
D i s k u s i a 
 
Jozef Kontrík, starosta  
k bodu 6./ rôzne  
- k žiadosti p. Malika o odkúpenie obecného pozemku – pri MŠ je obecný pozemok, na 
ktorom momentálne z materskej školy separujú odpad, je tam prístrešok na odpad, ktorý by 
bolo vhodné zmenšiť, je to na poslancoch, či je vôľa odpredať pozemok na výstavbu garáže 
žiadateľovi 
- k združeniu Región Beskydy – obec je v združení Región Beskydy, členský príspevok stojí 
obec ročne 106,- €, bolo by vhodné zrušiť toto členstvo, vzhľadom na to, že doposiaľ nebol 
žiaden prínos pre členské obce  
- k zlúčeniu MŠ a ZŠ Korňa pod jedno riaditeľstvo – navrhujem, aby sa zrušilo riaditeľstvo 
MŠ a materská škola by prešla pod vedenie základnej školy, bolo by jedno riaditeľstvo, kde by 
boli tri zástupkyne, jedna pre MŠ, druhá pre ZŠ a tretia pre CVČ, ušetrili by sme nemalé 
finančné prostriedky / okolo 4 tis. € ročne/, takto fungujú už na Skalitom a na Vysokej nad 
Kysucou. Vychádzam zo súčasného trendu, že je tu takáto možnosť, veď kedysi bolo v škole 
785 žiakov a teraz je len okolo 200 žiakov, myslím, že by to bolo prínosom pre obec 
- k návrhu na opravu priestorov v budove TJ – ja som od budovy nemal kľúče, vždy ich 
mal predseda TJ, ktorý by mal byť za všetko zodpovedný  
František Hurik, poslanec 
k bodu 6./ rôzne 
- k odpredaju pozemku pri MŠ – som predsedom Rady MŠ, v prvom rade by mala reagovať 
riaditeľka MŠ, ak ona nemá v pláne  využívať tento pozemok, budeme uvažovať o predaji, ale 
je v skutočnosti taký zámer, že tam budú len garáže, nebude  to ohrozovať výchovno-
vzdelávací proces v škôlke ? 
- k zrušeniu členského v Regióne Beskydy – vzhľadom k tomu, že združenie neurobilo nič, 
pre členské obce, treba zrušiť členstvo, ale bolo by vhodné oznámiť im to písomnou formou, 
s odôvodnením rušenia členstva 
- k žiadosti p. Štefana Drabinu o vzdanie sa funkcie v komisiách OZ – musíme si priznať, 
že na práci v komisiách OZ je strašne veľa formalizmu, keď budú mať komisie primeranú 
vážnosť, budú mať váhu aj funkcie predsedu a ich členov 
- k návrhu starostu obce na opravu  priestorov v budove TJ -  ja by som dal trestné 
oznámenie na toho, kto zavinil v budove TJ taký stav, aký tam je teraz, nech sa to preverí, kto 
je za takýto stav zodpovedný, 15 rokov na tom nikomu nezáležalo, nechalo sa to schátrať 
a teraz  tam treba vraziť nemalé finančné prostriedky na opravy, veď niekto bol za budovu a jej 
priestory zodpovedný, či nie? Na jednej strane tu ideme šetriť a na strane druhej ideme vrážať 
finančné prostriedky do zničenej budovy 
- k návrhu za zlúčenie ZŠ a MŠ -  mne to osobne pripadá, že hľadáme v rozpočte nejakých  
4 tis. €, som zásadne proti tomu, aby sme robili horúcou ihlou, nerobme divadlo, zlúčenie bolo 
treba prejednať ešte na zasadnutí v januári a teraz by sme sa mohli k tomu fundovane vyjadriť 
Štefan Drabina, poslanec 
k bodu 6./ rôzne: 
- k odpredaju pozemku pri MŠ – keďže sa jedná o pozemok vo vlastníctve obce, v centre 
obce, som proti odpredaju pozemku v blízkosti škôlky 
- k žiadosti o vzdanie sa funkcie predsedníctva v komisiách  – na svojom stanovisku vo 
svojom rozhodnutí vzdať sa predsedníctva v komisiách, v ktorých som bol predsedom nič 
nemením 
- k zlúčeniu MŠ a ZŠ – som proti zlučovaniu ZŠ a MŠ, prispelo by to len k väčšiemu chaosu 
v systéme starostlivosti o naše deti, úsporu treba hľadať priamo vo fungovaní správy obce ako 
takej 



p. Homola, zástupca starostu 
k bodu 6./ rôzne 
- k odpredaju pozemku pri MŠ – nemá MŠ nejaký zámer s týmto pozemkom ako by ho 
v budúcnosti využila ? 
