
Diskusia zo dňa 12. 02. 2016 

 

p. Martin Kontrík, poslanec OZ  

- informoval sa  - čo je s umelým ihriskom, či je registrovaný klub  Jednota dôchodcov,  

ďalej upozornil na nedobré rozorávanie pána Krasuľu, prečo jazdí po obci na prednom  

náhone, aj pán Tkáčik nedobre orie, utrhol kus zábradlia, prečo traktoristi 14 dní chodili po 

asfalte s reťazami, prečo začínajú orať ráno a do Nižnej Korne prídu až večer, mali by začať 

orať skôr, sú sťažnosti od občanov na zimnú údržbu. 

Ďalej chcel vedieť, či sa vyberali poplatky od stánkarov na vianočných trhoch, či bolo prijaté 

uznesenie, aby sa nemuseli vyberať poplatky. Požiadal  kontrolóra obce, aby skontroloval, či 

sa poplatky vyberali alebo nie. 

Veľa našich ľudí býva inde v iných obciach v bytovkách, treba u nás postaviť bytovku 

a pritiahnuť ľudí – napr. pozemok je na škvarovom ihrisku. 

Chcem sa spýtať, kedy sa bude opravovať cesta u pána Sobčáka – je dovezený lopušák, ale 

nie je rozhrnutý. Aj nad Hájnicou je doničená cesta – treba sa tam ísť pozrieť a dať to do 

poriadku. K projektu – kde bola čierna skládka –  je treba naviesť zeminu na  Grúni na 

skládku. 

 

p. Ing. Marianna Bebčáková, poslankyňa OZ 

Upozornila na potrebu umiestniť odpadkové koše po zastávkach, pýtala sa starostu, ako to 

vyzerá s rekonštrukciou pošty, s projektom na kompostéry a čo sa plánuje robiť na hodové 

slávnosti. 

 

p. Jaroslav Chylík, poslanec OZ 

požiadal, či by  obec nemohla zabezpečiť športovcom notebook, upozornil, že bude finančne 

náročné urobiť vodu v budove TJ, čo ta týka jeho žiadosti o opravu plota, bývalý starosta mu 

sľúbil opravu oplotenia, v súčasnosti už hovorí inak. Je pravda, že to oplotenie je v 

dezolátnom stave, nemôžem ho zrušiť, ani zrekonštruovať, vlastníkom je obec. 

 

p. Bohumil Jaroš, poslanec OZ 

- k TJ -  išli sme do opravy TJ s tým, že dáme najskôr 10 tis € a neskôr podľa potreby ešte to 

dofinancujeme  

- k autobusovým spojom – p. Hrtús prišiel s požiadavkou o zlepšenie autobusového spojenia 

do Čadce ráno o 5,00 hod. smerom na Žarec a spoje vo večerných hodinách o 19,00 hod. do 

Zátoky a Boháči. Bolo by dobré uskutočniť rokovanie s SAD- kou.      

 

p. Mgr. Peter Paľuch, poslanec OZ 

- k TJ – prioritou v TJ je voda, potom kúrenie- pán Malík napísal pekný liebes brief, ale 

myslím si, že 10500,-€ sú krásne peniaze na činnosť + peniaze za hosťovanie a za prestupy. 

Najvyšším orgánom TJ je výročná členská schôdza, tá poverila pána Malíka, aby vypracoval 

a zaregistroval stanovy TJ. Navrhujem, keď sa niečo v TJ stratí, treba znížiť príspevok TJ. 

Treba tam opraviť poplašné zariadenie. Bolo  by dobré, aby sa zasadanie OZ konalo každý 

mesiac. Ďalej poukázal na nízku informovanosť poslancov, treba poslancov oboznámiť 

emailom o každom verejnom obstarávaní, napríklad bolo verejné obstarávanie na nové auto? 

 

p. Rastislav Fatura, poslanec OZ 

k DHZ – dňa 27.2.2016 bude výročná členská schôdza DHZ Korňa, na ktorú Vás pozývam, 

začiatok je o 16,00 hod. na obecnom úrade 

Ak by niekto mal možnosť darovať 2% dane, môže ich darovať DHZ Korňa, ktoré je 

poberateľom na tento rok. 



Ďalej chcem pripomenúť, že sme mali kontrolu z VÚC Trenčín v rámci EÚ projektu – 

kontrola prebehla bez závad, všetci boli spokojní. DHZ podala žiadosť o zaradenie do skupiny 

v rámci plošného rozdelenia SaP, následne sme boli zaradení do skupiny A. Ďalej navrhujem, 

aby sa na starom ihrisku vybudovalo klzisko, treba tam zabezpečiť mantinely a urobiť to 

svojpomocne. 

Personálne zabezpečenie DHZ Korňa – 64 členov, z toho 8 žien a 21 žiakov.  

Štatistika – požiare 6, technické zásahy 35, dopravné nehody 8, povodne 2, cvičenie 7. 

 

Štefan Belko, starosta obce 

- informácie – od 1.3.2016 nastupuje nová pracovníčka na obecný úrad – na dotáciu z úradu 

práce p. Ing. Litvíková, obec ide kúpiť nový osobný automobil so zľavou viac ako 3 tis. €,  

bude to predvádzacie auto, auto sa bude obstarávať elektronicky cez trhovisko podľa zákona. 

