
Diskusia zo dňa 30. 1. 2015 

 

 

p. Štefan Belko, starosta  

- k bodu 8./inventarizácia majetku obce k 31.12.2014 -  mám  taký názor, že veci, ktoré nie 

sú obecné, tu nemajú miesto, našiel som v dielni dva stroje nejakej privátnej firmy, súkromné 

osoby majú kľúče od kultúrneho domu, nejaký pán má súkromnú dohodu, že môže kultúrny 

dom využívať na svoje účely. V prvom rade som tu musel zaviesť kľúčový režim, 

povymieňať kľúče od brány na obecný podnik.  

- k bodu č. 11./ rôzne 

– k žiadosti ZŠ Korňa o presun ekonómky do priestorov základnej školy – p. riaditeľka 

ZŠ zdôvodnila svoju žiadosť tým, že na jej strane vznikajú zvýšené náklady na duplicitné 

materiály. V prípade, že nedôjde k presunu, základná škola zruší mandátnu zmluvu s obcou 

a vyhlási sa nové výberové konanie na novú ekonómku. Pani riaditeľka má pravdu v tom, že 

je to pre školu nepraktické. Jej požiadavkám vyhovuje pani Chylíková, ktorá tam zatiaľ 

nechce nastúpiť. Z toho dôvodu sme sa rozhodli, že vyčkáme do konca školského roka 

a potom budeme túto situáciu riešiť opätovne.  

- k žiadosti p. Jozefa Kontríka o zaplatenie 3 kontajnerov – my sme s p. ekonómkou 

hľadali nejakú nájomnú zmluvu o prenájme kontajnerov, je pravda, že musíme pozrieť ešte 

staré nájomné zmluvy v archíve, ak sa takáto zmluva nájde, budeme to riešiť. Chcem sa 

spýtať p. Rastislava Faturu, ktorý bol poslancom aj v minulom období, či má vedomosť o 

tom, že obec prenajímala od pána Kontríka nejaké kontajnery /odpoveď p. Faturu znie – 

vzhľadom k tomu, že je to už 8 rokov, neviem sa k tomu vyjadriť/. Táto istá otázka bola 

položená aj p. Ing. Antonovi Sabelovi, nakoľko i on pôsobil v minulom volebnom období ako 

poslanec. Jeho odpoveď   znie – nepamätám si . Pri materskej škôlke boli kontajnery, zrazu sú 

tam len vrecia a kontajnery boli na Semeteši. Následne vodiči dostali príkaz, aby kontajnery 

priviezli do obce. 

Keď som prišiel do funkcie, volali mi určití ľudia, že na obecnom úrade boli nejaké pluhy. 

Rozprával som so zamestnancom obce p. Dubačom a pýtal som sa ho, ako je to možné, že 

nemáme žiadnu techniku, on sa vyjadril – nejaký pluh sme dva týždne zvárali, kompletizovali 

a potom sme ho používali, bol tu nejaký pluh od poľovníkov, ktorý sme nadvarili aj nejaký 

cestársky pluh sme tiež renovovali a pracovali na ňom. Ďalej som počul, že nám pán Barčák 

daroval kompresor, no keď bolo treba fúkať kolesá, kompresor už nebol na prevádzkach. 

Pýtam sa, či tu bola nejaká darovacia zmluva na  kompresor, my sme nič také nenašli. Žiaden 

kompresor ani zváračka sa tu nenachádza a nie je v evidencií majetku obce. Keď sme 

potrebovali vlečky, boli u p. Kontríka, museli sme si požičať kolesá z V3S, aby sa na nich 

mohlo voziť, vlečky tiež nie sú obecné. 

K žiadosti o zaplatenie 3 kontajnerov – ja nemôžem zaplatiť  1500,-€ za niečo, čo nie je 

zaevidované v inventári obce. V prípade, že kontajnery nepatria k majetku obce, ja ich tu 

nechcem. Bolo by vhodné, aby pán Kontrík doniesol nejaké doklady o tom, že kontajnery sú 

naozaj jeho. 

Robený pluh  môže spôsobiť problémy na ceste,  pretože každý pluh musí mať štítky, preto by 

sme pluh bez technického preukazu nemali vôbec používať. Ak by došlo k dopravnej nehode, 

nastal by problém. Každý dopravný prostriedok musí mať technický preukaz. Nie je žiaduce, 

aby sa súkromné veci požívali na obecné účely.  

Čo sa týka  žiadosti o zaplatenie kontajnerov, nech poslanci rozhodnú buď dnes, alebo to 

odročíme na budúce zasadanie zastupiteľstva, aby sme sa dostatočne pripravili a niečo 

nepokazili. Chcem oznámiť poslancom, že ak budeme potrebovať ďalšie kontajnery, zájdem 

do Klokočova a oni nám predajú kontajner za lacný peniaz.   