- k oprave ciest po zime – bolo by vhodné, aby stavebná komisia obišla obecné cesty 
a zhodnotila, kde sú potrebné opravy, aby sme mohli vyčleniť finančné prostriedky na opravu 
- k zlúčeniu ZŠ a MŠ – prikláňam sa k zlúčeniu organizácií pod jedno riaditeľstvo 
p. Fatura, poslanec OZ 
k bodu 6./ rôzne 
- k zlúčeniu MŠ a ZŠ -  som za zlúčenie týchto organizácií v súlade s platnými predpismi 
kvôli zníženému počtu žiakov, zníženému počtu učiteľov, pomeru riadenia a vyučovania 
riaditeľom školy 
- k priamej platbe za nákup osvetlenia – som za priamy nákup bez zbytočného navýšenia 
cez splátky 
- k návrhu starostu o zmenu palivovej základne v bytovke – je potrebné zamyslieť sa na 
zmene vykurovacej  základne na obecných bytoch, osobne som za lacnejšiu a výhodnejšiu 
alternatívu 
p. Chrenšť Miroslav, poslanec OZ 
k bodu 6./ rôzne 
- k odpredaju pozemku pri škôlke – stavebná komisia, by mala pozemok pozrieť a potom sa 
vyjadríme aj my, ak škôlka pozemok nepotrebuje, treba ho predať 
- k zlúčeniu MŠ a ZŠ – podľa toho, čo tu bolo dnes prednesené, návrh na zlúčenie týchto 
organizácií nie je zlý  
p. Palica Milan, poslanec OZ 
k bodu 6./ rôzne 
- k zlúčeniu MŠ a ZŠ – neviem, prečo by sme o zlúčení mali rozhodnúť dnes, nie sme o tom 
dostatočne informovaní, nechajme druhých, nech si to vyskúšajú a ak to bude mať pozitíva, 
môžeme v budúcnosti o tom uvažovať aj my  
p. Ing. Sabela Anton, poslanec OZ 
k bodu 6./ rôzne 
- k odpredaju pozemku pri MŠ – bol som si pri škôlke pozrieť pozemok aj so žiadateľom 
pánom Tomášom Malíkom, on sa vyjadril, že by chcel v garáži vykonávať aj opravu áut, 
preto nedoporučujem / za stavebnú komisiu/ odpredaj  obecného pozemku  
p. Bernátová, riad. MŠ 
k bodu 6./ rôzne 
- k odpredaju pozemku pri MŠ – materská škola má na pozemku vybudovaný prístrešok, 
ktorý využíva na separovanie odpadu 
- k zlúčeniu ZŠ a MŠ – je to na vašom rozhodnutí, v škôlke by zostala zástupkyňa, ktorá by 
riadila výchovno-vzdelávací proces, ja sa tomu nebránim, aby sa urobil jeden subjekt 
p. Mgr. Srničková, riad. ZŠ 
 k bodu 6./ rôzne 
- k zlúčeniu ZŠ a MŠ – ja sa tomu nebránim, ako rozhodnete je na vás, len chcem povedať, 
že to bude pracné, v MŠ by zostala zástupkyňa, ktorá by nemala právo podpisovať faktúry, 
všetko by musel podpisovať riad. ZŠ,  zabudli ste , že to bude organizácia, pod ktorú bude 
patriť CVČ, ŠKD, ZŠ, ŠJ, MŠ , vtedy by mala ZŠ tri zástupkyne, každá by mala svoj funkčný 
plat, osobný príplatok, v tom prípade by bolo neúnosné, aby škola nemala svoju ekonómku 
a pamistku priamo v škole, priestory   pre ňu máme 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


