
Diskusia zo dňa 27. 3. 2015 

 

p. Štefan Belko, starosta  

- k bodu 7./ Hospodárenie MŠ a ŠJ Korňa za rok 2014 a rozpočtové opatrenie č. 1/2015 –

som krajne nespokojný s prácou v škôlke a upozornil som p. riaditeľku, že riadi škôlku iná 

pani, chcem poprosiť pani riaditeľku, aby zapájala do práce p. Slezákovú, čo sa týka školskej 

jedálne, som nespokojný so stavom, aký je tam teraz. Pokiaľ bude takýto stav pretrvávať, 

prijmem také opatrenia, ktoré budú viesť k zmene – k lepšiemu. Ja nesúhlasím, aby sa dala 

pracovná zmluva na dobu neurčitú pomocnej sile v kuchyni, lebo cez prázdniny by sme jej 

museli platiť aj keď sa nerobí. Ja osobne nemám nič proti pani, ktorá vykonáva prácu 

pomocnej sily v kuchyni, ja riešim financie. Vedúcej školskej jedálne bol navýšený úväzok 

z dôvodu, že bude robiť dohľad pri vydávaní obedov, prečo by sme to mali riešiť, veď ona to 

má v náplni práce. 

- k bodu 14./ prejednanie návrhu spracovania projektovej dokumentácie na most 

u školy  - bol som na jednaní s povodím Váhu a oni sa vyjadrili, že oni nie sú majiteľmi ani 

jedného mosta, oni sú majiteľmi potokov, v archíve sme našli delimitačný protokol  z roku 

1991, z ktorého je známe, že sme majiteľmi mostu u školy, takýto most môžu projektovať len 

stavební inžinieri, vyhotovenie takéhoto projektu by sa malo pohybovať v cenovej relácií cca 

4500,-€, 

- k vysviacke nového kostola na Živčákovej – dňa 4.10.2015 je plánovaná vysviacka kostola 

na Živčákovej, pri tejto príležitosti má p. dekan požiadal, aby som oslovil členov vlády – 

v mesiaci apríl by sa malo uskutočniť stretnutie  

- k bodu č. 17./ Rôzne- podali sme tri žiadosti o dotácie na kompletne vybavenie školy a 

telocvične. Pani riaditeľka ZŠ  nám bola  veľmi nápomocná, jedná sa o sumu okolo 70 tis. €. 

Čo sa týka bielej budovy, tuná nám súd nevyhovel, čakáme na znalecký posudok a na budúce 

zasadanie OZ pozvem pána JUDr. Chovanca, bližšie by vám o tom mohol povedal pán Ing. 

Šurina, ktorý navštívil pána JUDr. Chovanca bez môjho poverenia a riešil budovu bieleho 

domu bez môjho vedomia. Ja som prišiel na jednanie s JUDr. Chovancom a on sa vyjadril, že 

veď on to už všetko prebral so zástupcom starostu. Takto by sme to nemali riešiť. A preto 

využívam svoje právo na základe môjho presvedčenia a odvolávam zástupcu starostu 

v zmysle zákona 369/1990 Zb. podľa §13b ods. 1 a do 60 dní poverím nového poslanca 

zastupovaním starostu. 

Je pravda, že môže byť snaha zo  strany poslancov o zbúranie bielej budovy, ale ja to 

nepodpíšem. Máme investora, ktorý chce investovať do nášho majetku zhruba šesťciferné 

číslo finančných prostriedkov. Ak tu chceme niečo robiť pre Korňu, tak to robme pre Korňu.  

 

 

p. Ing. Vladislav Šurina, zástupca starostu 

- k bodu 17./ Rôzne – pokiaľ sa jedná o Jednotu, boli za mnou ale ako náhle som sa 

dozvedel, že prebieha jednanie s obcou, zavolal som im, že ja od rokovania s nimi 

odstupujem, pretože by to bol konflikt záujmov. 

- k zásadám odmeňovania  - zásady odmeňovania treba prerobiť a doplniť o nové body 

 

p. Bc. Peter Paľuch, poslanec 

- k bodu 6./ Hospodárenie ZŠ, ŠKD a CVČ Korňa za rok 2014 – mal otázky na pani 

riaditeľku k odmeňovaniu pracovníkov mimopracovnú činnosť v škole, v CVČ, ku krúžkovej 

činnosti /na všetky otázky mu p. riaditeľka odpovedala/ 

- k bodu 7./ Hospodárenie MŠ a ŠJ Korňa za rok 2014 a rozpočtovému opatreniu – 

k prijatiu pomocnej pracovnej sily do školskej jedálne na dobu neurčitú -  bolo by vhodné dať 



urobiť analýzu na počet stravníkov a potom môžeme  o tom rokovať na budúcom zasadaní 

OZ 

- k odkúpeniu kontajnerov od p. Kontríka – ja si myslím, že by bolo krajne nevhodné, aby 

sme kontajnery kúpili od p. Kontríka, ja osobne som zásadne proti      

- k VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 

všetci máme záujem o to, aby mliečny expres stál na viacerých miestach  

 

p. Rastislav Fatura, poslanec 

- k bodu 17./ Rôzne -  na podnet obyvateľov by bolo potrebné dať žiadosť na SAD, aby 

autobusový spoj o 19,00 h. pokračoval do Vyšnej Korne /Boháči/, v súčasnosti chodí len po 

OÚ. 

