
Diskusia zo dňa 10. 7. 2015 

 

p. Štefan Belko, starosta  

- k vybudovaniu trafostanice - informoval prítomných o stretnutí vlastníkov pozemkov 

v Nižnej Korni pri mlyne, pri dome p. Chrenšča, kde chcú energetici vybudovať trafostanicu, 

občania z okolia sú proti vybudovaniu trafostanice pri ich domoch. Pán Kontrík sa vyjadril, že 

táto trafostanica mala byť umiestnená na stĺpe za domom p. Malíka, ale zmenilo sa to 

a trafostanicu chcú vybudovať pred domami, obec je vlastníkom pozemkov pred domom p. 

Chrenšča 

- k reklamácií ciest – informoval prítomných o reklamácií rekonštrukcie miestnych 

komunikácií, ktoré sa opravovali v roku 2014 – dodávatelia prác reklamáciu neuznali, starosta  

má dohodnutého pracovníka s VˇUC Žilina, aby sa k tomu vyjadril a posúdil stav ciest 

- k rokovaniu s p. Babicom – prebehlo rokovanie s pánom Babicom ohľadom pozemkov pod 

budovou č. 321, p. Babic žiada za  2280m² 45 tis. € + 10 tis. € za súdne trovy 

- k MAS Zem palatína Juraja Thurzu – navrhujem, aby obec Korňa zastupoval za 

súkromný sektor p. Ing. Vladislav Šurina – Aktív Park Korňa 

- stretnutie dňa 15.8.2015 – starosta navrhol stretnutie poslancov, je pozvaný aj vedúci 

štátnych hmotných rezerv p. Kyčura, pán Gális ... 

- napojenie obecného úradu na kanalizáciu -  neviem prečo, ale obecný úrad nie je 

napojený na kanalizáciu, plánujeme napojenie v budúcom roku, je potrebná prečerpávania 

nádoba 

 

p. Ing. Marianna Bebčáková, poslankyňa OZ 

- autobusovým zastávkam – chcem dať do pozornosti ostatným, že autobusové zastávky 

u Majtána, vo Vyšnej Korni pri bývalej škole sú v hroznom stave, bolo by vhodné ponatierať 

ich  a dať do  poriadku, aj stĺpy od Telekomu  je potrebné dať do poriadku – obec by mala 

vyzvať Telekom, aby sa staral o svoj majetok, taktiež treba dať do poriadku most u Hrtúsov, 

ktorý je v dezolátnom stave 

 

p. Ing. Vladislav Šurina, poslanec OZ 

- k účasti obce v občianskom združení MAS Zem palatína Juraja Thurzu– mám len 

okrajové informácie o danej problematike MAS, určite budú z toho plynúť nejaké záväzky aj 

pre obec, nielen pre toho podnikateľa, ktorý do toho pôjde. Ja som sa o tom rozprával  

o primátorom mesta Turzovka, ktorý ma oslovil, aby som ako subjekt do toho vstúpil. Každá 

obec bude chcieť presadiť svoj zámer, ja s tým súhlasím, že do toho vstúpime, ale jednoducho 

bude možné, že sa finančne nebudem na tom podieľať, objem finančných prostriedkov bude 

obmedzený 

 

p. Jaroslav Chylík, poslanec OZ 

- k čiernym skládkam - my by sme mali ľudí vychovávať, aby čierne skládky nerobili, mali 

by sme tomu predchádzať, veď ľudia si vôbec neuvedomujú, čo čiernymi skládkami  

spôsobujú 

 

p. Ing. Anton Sabela, poslanec OZ 

- k čiernym skládkam – chcem upozorniť na neskutočný neporiadok v Nižnej Korni pri 

obchode, máme nejaké páky, aby sa to tam dalo do poriadku ? 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


