
Diskusia  

 

J. Kontrík, starosta  

-k problematike bývalej polikliniky v Turzovke – ide o zachovanie činnosti polikliniky, môj 

názor je taký, že poliklinika je majetkom mesta 

p. starosta privítal hostí, a to zástupcov ŽSK p. PhDr. Holeštiaka, JUDr. Mrázovského a p. 

PhDr. Mojbíkovú, primátora MsÚ Turzovka, p. Miroslava Rejdu, ktorí sa vyjadrili 

k problematike polikliniky v Turzovke 

p. PhDr. Holeštiak  sa vyjadril, že momentálne prebieha súdny spor  ohľadom budovy 

polikliniky v Turzovke. ŽSK chce, aby celý zdravotnícky systém ostal v jednej budove, musí 

tam byť lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť, výhodou by bolo, že 40% zo 

znaleckého posudku musí byť prefinancované pre pacientov – oprava priestorov..., ŽSK bude 

rešpektovať stanovisko súdu 

p. JUDr. Mrázovský – základná  sporná otázka je – kto je vlastníkom budovy – buď mesto 

Turzovka, alebo ŽSK. Je to spor o určení vlastníckeho práva, nechajme rozhodnúť súd. 

p. PhDr. Mojbíková – čo sa týka súdneho sporu, myslím si, že budova by mala ostať ŽSK, 

malo by to viacero výhod pre pacienta – lekári by ostali na svojom, zdroje by šli len do 

zdravotníctva, pacienti by to pocítili, pretože peniaze by šli zase len do zdravotníctva, my 

budeme rešpektovať vyjadrenie súdu 

p. Miroslav Rejda –  som rád, že som sa tu mohol dostať, v poslednej dobe dosť rezonuje 

uchovanie zdravotného strediska na Kysuciach, žiaľ trocha sa to skomplikovalo, kto bude 

majiteľom zdravotného strediska - mesto Turzovka alebo ŽSK, momentálne sme v súdnom 

spore o budovu s ŽSK, mojou doménou je, aby sme dali nabok všetky invektívy a zabezpečili 

rozsah zdravotnej starostlivosti pre občanov regiónu 

- k zimnej údržbe -  na zimnú údržbu máme dva pluhy a traktor-bager  

 

p. Barčák, poslanec OZ 

-k problematike polikliniky v Turzovke – ja nerozumiem, čo my máme s poliklinikou 

v Turzovke, keď sa to  rieši na našom zasadaní OZ 

- k prístupovej ceste k p. Tiborovi Sabelovi – navrhujem vyčleniť v rozpočte 20 tis. € na 

vybudovanie oporného múru pri tejto ceste, som za, aby sa zišli všetci majitelia a dohodli sa 

tak, aby bola spokojná každá strana t. j. Malikovci, Ježíkovci, Sabelovci aj Bielčikovi, 

v pondelok príde geomer p. Ripel a dá sa všetko znova zamerať 

 

p. Chrenšť, poslanec OZ 

- k problematike polikliniky –ja zastupujem ľudí a som za to, aby v budove bola zachovaná 

zdravotná starostlivosť a pribudli ešte noví lekári, napr. očiar 

 

p. Fatura, poslanec OZ 

-k problematike polikliniky Turzovka – je škoda, že pri riešení problémov s poliklinikou 

vládne medzi starostami regiónu nejednotnosť a nesúdržnosť 

-k DHZ – DHZ v obci je činnou organizáciu, pomáha pri akciách v obci a aktívne pomáha 

občanom v prípade núdze 

-k VZN odpadoch a daniach z nehnuteľnosti – chcem vedieť ako to vyzerá za tento rok 

s výberom a platbami za smeti 

 

p. Drabina, poslanec OZ 

- k problematike polikliniky -  je tam veľmi protežovaná skupiny ľudí, ktorí panujú 

v Turzovke, treba to riešiť, čo s nimi, možno by bolo vhodné dotiahnuť tu nových lekárov – 

slovanských, veď aj medzi nimi sú dobrí odborníci 



- k zimnej údržbe – aké dostupné stroje máme na zimnú údržbu  v obci, treba vyčleniť 

v rozpočte na posypový materiál na zimnú údržbu, pretože sa ukázalo, že máme veľké 

problémy na určitých úsekoch v obci, treba sledovať predpoveď počasia a podľa toho sa treba 

zariadiť 

 

 

p. Mikšíková, prac. obce 

- k otázke p. Faturu   o odpadoch – vybrané poplatky od občanov by mali stačiť na pokrytie 

nákladov spojených s odvozom odpadu, sú tu nejaké nedoplatky od občanov, ktoré vymáha 

exekútor 

 

p. Jozef Vyrobík 

- k ceste k p. Sabelovi – chceme, aby cesta  mala štyri metre a všetko sa už konečne dalo do 

poriadku 

 

p. Tibor Sabela 

- k ceste – už viackrát som žiadal opravu cesty, ale márne, sám som na  údržbu cesty 

investoval nemalé peniaze, pretože cez zimu tam bolo jedno veľké klzisko 

 

 

 


