
 
 
D i s k u s i a 
 
Jozef Kontrík, starosta  
k bodu 7./ rôzne  
– k lyžiarskemu vleku u Zelenkov – obec sa hlási k majetku, ktorý je pod vlekom, musím 
osloviť aj  p. Gálika, ktorý má  podiel vo vleku, nech prispeje na nájom, vlek je na dnešnú 
dobu zastaralý, revízia by bola finančne náročná, ak bude treba, ponúknem vlek na predaj, 
alebo na prenájom 
- ku kúreniu v bytovke č. 637 – treba doriešiť vykurovanie, buď budeme kúriť ako doposiaľ, 
v tom prípade musíme kúpiť nový kotol,  alebo treba hľadať nové riešenie 
- k zatepleniu MŠ – prebehla súťaž, do súťaže sa zapojilo 7 účastníkov, zasadala komisia, 
ktorá vybrala  firmu FEROSTA s.r.o. z Belej pri Žiline, začiatok prác bude 9.8.2012 
a ukončenie prác na zateplení má byť 10.9.2012, celková hodnota za zateplenie je stanovená na 
sumu 46 667,65 € 
- k novému  WC na ihrisku – minulý týždeň už fungovalo nové WC na ihrisku, treba tam ešte 
dorobiť malé úpravy, po vybudovaní kotolne  budeme môcť kolaudovať, pretože súčasťou 
projektu bola aj kotolňa,  záchody sú už  funkčné,  preto by bolo vhodné dať tam nejakú ženu 
aspoň počas turnajov, aby sa postarala o hygienu WC 
- k projektu „Putovanie po 7 divoch obce Korňa“–  v projekte bude toho veľa, buletíny, 
brožúrky, plagáty, chceme zviditeľniť ropný prameň, Živčákovú, 11-ročné lipy, veterný mlyn, 
futbalovú arénu a veľa iných zaujímavosti z obce 
 
Štefan Drabina, poslanec 
k bodu 7./ rôzne: 
- k lyžiarskemu vleku – museli by sme nájsť silného investora, ktorý by zafinancoval 
a sprevádzkoval vlek, obec nemá finančné prostriedky, aby sprevádzkovala vlek, taký funkčný 
vlek by bol veľkým pozitívom pre obec, ale nemáme nato, bolo by dobré urobiť do budúceho 
zasadania OZ prieskum   
- k vykurovaniu bytovky č. 637 – ak budeme uvažovať na škvarovom ihrisku s výstavbou 
bytovej zóny, tak  potom sa zriadi spoločná kotolňa aj pre  bytovku 
- k žiadosti o finančný príspevok na natáčanie dokumentárneho filmu – treba zistiť, či tu je 
niekto v obci, čo sa zúčastnil vojny 
- k budove TJ -  bol som v budove TJ asi v apríli, taký neporiadok som ešte nevidel, je to 
nemorálne od športovcov nechať priestory v takom hroznom stave, nakoľko sa tam zdržiavajú 
len oni, ja som za to, aby sa starali o všetko športovci 
 
p. Hurik, poslanec 
k bodu 6/ rôzne 
- k lyžiarskemu vleku – bunky, ktoré sa nachádzajú pod vlekom dodali v minulosti 
Vítkovické stavby Ostrava - p. Gálik, on nebol žiaden štatutár, v súčasnosti  nie sú v obci 
ochotní ľudia, čo by sa o vlek v takomto stave postarali 
- k projektu „Putovanie po 7 divoch obce Korňa“ – čo patrí do 7 divov obce, je potrebné, 
aby sa tam dala aj futbalová aréna  
 
 
 
 
 



p. Homola, zástupca starostu 
- k lyžiarskemu vleku – vlek je v zlom stave, len revízie vleku by stáli veľa finančných 
prostriedkov, obec na to nemá financie, treba ho ponúknuť investorovi 
- k žiadosti o finančný príspevok na natáčanie dokumentárneho filmu – štát si neplní 
povinnosť podielových daní, obec nemá finančné prostriedky na takéto projekty 
 
p. Bernátová, riad. MŠ  
– k VZN -  predniesla návrh VZN, týkajúceho sa výšky režijných nákladov pre stravníkov 
v školskej jedálni a  podmienok pre dochádzku detí počas prázdnin, poplatky počas prázdnin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


