
 
D i s k u s i a 
 
Jozef Kontrík, starosta  
k bodu 6.c/ rôzne - návrh na likvidáciu starých WC na ihrisku a vybudovanie nových WC     
       –  bol som s novým správcom p. Kaduchom na ihrisku v budove TJ  a zistil som, že nemá   
           zmysel renovovať staré WC, treba to všetko zvážiť, podľa môjho názoru by bolo  
           vhodné  zlikvidovať staré WC, dať vyhotoviť nový projekt a vybudovať nové WC, do    
           letnej súťaže by mali byť záchody sprevádzkované 
k bodu 6.e/ návrh ponúknuť na prenájom predajný stánok – predajný stánok v Turzovke je   
           momentálne nevyužitý, my platíme ŽSR ročný nájom asi 106,- €, mali by sme ho   
           ponúknuť mestu Turzovka a ak nebudú mať záujem, dáme inzerát do novín  
           a ponúkneme ho na prenájom iným záujemcom 
k bodu 6/rôzne: 

- k dotazu, čo so škvarovým ihriskom –športovci ho vôbec nevyužívajú, ideme ho 
využiť na výstavbu bytovky alebo ho necháme tak 

- k dotazu, čo ideme robiť s poškodenými cestami – napíšem reklamáciu na 
povrchovú úpravu ciest  začnem jednať so Slovenskou správou ciest a žiadať nápravu 

- k výmene kotla v bytovke č. 637 – pýtal som sa technika z Biomasy na náklady na 
kúrenie, ak by sme vykurovali  peletkami, kúrenie by malo byť lacnejšie ako doterajšie 
plynové kúrenie 

- k listu p. Bernátovej, riad. MŠ – p. riaditeľka  zatvorila vo februári materskú školu 
bez toho, aby o tom dala vedieť zriaďovateľovi, tým spôsobila starosti cca 40 ľuďom, 
ktorí nemali kde dať deti, bolo treba  poradiť sa so zriaďovateľom a problém by sa bol 
vyriešil, áno zobral som pani riaditeľke na  jeden mesiac osobný príplatok a príplatok 
za riadenie, pretože porušila zákon, je pravda, že sú v škôlke stále úniky tepla, pretože 
nie je zateplená škôlka, ale tá sa nezatepľovala z finančných dôvodov, aj výmena kotla 
trvala dlho, pretože vyhotovenie kotla na zákazku trvá 5 týždňov, ja som to nevedel 
nijako urýchliť, veď keď kotol doviezli hneď sa namontoval 

p. Bernátová, riad. MŠ  
k bodu 6./ rôzne– prečítala list, v ktorom sa zmienila o správaní starostu obce voči jej  osobe,   
           obrátila sa na OZ a požiadala poslancov o stanovisko, pretože sa všetky problémy v MŠ   
           predsa nemôže ona sama, nemôže za to, že v škôlke bola veľká zima, kotol bol slabý,   
           budova nie je zateplená, preto sú aj veľké úniky tepla, na základe toho dala  zatvoriť  
           na určitý čas   materskú školu, následne jej pán starosta  odobral na jeden mesiac    
           osobné ohodnotenie a príplatok za riadenie 
Štefan Drabina, poslanec 
k bodu 6./ rôzne: 

- k výstavbe bytoviek na škvarovom ihrisku – bolo by vhodné urobiť najskôr štúdiu, 
zistiť záujem v obci o nové byty 

p. Fatura, poslanec 
k bodu 6./ rôzne 

- k hodom dňa 17. 6. 2012 – chcem vedieť, či prídu aspoň  štyria športovci pomôcť pri 
organizovaní hodov dňa 17. 6. 2012, bolo by vhodné, aby sa aj športovci zapájali 
trocha  viac do aktivít obce 

- k listu p. Bernátovej – je tu nejaký problém medzi riaditeľkou materskej školy 
a starostom obce, treba pristúpiť ku kompromisu a dohodnúť sa  

 
 
 



p. Hurik, poslanec 
k bodu 6/ rôzne 

- k výstavbe bytoviek na škvarovom  ihrisku – keď sa tvoril územný plán, páni, ktorí 
ho tvorili sa k nám správali arogantne, výstavba bytoviek mala byť už vtedy zahrnutá 
do územného plánu, teraz treba požiadať o zmenu územného plánu, som za to, aby sa 
využilo škvarové ihrisko na výstavbu bytoviek, keď ho nevedia využívať športovci 

- k oprave ciest  - bolo by vhodné už v tomto období začať s opravou ciest, lebo po 
zime sú  v hroznom stave 

- k listu p. Bernátovej – som delegovaný za člena Rady školy pri MŠ Korňa, 
chodievam do škôlky dosť často a som presvedčený, že v škôlke vo februári boli  

      v triedach ozaj nízke teploty,  preto tam v takých podmienkach deti nemohli byť, ja si       
      myslím, že tu netreba takto riešiť žabo-myšie vojny, ale treba pristúpiť ku     
      kompromisu medzi starostom a riaditeľkou materskej školy, žiadam o pochopenie     
      a spoluprácu starostu s riaditeľkou MŠ 

p. Barčák, poslanec 
k bodu 6/ rôzne 

- k postupu starostu v jednaní s riad. MŠ – mám taký názor, že pani riaditeľka 
svojvoľne zatvorila materskú školu, bez toho, aby o tom upovedomila zriaďovateľa, 
čo odporuje zákonu, keby takéto niečo urobil zamestnanec mne, dostane hodinovú 
výpoveď 

p. Homola, zástupca starostu 
k bodu 6/ rôzne  
       -    ku škvarovému ihrisku – treba požiadať o zmenu územného plánu, 

- k likvidácií starých WC na ihrisku a vybudovaniu nový WC -  bolo by dobre, aby 
sa   k tomu vyjadrila stavebná komisia 

p. Ing. Sabela, poslanec 
k bodu 6./ rôzne 

- k WC na ihrisku  –  môj názor je taký, že staré WC treba zlikvidovať, nemá zmysel   
      investovať do starých WC, tam by bolo vhodné dať úplne iný druh základov, pretože     
      pôvodné sú zlé 

p. Vranečka, TJ Korňa 
      -    žiadosti o mimoriadnu dotáciu  - dotáciu chceme využiť na ocenenie starých   
           pracovníkov, chceli by sme pozvať dve lepšie mužstvá, treba zakúpiť poháre a pod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


