
Diskusia zo dňa 25. 07. 2014 

 

J. Kontrík, starosta  

k bodu 7./ rôzne 

- k rekonštrukcií miestnych komunikácií – v mesiaci júl a august sa budú rekonštruovať 

miestne komunikácie, ale všetko záleží na počasí, pretože nato, aby sa opravy realizovali  

musí byť pekné počasie, ukončenie prác na cestách sa plánuje na september 

- k prerozdeleniu financií – peniaze budú určené na ZP a  DKP pre ZŠ, MŠ DHZ a TJ 

Kysučan Korňa – všetky zložky musia do ďalšieho zastupiteľstva predložiť, ako boli peniaze 

použité 

- k rekonštrukcií záhrady  v MŠ – musíme dať najskôr vyhotoviť na rekonštrukciu MŠ projekt 

- k Materskej škole Korňa – na podnet hygieny sa musia urobiť úpravy v budove MŠ 

- k žiadosti p. V. Barčákovej – boli oslovení ostatní spoluvlastníci pozemkov, neprejavili 

záujem o kúpu pozemkov 

- k detskému parlamentu – boli sme oslovení, že za ¼ nadobúdacej ceny budú obdarené 

vybrané obce, jednalo sa o podvod, momentálne je to v súdnom aj trestnoprávnom konaní 

- k žiadosti o opravu cesty do Žilov – oprava cesty je zahrnutá do balíka opráv pre rok 2014, 

nemáme toľko peňazí, aby sme opravili všetky cesty 

- k obecnému automobilu Fábia – Fábia má 10 rokov a išla na STK, nebola havarovaná 

 

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

- bodu 7./ Rôzne 

- k návrhu p. Drabinu -  finančné prostriedky musia byť účelovo viazané  

- k žiadosti p. V. Barčákovej – Vincent Ježík chcel v roku 1979 predať dom ale bola tam 

podmienka, že zvyšok majetku daruje československému štátu, p. Ježík mal 81 rokov, keď to 

podpisoval, všetky poplatky spojené s prevodom pozemku bude hradiť kupujúca  

 

p. R. Fatura, poslanec 

k bodu 7./ Rôzne 

- k využitiu príspevku 1500,- € - prostriedky budú využité na ochranné prostriedky 

- k DHZ – máme nový systém zvolávania hasičov, ktorý uhradíme zo svojich prostriedkov 

- k hasičskej súťaži – chcem poďakovať všetkým, ktorí  podporili hasičskú súťaž aj za 

účelovú dotáciu 

 

p. Š. Drabina, poslanec 

k bodu 7. Rôzne 

- k hospodáreniu obce – treba pri podávaní správy o hospodárení rozšíriť správu o vysvetlivky 

- k miestnym komunikáciám – správa ciest zanedbáva našu obec 

- k prerozdeleniu odmien poslancov za rok 2013 – po konzultácií so zložkami chcem 

navrhnúť, aby vlaňajšie odmeny poslancov boli prerozdelené medzi jednotlivé zložky, a to 

nasledovne: ZŠ – 500,-€, MŠ – 500,- €, DHZ – 1500,-€, TJ Kysučan Korňa 1500,-€. 

Zástupcovia týchto zložiek môžu poskytnúť informácie, ako použijú finančné prostriedky 

- k detskému parlamentu – chcel by som sa opýtať, čo je to za zverejnená zmluva- „Detský 

parlament“. 

- k zverejňovaniu zmlúv – zmluvy od roku 2012 sa nedajú otvoriť, treba nato upozorniť 

administrátora, zmluvy aj faktúry by mali byť v PDF 

- k obecnému automobilu – sú veľké faktúry za opravu Fábie, chcem vedieť čo tam všetko 

bolo 

- k paušálu na Orange – treba zrušiť paušál na Orange, lebo je drahý a vymeniť ho za druhý 

 



 

p. P. Hrtus, TJ Kysučan Korňa  

- k bodu 7. Rôzne 

- k finančnej dotácií -  účelovú dotáciu by sme použili na opravu zadnej siete na TJ, treba 

kúpiť 3 skrinky do šatní, vešiaky, ružice na sprchy, piesok popod tribúnu 

 

p. Mgr. Srničková, riad. ZŠ 

k bodu 7./ rôzne 

- k finančnej dotácií – treba spevniť breh a vysadiť dreviny pri ZŠ 

 

p. Mgr. Holčíková, riad. MŠ 

k bodu 7./ rôzne 

- k finančnej dotácií – peniaze by sa použili na rekonštrukciu záhrady v MŠ 

 

p. Ing.. Brezinová, ek. OÚ 

k bodu 7./ rôzne 

- k žiadosti o darovanie pozemku – obec nemôže majetok darovať, najnižšia možná cena je 

účtovná hodnota majetku, za porušenie zákona sú vysoké pokuty 

 

p. Chromík Ladislav 

k bodu 7./ rôzne 

- k žiadosti o odkúpenie pozemku – parcelu sme zrekultivovali, užívali sme ju, rodičia platili 

z nich dane, kontingenty a teraz sme prišli nato, že je to obecné, brat daroval obci pozemok 

pod čističku, za ten darovaný pozemok by ste nám mohli pozemok vrátiť, ak nie, budeme 

žiadať peniaze za pozemok pod čističku 

 

p. Vyrobik, poslanec OZ 

k bodu 7./ rôzne 

- k žiadosti o odkúpenie pozemku – keď sa platili kontingenty, našli každý meter, teraz je 

veľa pozemkov pod obcou 

- k obecnému automobilu – starosta v deň eurovolieb havaroval na Fábií do autobusu pri ZŠ 