Máme právo na to, aby sme dali priestor p. Jozefovi Kontríkovi, ktorý je tu prítomný, nech 

nám to všetko vysvetlí. 

- k žiadosti TJ Kysučan Korňa o zvýšenie príspevku – je pravda, že ešte v ten deň, keď 

sme mali ustanovujúce obecné zastupiteľstvo, som nevedel, že sa bude schvaľovať rozpočet, 

ale je to v poriadku, že sa schválil, lebo ináč by sme teraz boli v rozpočtovom provizóriu 

a čerpali by sme len 1/12  finančných prostriedkov. Ak sme chceli v tomto roku fungovať, 

nemali sme inú možnosť. Čo sa týka kolaudácie budovy TJ – treba ju dať skolaudovať, som 

toho názoru, že treba od začiatku roka šetriť. Ja som začal napríklad tým, že  som neuzavrel 

zmluvu s pánom  Chrenšťom, ktorý chcel robiť údržbu osvetlenia za 3 tis. €, ja som rozhodol, 

že to bude robiť zamestnanec v pracovnom čase.  Chápem športovcov, že chcú viac peňazí, 

ale treba počkať ako sa bude finančná situácia vyvíjať ďalej, nemôžeme porozdeľovať všetky 

finančné prostriedky na začiatku roka, lebo nevieme čo nás v budúcnosti ešte čaká 

- k akčnej skupine Mas Bytčiansko – bol som na stretnutí Mikroregiónu Horných Kysúc 

a tam som sa dozvedel, že všetky obce okrem Korne sa zapojili do projektu Mas, schváleného 

ministerstvom vnútra . Je  tu ešte jedna možnosť  pripojiť sa k Makovu, Vysokej nad Kysucou 

a Turzovky do verejno – súkromného partnerstva občianskeho združenia Mas Bytčiansko.  

 

p. Jozef Kontrík, bývalý starosta obce -  z môjho  hľadiska boli inventúry na obci  urobené 

zle, lebo na prevádzkach sú veci navyše, spochybňujem pravdivosť inventúry. V inventári 

obce je podľa p. ekonómky obce 12 kontajnerov, avšak v skutočnosti ich je v obci 17, čiže 5 

navyše. Ja sa pýtam, či je vôľa alebo nie je, zaplatiť mi 3 kontajnery, ktoré sú mojím 

vlastníctvom a ja som ich zapožičal obci. Je jasné, že keď som skončil, kontajnery som si 

zobral. Ja som si kontajnery kúpil a nový starosta mi ich z TKO Semeteš zobral. Okrem 

kontajnerov som tu mal svoje pluhy, kompresor, rebrík a iné veci. Čo sa týka kompresora, ja 

som ho kúpil  od Barčáka, rebrík som si kúpil od Laca Faturu. Kontajnery som si kúpil po 5 

tis./sk/ a dal som ich na používanie obci. 

 

p. Ing. Vladislav Šurina, zástupca starostu 

- k bodu 11./ prerokovanie zásad odmeňovania poslancov OZ – navrhujem, aby sme sa do 

budúceho zasadania OZ oboznámili so Štatútom obce, Organizačným a Rokovacím 

poriadkom obce, aby sme pracovali v súlade so zákonom. Nechcem sa vyjadrovať k výške 

odmeňovania poslancov, ja by som sa osobne odmeny vzdal, ale rešpektujem ostatných , ktorí 

by odmenu prijali. Odmeny sa môžeme vzdať, ale napríklad nedá sa vzdať nákladov na 

cestovné, aby to nebolo jednostranné, rád by som poznal reálne náklady za minulý rok 

a potom sa k tomu vyjadrím. Treba to všetko preveriť, ako je to aj z daňového hľadiska, keď 

sa poslanec vzdá odmeny, ako sa bude plniť daňová povinnosť atď. 

- k žiadosti TJ Kysučan Korňa o zvýšenie rozpočtu -  chcem podotknúť, že čo sa týka 

poplatkov vo SFZ, poplatky skutočne vzrástli, vzrástli aj náklady na kvalitného trénera. 

V budúcnosti, keď sa bude znova rokovať o rozpočte obce, budeme myslieť aj na športovcov, 

len treba vydržať. 

 

p. Mgr. Vladimír Šufliarsky, poslanec OZ 

- bodu 8./inventerizácia majetku obce k 31.12.2014 – bol som členom inventarizačnej 

komisie na obecnom úrade, podľa môjho názoru sa v prípade zakúpenia nového inventáru 

musí nalepiť na danú vec inventárne číslo, aby bola presná evidencia. Veci,  ktoré sú už 

vyradené treba vyhodiť, netreba ich držať na úrade, pretože tu zbytočne zavadzajú. Chcem 

aby mi niekto ozrejmil, aký je stav inventáru, ktorý bol zakúpený pre materskú školu – 

„ Detský parlament“. Počul som, že je tam podané trestné oznámenie na dodávateľa detského 

parlamentu.  



