
D i s k u s i a 
p. Imrich Herczeg, obchodný partner spoločnosti INkom s. r. o. Košice -  informoval 
prítomných o návrhu riešenia verejného osvetlenia formou výmeny výhodných svietidiel  
p. Bc. Janka Štefanatná, zástupkyňa BKS Leasingu a. s. – informovala o možnosti 
poskytnutia leasingu na 36 alebo 48 mesiacov, ich spoločnosť by poskytla finančné prostriedky 
na zakúpenie nových svietidiel formou výhodného leasingu 
Jozef Kontrík, starosta  
k bodu 7./ rôzne  
k ponuke nových svietidiel a leasingu – treba sa rozhodnúť, či tento ponúkaný produkt 
berieme alebo nie, vieme všetci, že osvetlenie v obci treba riešiť 
k financovaniu školy – predniesol správu o financovaní ZŠ, pre ZŠ bude oveľa menej peňazí, 
bolo by vhodné zredukovať krúžky, lebo na budúci rok nám príde o 60 tis. € menej ako tento 
rok, budú finančné problémy, ja by som doporučil, aby jedno dieťa navštevovalo len jeden 
krúžok, treba môj návrh prehodnotiť a krúžky spoplatniť/1,-€/ 
k štrajku v škole – my sme zabezpečili počas štrajku pre deti priestory, stravu aj ľudí, ktorí by 
boli ako dozor pri deťoch, žiaľ, nikto z rodičov to nevyužil, i napriek tomu, že sa to hlásilo 
v obecnom rozhlase 
k materskej škole – informoval, že jedna pani učiteľka z materskej školy odišla do 
invalidného dôchodku, treba jej vyplatiť 2500 € ako odstupné,  v materskej škole bude treba 
navýšiť rozpočet kvôli štrajku, chcem vás informovať čo všetko sa urobilo v MŠ tento rok - 
strešné žľaby, výmena vchodových dverí, nový vstup do školskej jedálne, rekonštrukcia soc. 
zariadení, vybudovanie deliacej steny, komplexné zateplenie stien a stropov, zväčšenie 
a rekonštrukcia kuchyne, zmena palivovej základne – rekonštrukcia kotolne, vybudovanie 
prečerpávačky odpadových vôd, nákup ZP, DKP – sporák...,vybudovanie záhradného domčeka  
k internetu v obci – informoval o ponuke firmy ČadcaNet, ktorá chce osadiť nový vysielač na 
obecnom úrade 
k sporu s p. Babicom – informoval prítomných o súdnom konaní s p. Ing. Babicom /nákupné 
stredisko/ 
k jednaniu s p. Comorkovou – s pani Comorkovou som jednal, vyjadrila sa, že na zasadanie 
OZ v blízkej budúcnosti príde a podá svoje stanovisko 
Štefan Drabina, poslanec 
k bodu 7./ rôzne: 
- k ponuke nových svietidiel – navrhujem, aby sa urobilo výberové konanie na verejné 
osvetlenie 
- k VZN  -hlavný kontrolór nám poslal stanovisko k otázke možnosti výberu daní za 
ubytovanie, predajné automaty, nevýherné hracie automaty, výherné hracie automaty, chcem 
vedieť, či ideme vyberať takéto poplatky, alebo nie, pretože zákon nám to neprikazuje, ale ak 
chceme, môžeme ich vyberať, záleží na nás ako sa k tomu postavíme 
- k rozpočtu obce – mám pripomienky k rozpočtu obce, je veľa navýšený na mzdy, zbytočne 
sa prijal jeden zamestnanec, tým pádom je tu problém so mzdami, som za navrhované 
zníženie miezd pracovníkom o 5%,  nesúhlasím s navyšovaním rozpočtu takým spôsobom, že 
sa prijala nová pracovníčka 
k získavaniu finančných prostriedkov formou projektov –my všetko robíme za vlastné 
finančné prostriedky, nevieme získať peniaze z projektov, je potrebné sledovať výzvy, 
informovať o nich poslancov a my sa prikloníme k financovaniu projektov, len treba skúšať 
