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p. Ing. Nekoranec, hlavný kontrolór obce – zaujíma ma aký štatút bude mať TJ , bude to 
nezisková organizácia ? Aj keď bude robiť v obci, nie je to naša organizácia, ale výročné 
správy a vyhodnotenia by mala predkladať 
J. Kontrík, starosta  
- k TJ – v jeseni nám potrhalo na TJ v stenách rúrky, budem žiadať, aby sa z kapitálového 
výdavku urobili aspoň dve šatne, vodu treba prerobiť, ja som nemal od budovy TJ kľúče, ja 
som nemohol do nej vstúpiť, vždy  mal kľúče len predseda TJ. Chcem upozorniť, že tok 
financií do TJ je transparentný, stále je to obecný majetok, o ktorý sa treba starať 
- k žiadosti o finančný príspevok pre kostol na Živčákovej – robil som prieskum trhu na 
materiál na kostol, pán Súhrada nereagoval, nedal objednávku, bola tu dobrá vôľa prispieť 
5 tis. € na  materiál na kostol 
F. Hurik, poslanec OZ 
- k TJ – apokalypsa  TJ začala pred 14 rokmi, prečo sa pán starosta nestaral od roku 2002, ja 
som už nebol vo funkcií, starosta sa zle staral  o budovu, ja som navrhol, aby bol znížený 
príspevok pre TJ na polovicu, treba sa športovcom viac snažiť a zháňať peniaze aj z iných 
zdrojov, napríklad robiť diskotéky, akcie, hody, zháňať sponzorské a pod. 
p. Ing. M. Malik, TJ Kor ňa 
- k TJ – TJ bol znížený príspevok na 5 tis. €, dňa 28. 6. 2012 bol schválený nový výbor TJ 
Korňa, všetky peniaze sú riešené transparentne, kúpil sa program, musíme poslať hráčov na 
hosťovanie, v rozpočte nie sú príjmy od sponzorov, ktorých  aj oslovíme, rozpočet bol 
krátený, naopak dopravné stúplo, podľa nového zákonníka práce aj dohodári musia platiť 
odvody, stravné je 1,7 € na hráča. Hráči v Korni hrajú zadarmo, tréneri sú riešení 
transparentne z CVČ, je tu požiadavka ObFZ o videonahrávky, športová obuv – kopačky sú 
preplácané z príspevku, trávnik, režijné náklady, internet – všetky veci sa riešia cez systém 
reprezentačné , budeme tlačiť buletín . Treba uvažovať o nákupe novej kosačky, stará kosačka 
má už 15 rokov, rozpadá sa.  
Výbor TJ sme neprebrali po vzbure, starý výbor sa vzdal, my trávime s futbalistami 26 nedieľ 
v roku, všetci chceme, aby bola TJ transparentná. 
p. Ing. Homola, poslanec OZ 
- k žiadosti o finančný príspevok na kostol – treba vystaviť objednávku p. Ing. Suhradovi na 
materiál,  aj 3 tis. € sú pekné peniaze, pokiaľ budú v rozpočte v r. 2013 peniaze, tak sa ešte na 
kostol prispeje 
- k TJ – kosačku treba kúpiť, stará je v havarijnom stave 
p. Chrenšť, poslanec OZ 
- k TJ – treba kúpiť kvalitnú kosačku, aby vydržala, treba vyčleniť z kapitálového výdavku 
sumu 2 tis. € na nákup kosačky 
- k rozpočtu  obce – teraz bude rozpočet schválený a ak v priebehu roka bude treba, môže sa 
rozpočtovým opatrením zmeniť  
p. Fatura, poslanec OZ 
- k TJ – je nový výbor TJ, bude aj nový predseda ?, v TJ nie je evidencia DKP, športovci 
by mali viac pomáhať obci, stále dostávajú peniaze, tak by sa mali viac snažiť a obci byť 
nápomocní pri rôznych akciách 
p. Hrtus, TJ  
- k TJ – robím v TJ štyri roky, vozím deti na turnaje, nezobral som za to nič, Ja s chlapcami 
robíme aj brigády, ale keď ste za deň na troch zápasoch, je toho dosť, pri elektrine by mal byť 
preplatok, takže bude úspora, treba ju dať k príspevku 
 
 


