
D i s k u s i a 

 

K bodu 2./ k pohostinstvu Zelená žaba 

p. Chylík, majiteľ pohostinstva- nakoľko som bol upozornený poslancami OZ a na základe 

vypočutej nahrávky zo zasadania OZ dňa 28.3.2014 o vyjadreniach starostu na moje 

pohostinstvo a skrátenie otváracej doby, musel som zareagovať, dal som podnet na Okresnú 

prokuratúru v Čadci na prešetrenie zákonitosti vydania rozhodnutia starostom obce. Vyjadrenie 

z prokuratúry som poskytol všetkým poslancom. Starosta tvrdí, že mi skrátil otváraciu dobu na 

základe sťažností na výtržnosti a sťažností na poprevracané popolnice po obci,  aby toho 

nebolo ešte málo, na zastupiteľstve boli nahlásené aj drogy, preto Vás prosím páni poslanci 

o zaujatie stanoviska k tomuto problému. Pracovnú dobu som dal preto v piatok a sobotu do 

24,00 h. aby mladí nemuseli cestovať do Turzovky a mohli sa zabaviť v obci. Krčmy sú tu už 

od dávna, no nepamätám si  kedy sa tu komu zakazovali otváracie hodiny. Starosta mi 

kontroluje otváracie hodiny, raz prišiel okolo 14,00 hod. a keď zistil, že krčma je zatvorená, 

hneď som dostal od neho list o nedodržiavaní pracovnej doby, o porušovaní zákona. Mám 

písomný súhlas od všetkých susedov, že nemajú žiadne výhrady k zatváracej dobe o 24,00 h. 

v pohostinstve Zelená žaba. 

Pohostinstvo sa nachádza v areáli TJ, preto by som chcel, aby ste prijali uznesenie, aby som 

mohol roznášať pivo v plastových pohároch počas turnaja. 

 

Jozef Kontrík, starosta  

k bodu2./ k pohostinstvu Zelená žaba – starosta prečítal list z okresnej prokuratúry ohľadom 

otváracej doby v pohostinstve Zelená žaba, ďalej  povedal, že pán Chylík ho napadol, že ho 

obvinil z predaja drog, lenže pravda bola taká, že on upozornil na drogy v areáli TJ, nakoniec 

citoval sľub, ktorý dal na začiatku volebného obdobia, že bude čestne a svedomito hájiť 

záujmy obce a na zákon 219/1996  o tom, že obec môže upraviť prac. dobu v pohostinstvách 

 

p. František Hurik, poslanec OZ 

k bodu 2./ k pohostinstvu Zelená žaba –  pán starosta opakovane porušuje zákon, starosta 

zaujal individuálny postoj k pohostinstvu Zelená žaba, som rád, že sa tu konečne ozval jeden 

solídny občan p. Chylík a postavil sa starostovi a zároveň si dovolil  povedať mu pravdu do 

oči, ja sa 100x hanbím za to, že som poslancom, nechcem sa stále hádať, tak som už 

rezignoval. My sme tu  na to, aby sme verejne poukazovali na to, že starosta porušuje zákon, 

ale starosta nás už viacerých odradil. 

k bodu 3./ zrušenie okrsku  01 v Nižnej Korni a presunutie  okrsku 01 do základnej školy  

- navrhujem, aby bol okrsok  01 v Nižnej Korni presunutý do ZŠ v Ústredí, veď aj okrsok 03 

bol presunutý z Vyšnej Korne do Ústredia 

k TJ – chcem upozorniť kompetentných na dianie na detskom futbale, to čo sa deje na 

detskom futbale je niečo hrozné, prečo p. Malík st. tak vulgárne nadáva deťom, treba s tým 

niečo robiť  

 

p. Homola, zástupca starostu 

k bodu 2./ k pohostinstvu Zelená žaba – podal návrh na všeobecne záväzné nariadenie na 

určenie pravidiel na otváracie hodiny v pohostinstvách 

 

p. Rudolf Barčák, poslanec OZ 

k bodu 2./ k pohostinstvu Zelená žaba –  my predsa nemôžeme starostovi prikazovať ako sa 

má správať k občanom a k nám poslanom, my  môžeme schváliť uznesenie, v ktorom bude 

stanovené , že pohostinstvá môže kontrolovať len komisia, môžeme určiť otváraciu 

a zatváraciu dobu a pod. 



 

p. Miroslav  Chrenšť, poslanec OZ 

k bodu 2./ k pohostinstvu Zelená žaba – som poslancom  skoro 27 rokov a ešte nikdy som 

tu nepočul, že sa v zastupiteľstve prejednávala  otváracia doba v pohostinstvách, ak je tu 

takáto požiadavka, treba sa k tomu vyjadriť, v prípade  že nie sú sťažnosti od susedov, ktorí 

bývajú vedľa krčmy, tak môžeme otváraciu dobu predlžiť 

 

p. Rastislav Fatura, poslanec OZ 

k bodu 2./ k pohostinstvu Zelená žaba – je potrebné dodržať rozhodnutie prokurátorky  

Mgr. Dáše Hiklovej č. 24/14/5505 -8 

k zrušeniu okrsku 01  v Nižnej Korni – som za zachovanie  počtu a tradičných miest 

volebných okrskov v obci Korňa 

 


