
Diskusia 
J. Kontrík, starosta  
k bodu 11./ rôzne 
- k výpovedi p. Drabinu z komisie pre verejnú  súťaž aj zo sociálnej komisie – p. Drabina nám 
písomne oznámil, že sa vzdáva funkcie predsedu sociálno-zdravotnej a bytovej a zároveň 
vylučuje akékoľvek pôsobenie v novovytvorenej  komisií, zároveň oznámil OZ, že sa vzdáva 
 funkcie predsedu komisie pre vykonávanie verejnej súťaže v obci na práce a nákup materiálu 
nad 500,- € a zároveň vylučuje akékoľvek pôsobenie v novo vytvorenej komisií 
- k SEVAKU – Sevak nám oznámil, že nám chcú vrátiť vodovod na Šľahorke, máme tam tri  
budovy – vytláčačku, úpravňu vody a rezervár 
 
F. Hurik, poslanec OZ 
k bodu 11./ rôzne 
- k výpovedi p. Drabinu –treba výpoveď riešiť, keď tu bude prítomný p. Drabina, najskôr 
treba dať náplň uvedenej komisií, treba to všetko doriešiť, stále  hovorím, robme veci 
transparentne, odložme výpovede p. Drabinu do budúceho zasadania OZ. 
 
p. R. Fatura, poslanec OZ 
k bodu 8./ správa o činnosti DHZ  
- k správe o činnosti DHZ Korňa – p. Fatura predniesol správu o činnosti DHZ Korňa 
a poďakoval v mene výboru DHZ za celoročnú podporu 
k bodu 7./ plány práce komisií 
- k plánu práce kultúrnej komisie – predniesol plán práce kultúrnej komisie na rok 2013 s tým, 
že schválených 1000,- € je veľmi málo na kultúrne akcie v obci v priebehu roka 
k bou 11./ rôzne 
- k označeniu cesty za Živčákovú – je potrebné dohodnúť sa s pánom dekanom a osadiť na 
zimné obdobie nejakú tabuľu ku ceste na Živčákovú, aby bol povolený vjazd na komunikáciu 
na Živčákovej len so snehovými reťazami 
 
p. Ing. Sabela, poslanec OZ 
k bodu 11./ rôzne 
- ku kanalizácií – chcem nahlásiť, že pri ceste na družstvo je prečerpávačka a sú tam obrovské 
mláky, je tam asi 30 cm splaškov, bolo by vhodné riešiť túto situáciu so SEVAKOM  
k bodu 7./ plány práce komisií OZ 
- k plánom práce komisií – predniesol plán práce komisie výstavby, verejného poriadku 
a kontroly na rok 2013 
 
p. Ing.Homola, zástupca starostu 
k bodu 7./ plány práce komisií OZ 
- predniesol plán práce finančnej komisie na rok 2013 