Čo sa týka údržby verejného osvetlenia, obec ju robí v rámci vlastnej réžie. Ďalej oboznámil 

prítomných s tým, že starý výbor TJ sa vzdal funkcie a začína pracovať nový výbor na čele 

s p. J. Michaličkom, ak ho schváli členská schôdza dňa 13.2.2016, OZ schválilo pre TJ na 

činnosť finančné prostriedky + 10 tis. na skolaudovanie budovy, bude tam treba zakúpiť 

práčku, lebo dresy sa teraz perú na obecnom úrade, športovci žiadali aj notebook, ale ten im 

nemôžeme poskytnúť, nakoľko sme ho dostali z projektu DECOM. V budove TJ je viacero 

problémov, ako prvoradé je opraviť sprchy, práčovňu a vodu, ktorá uniká, opravovať sa bude 

po jednej miestnosti. Prvoradá úloha je skolaudovanie budovy, pretože tam hrozí 

nebezpečenstvo úrazu.  

K správe o činnosti TJ Kysučan Korňa – bolo by nesprávne hodnotiť činnosť  TJ za rok 2015, 

keď tu nie je prítomný p. Ing. Malík. 

K správe o činnosti DHZ - starosta obce poďakoval členom DHZ za aktivity, ktoré vykonáva 

v prospech občanov, napríklad pri prevoze bezvládneho človeka p. Michaliska k sanitke. 

Menovaný chodí 2x do týždňa na dialýzu do Čadce a hasiči mu pomáhajú dostať sa k hlavnej 

ceste k sanitke. Poďakoval najmä p. Faturovi, ktorý je jeden z najlepších poslancov, čo sa 

týka pomáhania starostovi, veľa je obci  nápomocný aj p. Smažák. Starosta ocenil výbornú 

organizáciu hasičského plesu a ešte upozornil na návrh hasičov aby sa na starom ihrisku 

vybudovalo klzisko.  

Ďalej odpovedal na dotaz p. Bebčákovej, že sa začali práce na rekonštrukcií pošty, na 

financovaní sa podieľa obecný úrad aj slovenská pošta. Starosta ďalej informoval prítomných 

o hodových slávnostiach, je pozvaný p. Bango s manželkou – cena za vystúpenie  sa pohybuje 

okolo 600,- €, z obce Vysoká nad Kysucou si zapožičiame pódium, ďalej starosta oboznámil 

prítomných o tom, že sme boli neúspešní pri podaní projektu na multifunkčné ihrisko. Čo sa 

týka kompostérov,  projekt je v spolupráci s mestom Turzovka, požiadali sme v ňom o to, aby 

každý rodinný dom dostal jeden kompostér.  

Ešte sa starosta vyjadril  k návrhu o zasadanie OZ každý mesiac. Podľa jeho názoru to nie je 

dobrý nápad, lebo niektoré úlohy trvajú dlhšie ako 1 mesiac, navrhuje, aby sa zasadanie 

konalo v pracovnej dobe, ako v ostatných obciach. 

Ďalej informoval prítomných o miestnej akčnej skupine – MAS-ka Bytčiansko Zem Palatína 

Juraja Thurzu, ktorá nám prešla, zatiaľ je to neoficiálna informácia. 

Ešte k poznámke p. Kontríka – traktoristi majú na oranie rozpis a musia sa podľa neho riadiť, 

pluhy majú problémy s vyvýšenými poklopmi na hlavnej ceste, čo sa týka sanácie čiernych 

skládok nie je možné, aby sme navážali zeminu po odstránení skládky na Grúni, z dôvodu, že 

tá skládka bol návoz odpadu. Pani Štefáková bola informovaná, že je to jej pozemok a ona si 

musí zabezpečiť oplotenie. Vec dodávateľa - MAKE Technology, s.r.o. a firmy VOOD-

Energy s.r.o.je ich zmluvný vzťah, ktorý starosta nemôže ovplyvniť. Bola vykonaná kontrola 

na environmentálnom fonde, pričom neboli zistené nedostatky a finančné prostriedky boli 

preplatené obci. Ďalej pripomenul, že sa budú vydávať obecné noviny, okrem iného tam bude 



zverejnená aj zápisnica zo zasadania OZ. Obec zakúpila pozemok za obecným úradom a ten 

už nikomu nepredá, lebo je nepredajný. 

 

p. Kontrík Jozef  

- informoval sa  - koľko najazdí starosta mesačne, keď ušetril 1200,-€ na PHM, prečo sa 

v obci jazdí súkromným autom.  

Pán Kontrík sa zastal všetkých podnikateľov, aby v obci mohli žiť a predávať. Poukázal na 

stále veľkú ťažbu dreva v obci, tým sa ničia naše cesty. Počas jeho pôsobenia sa do opráv 

miestnych komunikácií dávali vysoké čiastky. 

Ďalej pripomenul, že v minulosti bol na zberný dvor už 2x podávaný projekt, prečo ho 

starosta  znovu podal?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


