
 
D i s k u s i a 
 
Jozef Kontrík, starosta  
k bodu 6./ rôzne  
– k vykurovaniu v bytovke- vyzval  zástupcov firmy Biomasa, aby vysvetlili prítomným 
poslancom o vykurovaní v materskej škole, kde sa stala chyba, že vo februári bola v škôlke 
taká nízka teplota, že riad. MŠ ju dala zatvoriť, ďalej žiadal vysvetliť situáciu, keby sa kotlom 
na peletky vykurovali aj nájomné byty v bytovke č. 637  
- k listu z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  - poslal som list na MP SR, 
v ktorom  som žiadal doplatiť 37 tis. za školu, 19 tis. € za hasičov a 7 tis. € na kalamitu – 
z ministerstva mi odpísali, že  nám odporúčajú pozastaviť realizáciu schváleného projektu do 
vyplatenia platby zo strany Riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný program do času 
navýšenia alokácie formou revízie operačného programu 
- k zatepleniu MŠ – idem robiť výber dodávateľa prác na zateplenie materskej školy 
- k oprave ciest – už  2 x som jednal so Správou ciest ohľadom opráv ciest, je to ich majetok, 
ja im nemôžem rozkazovať 
- k odpadom – naša obec je vyhodnotená ako jedna z najlepších pri separovaní odpadu 
- k ďakovnému listu neziskovej organizácie Indícia – v liste sa píše o spolupráci Mgr. 
Srničkovej, s NO Indícia, ktorá pomáha naplniť ciele Memoranda o porozumení medzi MŠ SR 
a spoločnosťou Microsoft Slovakia a sú súčasťou iniciatíva Partneri vo vzdelávaní. Mgr. 
Srničková vedie Klub Moderných učiteľov.  
 
zástupcovia firmy Biomasa 
- vysvetlenie situácie s vykurovaním v MŠ – nepoznali situáciu s vykurovaním, nevedeli ako 
sa má vykurovať, pretože p. riaditeľka prikázala nastaviť kotol tak, aby sa vykurovalo len cez 
pracovné dni a soboty a nedele nie, obyvateľka bytu v škôlke sa zasa sťažovala, že cez víkend 
je v byte chladno, o tom, že bola vo februári škôlka zatvorená nevedeli, pretože im to nikto 
neoznámil, ďalej vysvetlili, že ich firma nie je schopná robiť reguláciu, pretože v škôlke je 
staré čerpadlo 
- vykurovanie v nájomných bytoch – zástupcovia firmy ponúkli na vykurovanie bytov kotol 
30 KW za tých istých podmienok ako v MŠ 
 
p. Bernátová, riad. MŠ  
k bodu 6./ rôzne– podala vysvetlenie k vykurovaniu z jej pohľadu – na začiatku vykurovania 
t. j. v novembri  bolo v budove teplo, ale ako náhle prišli mrazy, budova sa nedala vykúriť, po 
úpravách je výkonnosť kotla dobrá , v budove je teplo 
 
Štefan Drabina, poslanec 
k bodu 6./ rôzne: 
- k zatepleniu materskej školy – projekt na 66 tis. € za zateplenie budovy je podľa môjho 
názoru veľmi drahý 
- k poplatkom za odpady – chcem vidieť na budúcom zastupiteľstve nejakú správu za odpad 
v obci, aby sme vedeli, či sme zrobili dobre, keď sme zvýšili poplatky za odpad, môj názor je 
taký, že stále ešte niekoľkí  jedinci doplácajú na niektorých obyvateľov obce, poplatky nie sú 
spravodlivé 
 
 
 
 



p. Fatura, poslanec 
k bodu 6./ rôzne 
- k výmene kotla v bytovke č. 637 – my sme kúrili v bytovke doteraz plynom, ide o to, že 
peletky sú drahé, ale oproti plynu si myslím, že bude vykurovanie lacnejšie  
- k úprave poplatkov v materskej škole – ja by som nezvyšoval  poplatky zákonného 
zástupcu, ponechal by som to na doterajších 6,64 € 
 
p. Hurik, poslanec 
k bodu 6/ rôzne 
- k výstavbe v obci – je potrebné rozšíriť intravilán a upraviť územný plán 
- k cestám – chcem vedieť, akým spôsobom  a kedy sa budú opravovať v obci cesty 
 
p. Barčák, poslanec 
k bodu 6/ rôzne 
- k cestám – chcem vedieť, ako si starosta vyriešil opravu cesty s p. Boháčikom na Šlahorke, 
lebo spoločenstvo Les sa vyjadrilo, že oni platia dane obci a obec je povinná cestu opraviť 
- k zatepleniu škôlky – pri zatepľovaní musí byť vyhlásená verejná súťaž, musí sa to 
zverejniť vo vestníku 
 
p. Chrenšť, poslanec 
k bodu 6./ rôzne 
- k cestám  - v Komanikovej smerom do Marcov je potrebné opraviť cestu 
- k výmene kotla v bytovke – chcem vedieť, či ten kotol, čo sa vymenil v škôlke bude 
postačujúci v bytovke, v bytovke potrebujú teplú vodu 24 hodín 
 
p. Nekoranec, hlavný kontrolór obce 
k bodu 6./ rôzne 
- k výmene kotla v bytovke –chcem vedieť, či bude po výmene kotla v bytovke taká istá 
zmluva ako v MŠ, lebo bytovka nie je plne obsadená, bude sa to dať vyriešiť ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


