
Diskusia: 

Starosta obce: 

K úprave rozpočtu- bol podaný projekt- žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu budovy TJ- šatne- 

výmena okien, kúrenia , zateplenie, všetko záleží od úspešnosti projektu. Na budúci týždeň sa 

urobí nákup drevín k Materskej a Základnej škole a nákup domčeka s hojdačkou na ihrisko pri 

MŠ. 

K žiadosti p. Papikovej - keramická dlažba na vstupnom schodišti je ešte pôvodná z roku 

1983, je potrebná jej výmena. 

K rekonštrukcii miestnych komunikácií- oslovila ma p. Korčeková, že kto je u nich poslanec, 

bola nespokojná s vykonanou rekonštrukciou MK. Komunikácie sú poškodzované hlavne 

ťažbou dreva, takže po rekonštrukcii si neželám aby bolo po nich ťahané drevo. Urobilo sa 

veľa m2 rekonštrukcie, podľa priorít určených stavebnou komisiou, na MK nemohlo byť 

vyčlenené 100 tis.€, lebo obec ich nemá. Boli stanovené stavebnou komisiou priority a podľa 

týchto sa pri MK postupovalo., nemôžem za to, že nám finančná situácia nedovolila poriešiť 

všetky miestne komunikácie. 

K otázke vypínania el. prúdu – nové el. trafo je naprojektované u Sadlekov, ale je to majetok 

elektrární. 

K otázke podielov v parcelách- neidentické podiely po ukončení ROEP prešli na Obec, 

mnohé podiely pozemkov vznikli aj pri prekladaní koryta rieky. Zahájil som jednania, aby 

v obci mohla prebehnúť komasácia pozemkov. 

K otázke cesty p. Barčáka- nie je to obecná cesta, p. Barčák si ju dal urobiť na svoje náklady. 

K otázke napájania sa občanov na kanalizáciu- naša pracovníčka na budúci týždeň osobne 

obíde dosiaľ nenapojené domácnosti a vyzve ich k napojeniu do konca t. roku. 

K ukončeniu volebného obdobia: mandát starostu, aj poslancov je do 15. decembra. Chcem 

poďakovať za Vaše návrhy, a pripomienky, ktoré boli prínosom pri našej práci a  rozvoji 

našej obce a pozvať Vás na dôstojnú rozlúčku s Vami  spoločne aj s pracovníkmi Obecného 

úradu. 

Poslanec Štefan Drabina: 

Je potrebné zverejňovať v pdf. forme aj objednávky a faktúry, ako sa zverejňovali do roku 

2012 

Diskusiu je potrebné písať od A po Z , ako v niektorých iných obciach, prípadne zverejňovať 

záznam zo zasadnutia na internetovom portáli. Taktiež je treba zverejniť na portáli ktorý 

poslanec má aký obvod. 

K rekonštrukcii MK- postrek MK nie je šťastné riešenie, nevydrží dlho, túto technológiu by 

som už nepodporil. Výber úsekov MK , ktoré majú byť rekonštruované bol v kompetencii 

stavebnej komisie. 

Pri stretávaní s občanmi im hovorím, že keď majú nejaký problém je treba ísť na Obecný úrad 

a informovať sa. 

Poslanec Miroslav  Chrenšť: 



K oprave MK – potreboval by som 3 ľudí na1 deň na opravu komunikácie na Šlahorku. 

K pripojeniu občanov na kanalizáciu: treba požiadať SEVAK o zverejnenie tých občanov, 

ktorí nie sú pripojení na kanalizáciu, je to nespravodlivé voči tým, ktorí sú pripojení a musia 

platiť. 

Bolo by dobré osloviť VÚC o pridelenie očnej lekárky do Turzovky. 

Nakoľko po 28 -ročnom pôsobení v OZ  už nekandiduje do OZ, chcel by sa poďakovať za 

dlhoročnú dobrú spoluprácu s poslancami, starostom a zamestnancami Obecného úradu 

Poslanec Ján Židek: 

Vysvetlil mikrovýpadky elektrickej energie. 

Taktiež poďakoval za spoluprácu v Obecnom zastupiteľstve. 

Poslanec Rastislav Fatura: 

Navrhol upozorniť VÚC , aby vykonávalo pravidelné kontroly ordinačných hodín obvodných 

a odborných lekárov v Turzovke. 