- k bodu 9./ správa o činnosti TJ Kysučan Korňa – chcem pripomenúť, že pri podávaní 

správy je potrebné všetky vykonané akcie dátumovať, pretože o pár rokov nebude nikto 

vedieť, kedy sa niečo v obci udialo 

- k bodu 11./ prerokovanie zásad odmeňovania poslancov OZ – súhlasím s vyjadrením p. 

Šurinu, ale som za odmeňovanie, je to zaslúžená odmena pre poslanca. Ja som tu nešiel kvôli 

peniazom, ale vzdať sa odmeny  je vlastne len gesto, ktoré neplní svoj účel. 

- k žiadosti TJ Kysučan Korňa o zvýšenie rozpočtu – ide o to, že obec musí vychádzať 

z toho čo má, treba hľadať finančné úniky. Investovalo sa nevhodne napríklad na „Detský 

parlament“ – 7 tis. € - to je prvý únik finančných prostriedkov. Druhým únikom je 

vyhotovenie projektu za 9,5 tis. € na prestavbu bieleho domu. Treba vedieť rozumne 

hospodáriť a nájdu sa v rozpočte peniaze aj pre športovcov aj pre hasičov. 

 

p. Bc. Peter Paľuch, poslanec 

- k bodu 8./inventerizácia majetku obce k 31. 12. 2014 – chcem vedieť,  ktoré sú to 

rozostavané stavby, ktoré sú vedené v inventarizácií 

- k bodu 11./ prerokovanie zásad odmeňovania poslancov OZ  - som za to, že sa treba 

pripraviť a prejednať odmeny na budúcom zasadaní OZ 

 

p. Ing. Jana Brezinová, ekonómky OÚ - 

 - k bodu 8./inventerizácia majetku obce k 31.12. 2014 – vysvetlila p. Šufliarskemu, 

v akom štádiu je momentálne „detský parlament“ – je tam podané trestné oznámenie, s tými 

vecami, ktoré boli dodané obci sa nemôže nič robiť, musíme čakať na výsledky vyšetrovania, 

ďalej odpovedala p. Paľuchovi, ktoré sú to rozostavané stavby – ide o stavbu TJ, biela budova 

 

p. R. Fatura, poslanec 

- k bodu 11./ prerokovanie zásad odmeňovania poslancov OZ – ja som bol poslancom aj 

v minulom období, a preto viem, že sme sa v roku 2013 vzdali poslaneckej odmeny, 

navrhujem, aby sme sa jej vzdali aj tento rok a ušetrené finančné prostriedky venovali na 

činnosť pre TJ Kysučan Korňa a DHZ Korňa 

- k žiadosti TJ Kysučan Korňa o zvýšenie rozpočtu – ja podporím organizácie, ktoré v obci 

pracujú 

 

p. Bohumil Jaroš, poslanec  

- k bodu 11./ prerokovanie zásad odmeňovania poslancov OZ – mám jednu pripomienku, 

ja osobne sa vzdám poslaneckej odmeny, ale navrhujem zriadiť nejaký fond, do ktorého tieto 

peniaze pôjdu, a keď bude treba, môžeme ich rozdeliť zložkám, ktoré to budú potrebovať 

- k žiadosti TJ Kysučan Korňa o zvýšenie rozpočtu – myslím, že to tu bolo jasne povedané, 

rozpočet obce bol schválený v decembri preto, aby sme mohli od začiatku roka normálne 

fungovať, len treba nájsť tú hranicu, aby ste mohli fungovať aj vy 

 

p. Martin Kontrík, poslanec  

- k bodu 11./ prerokovanie zásad odmeňovania poslancov OZ – ja by som dal nejakú 

čiastku  na sociálne účely, napr. 50% , ale súhlasím s p. Šurinom, že si preštudujeme Štatút, 

Organizačný a Rokovací poriadok a budeme o odmenách rokovať na budúcom zasadaní OZ 

- k žiadosti TJ Kysučan Korňa o zvýšenie rozpočtu – ak sa nájdu v rozpočte peniaze na 

zvýšenie príspevku, tak nie je z mojej strany problém 

 

p. Ing. Anton Sabela, poslanec  

- k bodu 11./ prerokovanie zásad odmeňovania poslancov OZ – mám za to, že športovci aj 

hasiči by mali fungovať v obci aj bez vzdania sa našich poslaneckých odmien, ale v zásade 



súhlasím s p. Šurinom, že to presunieme do budúceho rokovania OZ. Netreba to šiť horúcou 

ihlou. 

