
D i s k u s i a 

 

Jozef Kontrík, starosta  

k bodu 6./ rôzne  
- k žiadosti p. Bielčika o odkúpenie obecného pozemku – pán Bielčik má záujem kúpiť 

obecné pozemky, ktoré susedia s jeho pozemkami, lebo ide stavať rodinný dom. S parcelou 

č. 2926 obecného pozemku by nemal byť problém, ale druhá parcela č. 2902, o ktorú má 

záujem, by mala v budúcnosti slúžiť ako prístupová cesta k ostatným pozemkom, tá by sa mala 

rozdeliť geometrickým plánom a p. Bielčikovi by sa predala len časť parcely 

- k nákupnému stredisku – chcem vedieť, či mám dať robiť projekt na nákupné stredisko, 

niekedy sme tu hovorili, že by sa tam mohlo zriadiť zariadenie pre seniorov, alebo obchody 

a hore byty. Máme tri rozsudky z OS kvôli nákupnému stredisku, bol som na konzultácií 

s pánom JUDr. Chovancom, on sa vyjadril, že nám nič nebráni v budovaní. Ja som opätovne 

oslovil Babicových a ponúkol som im, že obec od nich odkúpi pozemky pod nákupným 

strediskom po 10,- €/m². Doposiaľ sa k tomu nevyjadrili. 

- k obecnej bytovke – v bytovke sú dva kotly na plyn – budeme meniť palivovú základňu 

alebo budeme pokračovať vo vykurovaní plynom? 

- k výmene svietidiel v obci– už sa začína s výmenou svietidiel v obci, bude to robiť firma 

z Považskej Bystrice, ktorá vyhrala verejnú súťaž 

- k hodovým slávnostiam v obci – hody v obci  sa budú konať 15. a 16. júna 2013  

- k hasičskej súťaži – dňa 21. 6. 2013 sa koná v obci hasičská súťaž 

- k plateniu poplatkov za TKO a dane z nehnuteľnosti – chcem vás informovať, že asi 

polovica poplatkov je už  zaplatená do pokladne, ostatné rozhodnutia budeme zasielať 

daňovníkom poštou 

   

p. Homola, zástupca starostu 

k bodu 6./ rôzne 

- k nákupnému stredisku – ja si myslím, že by sme mali začať konať vo veci nákupného 

strediska  až vtedy, keď bude budova oficiálne naša 

- k obecnej bytovke – bolo by vhodné dať urobiť štúdiu na vykurovanie na ekohrášok a na 

peletky 

- k opravám obecných ciest –stavebná komisia prešla všetky cesty v obci a skonštatovala, že 

je potrebné opraviť najkritickejšie úseky ciest: Komanikova – most, u Zatloukala, 

u Korduliakov, u Malichera, pri cintoríne, pri škôlke, u Skorčíka, do Zajacov, u ropného 

prameňa a iné úseky podľa potreby 

 

p. Fatura, poslanec OZ 

k bodu 6./ rôzne 

-k oprave ciest – pri hodnotení ciest, ktoré sa budú opravovať treba pozrieť aj cestu z hlavnej 

cesty smer do Gajdošov 

- k plateniu poplatkov za TKO a dane z nehnuteľnosti – chcem vedieť ako to vyzerá 

ohľadom neplatičov daní pre obec  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


