nedôsledne vypracovaný a predkladám poslancom 
a starostovi obce, ako by som si to predstavoval ja. Táto zima nám jasne ukázala 
potrebnosť nákupu snežnej frézy na obecný traktor, ako aj ručnej snežnej frézy, 
nakopili sa mi hlavne ústne sťažnosti na zimnú údržbu, a s tým spojené vyvážanie 
komunálneho odpadu z osady Komaniková, neskoro sa reaguje hlavne v období 
poľadovíc, hlavne počas víkendov a nedávneho sviatočného obdobia zostávali kritické 
úseky ciest v obci bez posypu 

- k poslancom OZ – žiadam starostu obce, aby dal formou opakovaného vyhlásenia 
obecným rozhlasom občanom na známosť, ktorý úsek obce, ktorému poslancovi patrí. 
Ľudia absolútne nevedia, kto je v ich časti poslancom vyvesenie na úradnej tabuli pred 
OÚ evidentne nepostačuje. 

- futbalový klub – považujem daný príspevok obce Korňa, ktorý sme schválili 
v rozpočte za hranu existencie futbalu v obci, zároveň ich však vyzývam k väčšej 
spolupráci s vedením obce a poslancami OZ, pretože je tu tendencia klubu finančné 
prostriedky udržiavať na súčasnej úrovni. 

- futbalová aréna Korňa – považujem vybudovanie futbalovej arény za vynikajúcu 
doteraz nedocenenú investíciu, preto jednoznačne doporučujem prispieť požadovanú 
sumu z obecného rozpočtu na futbalový turnaj konaný dňa 4.2.2012 v tejto hale. 
Z hľadiska prezentácie obce Korňa je to jedinečná príležitosť a dovolím si tvrdiť, že 
táto hala pomaly ale isto dostáva obec Korňa na mapu Slovenska ako miesto, kde sa 
oplatí ísť pozrieť 

 
p. Fatura, poslanec 
k bodu 8./ správa o činnosti TJ 

- k TJ Kysučan Korňa – navrhujem športovcom, aby si na víkend rozdelili smeny, 
nemusia mať hospodára a peniaze si rozdelia na činnosť, do inventára treba dať každú 
jednu loptu, každý jeden dres, kopačky... 

 
p. Hurik, poslanec 
k bodu 10./g/ rôzne 

- k futbalovému turnaju v obci – Aktiv park Korňa poriada 4. 2. 2012 medzinárodný 
futbalový halový turnaj žiakov, je to veľká udalosť pre obec, navrhujem, finančne 
prispieť na propagáciu obce prostredníctvom futbalového turnaja 

   
p. Barčák, poslanec 
k bodu 10./ b/ rôzne 
- k dohode o užívaní pozemkov medzi Spoločenstvom bývalých urbarialistov Turzovka 
a obcou Korňa – treba vyzvať Spoločenstvo býv. urbarialistov nech dokážu vlastníctvo, treba 
zvolať obyvateľov Korne na zasadanie urbaru a vlastníci nech sa vyjadria 
 
 