- k žiadosti TJ Kysučan Korňa o zvýšenie rozpočtu – samozrejme, že  tieto dve organizácie 

ako sú hasiči a športovci treba podporovať, zatiaľ však môžu fungovať s dotáciou, ktorú 

dostali 

 

p. Jaroslav Chylík, poslanec  

- k bodu 11./ prerokovanie zásad odmeňovania poslancov OZ – súhlasím s p. Šurinom, že 

presunieme poslanecké odmeny do budúceho zasadania. Chcem však podotknúť, že 

športovcov a hasičov môžeme podporiť aj inak, nielen vzdaním sa odmeny. Nechcem, aby to 

vyznelo, že nemáme o nich záujem 

- k žiadosti TJ Kysučan Korňa o zvýšenie rozpočtu – ťažko povedať, koľko peňazí sa 

ušetrí, je smutné počúvať, ako sa športovci trápia. Nie sú to súkromné osoby, robia pre obec,  

potrebujú peniaze na fungovanie a my musíme tieto peniaze v rozpočte nájsť a treba to aj 

kontrolovať 

 

p. Ing. Marianna Bebčáková, poslankyňa OZ 

- k bodu 11./ prerokovanie zásad odmeňovania poslancov OZ  -  súhlasím s p. Šurinom, že 

presunieme poslanecké odmeny do budúceho zasadania 

- k žiadosti TJ Kysučan Korňa o zvýšenie rozpočtu – určite nejaké peniažky pre TJ 

v rozpočte nájdeme     

 

p. Mgr. Srničková, riad. ZŠ       
- k bodu č. 11./ rôzne – k žiadosti ZŠ Korňa o presun ekonómky do priestorov základnej 

školy – na základe sedemročných skúseností  môžem potvrdiť, že je to maximálne 

nepraktické, keď máme ekonómku na obecnom úrade. Všetko ide sprostredkovane, sú 

zvýšené náklady na duplicitné materiály, nehovoriac o tom, že keď treba niečo riešiť, stále 

chodím na úrad, je to strata času. V škole toho máme strašne veľa, pribudlo CVČ, ktoré tiež 

vyžaduje veľa práce. Keby bola ekonómka v škole, veľmi by nám to ušetrilo čas. Dohodli 

sme sa so starostom, že počkáme do konca školského roka a potom budeme riešiť buď novú 

ekonómku, alebo bude pani Chylíková pracovať u nás v škole. 

 

p. Ing. Marián Malík, TJ Kysučan Korňa – starosta, bol by som rád, aby si bol k nám 

zhovievavejší. Mohol si nás  v programe uprednostniť pred riešením kontajnerov a nenechať 

nás  toľko čakať. V decembri ste schválili rozpočet bez nás, bol by som rád, aby ste nás 

pozývali k schvaľovaniu rozpočtu a na rokovanie finančnej komisie o rozpočte. Pred dvoma 

rokmi jeden z poslancov navrhol športovcom 5 tis. €, ktorý bol následne zvýšený na 8 tis. €. 

Chcem podotknúť, že inflácia v tejto dobe trvá a 8 tis. € na činnosť  športovcov je málo.  

Žiadame zvýšiť túto sumu na 15 tis. €,  pretože sa rapídne zvýšili náklady na dopravu, na 

trénerov, pre rozhodcov na športovú výstroj a pod. Klub bol pred dvoma rokmi veľmi 

zanedbaný, trocha sme to vylepšili aj za podpory sponzorov ako je pán Barčák a pán Šurina, 

ktorý nám maximálne vychádza v ústrety na zápasy. 

 

p. Pavol Hrtús, TJ Kysučan Korňa -  TJ má v súčasnosti okolo 100 členov, sme najväčšia 

organizácia v obci, ľudia sa naučili chodiť na futbal oproti minulým rokom, keď chodilo 

okolo 50 ľudí, dnes chodí asi okolo 250 – 500 ľudí /500 ak hrá Turzovka/, máme 

odpracovaných cca 13630 brigádnických hodín, chcem upozorniť na fakt, že budova TJ nie je 

skolaudovaná, 20 rokov sa tam neinvestovalo, treba s tým niečo robiť. V prípade, že sa tam 

niečo stane dieťaťu, kto bude zato niesť zodpovednosť?  No predsa štatutár. 

 



p. Miroslav Smažák – DHZ Korňa – príspevok potrebujeme zvýšiť minimálne na sumu, 

ktorú som predložil, t. j.  9440,85 €, veď my spravujeme a zveľaďujeme obecný majetok, ten 

majetok nie náš. Snažíme sa  šetriť,  kde sa dá,  napr. sme vybavili  repas, reprezentujeme 

obec  na súťažiach, venujeme sa mladej generácií  - žiakom a pod. 

 


