
Diskusia zo dňa 30. 5. 2014 

 

J. Kontrík, starosta  

k bodu 10./ rôzne 

- k uzneseniu č. 23/2014 – zrušenie okrsku 01 v Nižnej Korni -  okrsok 01 v Nižnej Korni 

navrhol po zrušení základnej školy, kde bola dovtedy okrsková miestnosť do priestorov nad 

potravinami ešte môj predchodca, bývalý starosta pán Tomašík, ja len pokračujem v tom. 

Ľuďom z Nižnej Korne vyhovuje táto miestnosť tam, kde je.  Ja rozhodnem v zmysle zákona, 

a to 40 dní pred voľbami určím volebné miestnosti a okrsky. 

- k výberovému konaniu na oporný múr v rádovej zástavbe -  do výberového konania sa 

prihlásila len jedna firma a tá nespĺňala stanovené podmienky, treba vyhlásiť nové výberové 

konanie 

- k 60. výročiu založenia obce – pozývam všetkých na slávnostné zasadanie OZ dňa  

13. 6. 2014 o 14. 00 h. , ktoré je zvolané k 60. výročiu založenia obce 

- k hodom dňa 14.-15 .6. 2014 – pán Flaxo nebol s kolotočom pozvaný na hody preto, lebo 

nemá doposiaľ zaplatené nájomné za rok 2012 

 

p. F. Hurik, poslanec 

k bodu 10./ rôzne 

- k VZN Obce Korňa o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky v občerstvovacích 

zariadeniach a prevádzky služieb na území obce Korňa – mám pripomienku k VZN, v článku 

IV. bode 3 treba  dať namiesto slova „majitel“ - „obsluha prevádzky“ 

- k uzneseniu č. 23/2014 –zrušenie okrsku 01 v Nižnej Korni – chcem vedieť, čo je zjavne 

nevýhodné  pre voličov, keď chceme zrušiť okrsok 01 v Nižnej Korni, alebo ho preložiť do 

iného priestoru v tomto uznesení, keď ho starosta nepodpísal, veď zastupiteľstvo ako 

kolektívny orgán môže takéto uznesenie prijať,  je mi jasné, že dnes to tu nevyriešime, 

pretože tu  nie je 3/5- ova väčšina poslancov,  

- k uzneseniu č. 22/2014 – toto uznesenie treba zrušiť, veď na mimoriadnom zasadaní sa 

prejednávala konkrétna žiadosť pána Chylíka kvôli otváracím a zatváracím hodinám 

v pohostinstve Zelená žaba, prokuratúra dala len svoje vyjadrenie 

- k verejným WC na ihrisku – ja si pamätám, keď sme schvaľovali vybudovanie WC na 

ihrisku, že tieto budú verejné, to znamená, že budú slúžiť na púte, turnaje, hody a pod., chcem 

vedieť, prečo neboli dňa 25. 5. 2014, keď bola púť na Živčákovej  a dorastenecký zápas 

otvorené 

- k hodom dňa 15.6.2014 – telefonoval mi pán Flaxo, rád by prišiel na MDD, alebo na hody s 

kolotočom do našej obce 

 

p. Ing. P. Homola, poslanec, zást. starostu 

- bodu 7./ Rôzne 

- k uzneseniu č. 23/2014 – zrušenie okrsku v Nižnej Korni – ja chcem len pripomenúť, že 

v zmysle  § 10 ods. 2/ zákona 346/1990 Z.z má právo určiť volebné okrsky a volebnú 

miestnosť starosta obce 40 dní predo dňom volieb 

- k opatrovateľskej službe – oslovila ma istá pani, že získala grand na opatrovateľskú službu, 

ja som ju odporučil na OÚ 

 

p. R. Fatura, poslanec 

k bodu 7./ Rôzne 

- k oslavám 60 výročia založenia  DHZ – chcem poďakovať všetkým, čo nám pomohli 

s oslavami 60.  výročia založenia DHZ 



- k hodom 15. 6. 2014 – chcem osloviť športovcov, aby dali na usporiadateľskú službuna 

hody  štyroch ľudí /2 doobeda a 2 poobede/  

 

p. Š. Drabina, poslanec 

k bodu 7. Rôzne 

- k žiadosti TJ Kysučan Korňa o fin. príspevok  - som za príspevok pre TJ Kysučan Korňa, 

len by som bol rád do budúcna, keď  sa bude tvoriť rozpočet, aby prišiel niekto zo športovcov 

a predložil nejaký plán činnosti na daný rok 

- k uzneseniu č. 23/2014 – zrušenie okrsku 01 v Nižnej Korni – ja som  za zrušenie okrsku 01 

v Nižnej Korni a vytvorene dvoch okrskov v Ústredí 

 

p. P. Hrtus, TJ Kysučan Korňa  

- k bodu 7. Rôzne 

- k problémom s WC počas púte na Živčákovej – ja mám kľúče od WC, ale nevedel som, že 

tieto kľúče sú len jedny, keby som to bol vedel, prišiel by som WC odomknúť, do budúcnosti 

mi treba akciu vopred nahlásiť  a ja WC otvorím 

 

 

 

 

 

 

 