K ceste do Žilov- sťažnosť Mgr. Srníčkovej berieme na vedomie a je treba ju riešiť. 

Poďakoval Obecnému zastupiteľstvu za podporu Dobrovoľného hasičského zboru. 

Zástupca starostu Ing. Peter Homola: 

K sťažnosti Mgr. Srníčkovej – pokiaľ je cesta v takom stave, že sa sype je treba to riešiť, 

zvýšiť o 1.500,-€ materiálové výdavky na miestne komunikácie 

K žiadosti Farského úradu o príspevok na nákup zvona- zvon stojí cca 500 tis. Korún českých, 

navrhujem dať príspevok vo výške 5.000,-€. 

V prípade potreby je treba zvolať mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva. 

Poslanec František Hurík: 

K zverejňovaniu – je zmena volebného obdobia, zverejňovanie bude predmetom nového 

zastupiteľstva. 

K žiadosti o odpredaj pozemkov- pozemky obec nevyužíva, keď je záujem, je treba ich 

predať. Obec nejde predávať pozemok po rodinný dom, keď bude chcieť dotyčný stavať, 

stavebné konanie prebieha na obci musí mať súhlas. 

Bolo by treba prijať VZN , k odpredaju pozemkov, nakoľko sa nerozlišuje pri predaji cena za 

jednotlivé kultúry . Hodnoty pozemkov by mali byť záväzné za 1m2. 

Obec nemá žiadne pozemky pod výstavbu, bolo by dobré vykúpiť nejaké pozemky podľa 

územného plánu od občanov. 

K prístupovej ceste u Dubači :Pravdu môžu mať len tí, ktorí sú momentálne na výslní, ostatní 

nie. P. Barčák nechce pustiť po svojej prístupovej ceste nikoho na priľahlé pozemky, pritom 

túto cestu sme užívali všetci čo sme od Dubači. 

Je treba upozorňovať VÚC a SEVAK kvôli kanalizácii a ceste. 



Poslanec: Ing. Anton Sabela: 

Ako sa bude riešiť vytekanie vody z kanála, treba upozorniť na to SEVAK.  

Kontrolór Ing. Marcel Nekoranec: 

K úprave rozpočtu MŠ: čo je zahrnuté v navýšení položky na mzdy, komu sa zvýšil plat, 

prípadne kto bol prijatý do MŠ, tiež chýba cca 800,- € na odvody do zdravotných poisťovní. 

Ekonómka Ing. Jana Brezinová:  

K úprave rozpočtu- vysvetlila dôvody úprav podľa jednotlivých položiek 

K predaju pozemkov: každý jeden predaj je posudzovaný individuálne-  každým sa zaoberá 

Obecné zastupiteľstvo. Pozemok žiadateľov Heskových je v neprístupnej oblasti, je treba 

zvážiť výšku ceny za 1m2. 

Riaditeľka ZŠ Mgr. Jaroslava Srníčková: 

K požiadavke p. Drabinu na zverejňovanie skenovaných objednávok a faktúr- tieto sa od 

1.1.2013 neskenujú, zákon to neukladá, zverejňujú sa len niektoré údaje z nich. 

K rekonštrukcii MK- dala som spoločne s občanmi osady u Žilov žiadosť na opravu MK pre 

12 domov, bolo mi prisľúbené, že sa oprava bude riešiť. Je nespravodlivé, že na cestu pre 

dvanásť domov poslanci nenašli žiadne peniaze, ale zastupiteľstvo schválilo vybudovanie 

luxusného oporného múru v radovke pre dva domy. Po terajšej zime bude cesta úplne zničená 

a bude potrebné dať na rekonštrukciu minimálne 20 tisíc €. V súčasnosti je potrebné aspoň 

ošetriť okraje MK 

Chcela by poďakovať Obecnému zastupiteľstvu za dobrú spoluprácu so Základnou školou 

a dať do pozornosti projekty, na ktorých pracovali v rámci školy 

Riaditeľka MŠ Mgr. Anna Holčíková: 

K úprave rozpočtu- boli presunuté jednotlivé položky z VZP na mzdy, ide sa vo výške 

rozpočtu ktorý bol schválený. 

K oprave priestorov MŠ- chcela by som sa poďakovať za uskutočnené opravy, výmenu 

chodníka, na vykonané opravy reagujú kladne aj rodičia detí MŠ. 

 


