
Diskusia z 28. 3. 2014 

 

J. Kontrík, starosta  

K dodu 6. Správa o činnosti TJ Kysučan Korňa 

- v TJ Kysučan Korňa nastali zmeny, bol zvolený predseda a nový výbor, predsedom je pán 

Pavol Hrtus 

K bodu 7./ rôzne 

- k žiadosti p. Mgr. A. Zatloukalovej a p. R. Kozáka o opravu a odvodnenie cesty k rodinným 

domom č. 225 a 513 v časti obce Korňa –Zátoka – kedysi tam bola dohoda, že keď bude po 

ceste sťahovať drevo cudzí, bude platiť na opravu cesty čiastku cca 20,-sk a za našetrené 

peniaze sa dá opraviť cesta, asi to už v súčasnosti neplatí, pretože pri zvoze dreva sa cesta 

skoro vždy  poškodí a stále ju treba opravovať, bolo by vhodné naviezť tam aspoň vlečku 

„lopušáka „  

- k odvolaniu p. Jaroslava Chylíka, Korňa 148 proti protiprávnemu rozhodnutiu OÚ Korňa 

s úpravami pracovnej doby v pohostinstve Zelená Žaba -  ja som postupoval na základe 

sťažností od občanov na výtržnosti, postupoval som v zmysle zákona a zmenil som otváraciu 

dobu v piatok a sobotu do 23,00 h. 

- k 60. Výročiu založenia obce – starosta požiadal poslancov, aby navrhli občanov, ktorí by 

v rámci 60. Výročia založenia obce dostali ocenenie – navrhol na ocenenie  pracovníkov 

obce - p. A. Hanzelovú, p. V. Odrobiňákovú, p. A. Kotkovú, p. Tomašíka, za školstvo navrhol 

p. V. Dušalu, p. V. Šufliarskeho, p. J. Cisárikovú/in memoriam/, táto téma je stále otvorená, 

stále je možné navrhovať občanov na ocenenie 

- k vyhotoveniu oporného múra v lokalite radová zástavba –treba sa rozhodnúť, či ideme 

realizovať oporný múr my, alebo to ráme robiť firme 

- k rozpočtovému opatreniu č. 1/2014 – navrhujem, aby sme kúpili pre obec mulčovač, 

náhradné diely na traktor, treba dať opraviť futbalistom 2 šatne, ďalej treba vyhotoviť dve 

čakárne /na Skotni a u Jendriska/, treba vyčleniť finančné prostriedky na náter oplotenia na 

cintoríne a na náter rozhlasových stĺpov,  na opravu ciest, záhradu v MŠ... 

- k projektovej dokumentácií na polyfunkčný dom 321 – oboznámil prítomných s cenou 

projektu cca 9,5 tis. €, / bolo robené výberové konanie/ 

- k ponuke na opravu ciest – predniesol ponukový list firmy na opravu ciest, poslanci 

požiadali starostu, aby oslovil danú firmu a zistil bližšie informácie  

- k platbe za GP p. Vyrobíka – vy ste písomne o zameranie požiadali, ja som vám vyhovel 

a dal som urobiť nový geometrický plán, ktorý robil p. Ripel 

 

 

F. Hurik, poslanec OZ 

K bodu 7./ Rôzne 

- k 60. Výročiu založenia obce – navrhujem na ocenenie p. Viktora Vyrobíka , Pavla Skorčíka 

/ in memoriam/  a p. Ing. Vladislava Šurinu – za šport a rozvoj obce, ďalej navrhujem p. Annu 

Bernátovú, riaditeľku MŠ  

- k  vyhotoveniu oporného múra v lokalite radová zástavba – som jednoznačne za 

transparentnú súťaž pri vyhotovení oporného múru 

- k rozpočtovému opatreniu č. 1/2014 – mali by sme dať urobiť projektovú dokumentáciu na  

rekonštrukciu záhrady v MŠ a potom podľa finančných prostriedkov treba začať realizovať 

projekt, nech to má nejakú roveň, ja som už viackrát žiadal aspoň 15 korytok na úpravu 

priekopy, chcel by som, aby sa to už konečne zrealizovalo 

- k novému GP p. Ripla – v tejto lokalite sú spory už od dávna, možno by bolo stačilo 

v prípade, že je sporná vytyčovacia hranica dať urobiť vytýčenie hranice 

 



p. R. Fatura, poslanec OZ 

K bodu 7./ Rôzne 

- k 60. Výročiu založenia obce – navrhol ocenenie pre hasičov – p. J. Učníka, p. M. Smažáka 

a p. L. Faturu 

- k šatniam pre TJ Kysučan Korňa – som za to, aby sme dodali športovcom všetok materiál na 

vyhotovenie šatní a nech si to spravia sami, ako hasiči, veď určite majú medzi sebou murárov 

a ľudí, ktorí tomu rozumejú 

 

 

p. Štefan Drabina, poslanec OZ 

k bodu 7./ rôzne 

- k rozpočtovému opatreniu č. 1/2014 – ja už dlho hovorím o úprave vodného toku v lokalite 

Zátoka, tam by bolo vhodné vyčleniť finančné prostriedky,  navrhujem dať 20 tis. € na 

umorenie dlhu, ktorý máme na cesty 

- k projektovej dokumentácií na polyfunkčný dom č. 321 – môj názor je taký, že projekt je 

zbytočne  predražený, keby som bol ja starostom, dal by som si na tom poriadne záležať, 

komu dám robiť projektovú dokumentáciu, najskôr sa dohodnem na sume, koľko bude projekt 

stáť, až potom ho dám vyhotoviť 

- k čisteniu brehov – treba vyčistiť breh oproti potravinám Ďurkáčová, lebo je tam maximálne 

neprehľadná pravotočivá zákruta 

 

Jozef Vyrobík, Korňa 645 

K bodu 7./ rôzne 

- k platbe za geometrický plán – na decembrovom zasadaní OZ som písomne  požiadal 

o premeranie pozemku mojej dcéry J. Malíkovej, mohli sme si to premerať sami, ale starosta 

dal pozemok zamerať p. Riplovi a faktúru za geometrický plán mi poslal na zaplatenie. Ja 

som bol za právnikom a ten mi povedal, že mám faktúru vrátiť na OÚ a neplatiť, bol som 

kvôli tomu za starostom a on mi povedal, že faktúru musím zaplatiť ja, ak ju aj vrátim, pošle 

mi ju znova, teraz neviem, čo mám robiť, mám sa súdiť s obcou ohľadom platby za GP 

 

Mgr. Srničková, riad. ZŠ 

K bodu 7./ rôzne 

- k oceneniam k 60. Výročiu založenia obce – navrhujem ešte oceniť p. J. Dorociakovú 

a p. A. Chrobákovú, učiteľky ZŠ 


