
Diskusia  

 

J. Kontrík, starosta  

- k MŠ a ZŠ na Kysuciach  – starosta podal informáciu o súčasnom stave v školách 

a škôlkach,  je asi o ¼ deti menej ako v minulosti, ak to pôjde takto ďalej nebudú mať učitelia 

koho učiť 

- k Turzovskej televízií – Turzovská televízia ponúka pripojenie ostatných obcí, je to naše 

rozhodnutie, či sa chceme zapojiť alebo nie 

- k ďalšiemu programovému obdobiu –v súčasnosti čakáme na výzvy, máme vypracovaný 

projekt na zberný dvor, už sme ho raz podávali ale neprešiel, ak by bola výzva na 

vybudovanie chodníkov, mali by sme sa do nej zapojiť, ale najskôr je potrebné dostať 

pozemky pod chodníkmi na list vlastníctva 

- k bielej budove – v minulosti bol vypracovaný  projekt na rekonštrukciu bielej budovy 

v obci, na prízemí boli naprojektované -  obchod, pošta, na poschodí boli naprojektované 

byty, mali by sme sa znova pozrieť na tento projekt a začať niečo robiť s budovou, alebo 

dáme vyhotoviť nový projekt a budeme robiť podľa nového projektu 

- k nájomným bytom – hoci sa staráme o celú údržbu bytovky, kosíme , čistíme, na bytovke 

stále prerábame, pretože sú obsadené len dva byty. Bolo by vhodné porozmýšľať o zmene 

palivovej základne, pretože ten plyn je dosť drahý 

- k návrhu p. Drabinu na zakúpenie novej techniky na zimnú údržbu – máme k dispozícií dva 

traktory, stačíme rozorávať a udržiavať cesty v obci, ja sa starám o obec aj v noci, keď je 

treba,  pošlem chlapov orať aj v noci 

- k návrhu p. Drabinu na prepojenie  Korne s Vysokou   – najskôr musíme mať vybavený list 

vlastníctva na vybudovanie cesty na Vysokú, nemôžeme budovať na cudzom pozemku 

 

p. Ing. Homola, poslanec OZ 

- k nájomným bytom  -  bolo by vhodné znížiť cenu za byt a dať nový inzerát na prenájom, 

alebo predaj bytov 

- k návrhu na mimoriadne zasadanie OZ – navrhujem, aby sme sa stretli na mimoriadnom 

zasadaní OZ kvôli bielej budove - po preštudovaní projektovej dokumentácie stavebnou 

komisiou, ktorá nás oboznámi s obsahom projektu 

 

p. Barčák, poslanec OZ 

- k nájomným bytom -  stále tu tvrdím, že máme v bytovke vysoké nájomné, ak ho znížime, 

možno by bol o byty väčší záujem, ak sa byt ponúkne mladej  rodine za rozumnú cenu, 

prilákame ľudí a byty obsadíme, prerobme palivovú základňu, znížme náklady na kúrenie 

a budeme mať dosť záujemcov 

- k ďalšiemu programovému obdobiu – my nemôžeme robiť všetko naraz, musíme sa 

dohodnúť presne čo ideme do konca volebného obdobia urobiť, buď dáme do poriadku bielu 

budovu,  alebo dáme finančné prostriedky na kúpu strojov na zimnú údržbu, alebo začneme  

s vybavovaním pozemkov pod chodníky. Treba osloviť majiteľov pozemkov, či budú ochotní 

predať pozemky, ak nie, možno by pristúpili k nájomným zmluvám. Ak budeme mať toto 

vybavené a bola by výzva z EÚ, tak by sa už mohol urobiť projekt na vybudovanie 

chodníkov, ale pokiaľ nemáme pozemky na liste vlastníctva, nemôžeme sa púšťať do projektu 

- k ankete v obci – navrhujem, aby sa urobila v obci anketa, o čo majú naši ľudia záujem 

a môžeme vychádzať pri budovaní obce z nej, treba sa priblížiť občanovi 

 

p. Chrenšť, poslanec OZ 

- k návrhu na zníženie nájmu v nájomných bytoch – chcem sa spýtať, či sa bude znižovať 

nájom aj v bytoch v škôlke 



 

Ing. Brezinová, ek. OÚ 

- k znižovaniu nájmu v bytoch v škôlke - odpovedala p. Chrenšťovi na dotaz ohľadom 

znižovania nájmu v bytoch v MŠ – nájom v bytoch v materskej škole sa nemôže znížiť, 

pretože byty bol vybudované pred rokom 1996 

 

p. Fatura, poslanec OZ 

- k bielej budove – zaujímalo by ma, ako to vyzerá s pozemkami pod bielou budovou a ako to 

vyzerá so zemnou palivovej základne v bytovke č. 637, osobne som sa zmenu palivovej 

základne na ekohrášok 

- k osloveniu Dopravného inšpektorátu Čadca – som za  osadeniu tabule na moste v Nižnej 

Korni u pekárne „Daj prednosť v jazde“ a za zníženie rýchlosti v Nižnej Korni na „40“ 

 

p. Drabina, poslanec OZ 

- k bytovke č. 637 – nájomná bytovka je od začiatku pre obec záťažou, najskôr treba vyriešiť 

v bytovke vykurovanie, možno  potom bude o byty záujem 

- k bielej budove – pri bielej budove treba  vybudovať oddychové centrum, v blízkosti je 

škola, škôlka kostol, bolo by tam pekné centrum obce. Je viac možnosti na využitie budovy, 

jedna z nich je, že ponúkneme priestory napríklad Lidlu 

- k prepojeniu Korne s Vysokou – Korňa je v súčasnosti neatraktívna, treba zistiť, či by 

Vysoká nemala záujem spojiť sa s Korňou, sprejazdnila by sa cesta cez Zátoku  

- k zabezpečeniu zimnej techniky – treba sa osamostatniť s technikou na zimnú údržbu, obec 

je momentálne závislá s technikou na fyzickej osobe, navrhujem, aby obec mala vlastnú 

techniku na zimnú údržbu, navrhujem 10 tis. € na zakúpenie techniky a vyčlenenie dvoch 

ľudí, ktorí sa budú starať o údržbu ciest, o cesty sa treba starať aj keď sú voľné dni, pretože 

vlani boli miestami také zlé úseky ciest, taká ľadovica na cestách, že sa nedalo prejsť, starosta 

má dostatočné finančné benefity, aby slúžil ľuďom aj v noci a poslal chlapov orať vždy, ak je 

to potrebné, teda aj v noci 

 

p. Ing. Sabela, poslanec OZ 

- k projektom – som za vybudovanie chodníka od základnej školy, treba to riešiť projektom 

z EÚ 

-  k bielej budove – je potrebné, aby sa stavebná komisia pozrela na existujúci projekt a potom 

sa uvidí čo ďalej, či je realizovateľný, alebo sa dá urobiť nová projektová dokumentácia 