viac podávať projekty 
p. Hurik, poslanec 
k bodu 7/ rôzne 



k vyberaniu poplatkov za automaty...  som za vyberanie poplatkov, ale pokiaľ to nie je 
poriadne zmapované, som za to, aby sa momentálne nezavádzali tieto poplatky, nie som proti, 
aby sa v budúcnosti nezaviedli 
k rozpočtu  obce – treba šetriť finančné prostriedky, pri akciách treba hľadať sponzorov, nie 
na všetko pýtať z rozpočtu obce, navrhujem aj športovcom znížiť príspevok na činnosť, 
pretože je tu rozdiel medzi hasičmi a športovcami, obec je povinná starať sa o hasičov, futbal 
tu nemusí byť, obec nie je povinná starať sa o športovcov 
k plánu práce OZ – ak sa bude v budúcnosti prejednávať nový dôležitý bod programu, treba 
ho dať do programu zasadania ako samostatný bod, nie do rôzneho 
p. Homola, zástupca starostu 
k bodu 7./ rôzne 
- k rozpočtu obce na budúci rok – navrhol poslanom, že treba  predkladať návrhy na 
rozpočet na budúci rok do 5.12 2012 
k VZN o daniach – informoval o novom VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013 
p. Barčák, poslanec OZ 
k bodu 3./ rôzne 
k verejnému osvetleniu – som za výmenu svietidiel, ale najskôr sa musíme dohodnúť, či 
chceme ponúkaný návrh, ktorý nám predniesol p. Imrich Herczeg, obchodný partner 
spoločnosti INkom s. r. o. Košice, až potom budeme robiť výberové konanie 
k materskej škole – p. riaditeľka Bernátová by mala predložiť rozpočtové opatrenie pri 
zmene rozpočtu pri presúvaní položiek ešte pred vyplácaním odmien, nie že ona najskôr 
odmenu vyplatí, až potom nám predloží úpravu rozpočtu 
k rozpočtu obce – treba šetriť, pretože finančných prostriedkov je málo, ale prečo ideme 
šetriť na pracovníčkach a znižujeme im mzdy, veď ony to majú hlavný zdroj príjmu, z toho 
živia rodiny, treba hľadať iné možnosti, kde ušetriť na finančných prostriedkoch, navrhujem, 
aby sme sa ako poslanci OZ vzdali  odmeny za výkon funkcie poslanca, aj tak sa dá šetriť, my 
to nemáme hlavný zdroj príjmu 
p. Fatura, poslanec OZ 
k bodu 7./ rôzne 
k žiadosti p. Plešivčáka o započítanie pohľadávky – ak tam vložil p. Plešivčák na 
rekonštrukciu finančné prostriedky, treba to zohľadniť a peniaze mu odpočítať z pohľadávky, 
stánok treba previezť do obce a dať do užívania DHZ 
k umiestneniu vysielača na obecnom úrade – súhlasím s umiestnením, len by sme mohli za 
umiestnenie žiadať protihodnotu, napríklad internet pre potreby obecného úradu zadarmo 
k rozpočtu obce – súhlasím s 5 % znížením miezd zamestnancom obce, v súlade s tým, čo 
schválila vláda 
k stretnutiu s ministrom vnútra – informoval prítomných, že dnes 30.11.2012 sa spoločne 
s členmi DHZ Korňa zúčastnil  pracovného stretnutia s ministrom vnútra v Zborove nad 
Bystricou 
k štrajku v škôlke – zaujímalo by ma, prečo sa štrajkovalo v materskej škole 
p. Chrenšť Miroslav, poslanec OZ 
k bodu 7./ rôzne 
k štrajku v škole – vieme, že sa v škole štrajkovalo, ale nebolo možné urobiť v škole niečo 
pre tie deti, ktoré nemali doma nikoho ? 
k zrušeniu odmeny za výkon funkcie poslanca – bolo schválené uznesenie na zrušenie 
odmien poslancom, bolo by treba zrušiť uznesenie, v ktorom sa hlasovalo za odmeny 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