- k odpredaju pozemku p. Smažákovi – som za odpredaj časti pozemku pre p. Smažáka, 

nakoľko je to slušný a schopný podnikateľ,  sídlo firmy má v obci Korňa  a je to prínos pre 

podielové dane obce Korňa 

- k prejednaniu žiadosti o prijatie do pracovného pomeru – chcem poďakovať p. starostovi, 

nakoľko nám prejavil dôveru ako poslancom v personálnej oblasti na OÚ, som za prijatie p. 

Mgr. Plačeka do pracovného pomeru na OÚ Korňa 

 

p. Bohumil Jaroš, poslanec  

- k bodu 17./ Rôzne -  k prijatiu pomocnej pracovnej sily do školskej jedálne na dobu 

neurčitú - bolo by dobré brať ohľad na to, že je tam nejaká pracovná sila s ktorou ste spokojní, 

treba to podporiť, v prípade že by ste zamestnali novú silu z úradu práce bez praxe bolo by to 

dosť náročné  

 

p. Martin Kontrík, poslanec  

- k bodu 17./ Rôzne – požiadal p. starostu, aby nepoužíval slovo „privátna firma“, pretože to 

je dosť neznáme slovo, ďalej sa vyjadril, že v osade u Dubači sú spadnuté dráty na zemi 

a doposiaľ to nebolo opravené, upozornil, že u Dubači nesvietia dve lampy verejného 

osvetlenia, aj u cintorína nesvieti svetlo, na viacerých miestach nehrá rozhlas, ďalej poukázal 

na prácu verejnoprospešných pracovníkov, že sa vozia na traktorovej vlečke, že pália 

pneumatiky, že nepracujú tak, ako by mali, kde je dozor, ktorý ich kontroluje..., ďalej  

požiadal starostu obce, aby bola obec nápomocná pri maľovaní v materskej škole 

 

p. Jaroslav Chylík, poslanec  

- k bodu 17./ rôzne – je smutné, že si neplní koordinátor, ktorý má na starosti 

verejnoprospešných pracovníkov svoje povinnosti, nekontroluje ich, veď to má v pracovnej 

náplni, starosta má predsa na starosti dôležitejšie úlohy a nie stáť pri VPP  

- k hodovým slávnostiam – blíži sa termín hodov – 14.6.2015, mohli by sme pozvať nejakú 

skupinu, treba niekoho, kto to všetko zorganizuje 

- k prijatiu pomocnej pracovnej sily v MŠ na dobu neurčitú – chodil som do jedálne po obedy 

svojej mame, ja poznám tú pani, je veľmi akčná, pohotová, šikovná, ak je  tu taká možnosť 

treba ju v jedálni nechať  

 

p. Ing. Marianna Bebčáková, poslankyňa OZ 

- k bodu 7./ rozpočtové opatrenie MŠ – práca učiteliek v materskej škole je na 100% úrovni, 

učiteľky si zaslúžia osobný príplatok, pretože sa svedomito venujú deťom, viem to posúdiť, 

pretože môj syn navštevoval aj inú materskú školu 

- k bodu 12./zásady odmeňovania – nadpolovičná väčšina poslancov by sa chcela odmeny 

vzdať, treba urobiť dodatok k odmeňovaniu poslancov, tí poslanci, ktorí sa chcú vzdať 

odmeny sa môžu vzdať 



- k bodu 17./ rôzne – chcem oznámiť ostatným poslancom, že zasadala finančná komisia, 

dohodli sme sa, že odpadové hospodárstvo by sme chceli rozčleniť v rozpočte podľa 

jednotlivých položiek 

- k hodom -  treba pripraviť kultúrny program, napríklad nejakú súťaž vo varení guláša, bolo 

by vhodné osloviť p. Zajaca z Turzovky, ktorý sa venuje organizácií drotárie a hodov, možno 

by nám vedel pomôcť 

 

p. Ing. Marcel Nekoranec, hl. kontrolór obce 

- k bodu 7./ Hospodárenie MŠ a ŠJ Korňa za rok 2014 a rozpočtové opatrenie č. 1/2015 – 

keď riešime MŠ, tam je navýšenie finančných prostriedkov oprávnené, treba povedať, že 

v jedálni to má vedúca značne uľahčené ako vedúca predtým, bol je navýšený úväzok z 0,5 na 

0,8  z dôvodu, že bude robiť aj dozor pri vydávaní obedov, čo sa týka pomocnej pracovnej 

sily, ona nie je v trvalom stave pracovníkov, ak jej dáme zmluvu na dobu neurčitú, zvýši sa 

nám počet pracovníkov, do školskej jedálne treba stále investovať, my musíme MŠ a ŠJ riešiť 

ako jeden celý subjekt, my ich nesmieme rozdeľovať 

 


