
Diskusia zo dňa 22. 5. 2015 

 

p. Štefan Belko, starosta  

- k bodu 9./ rôzne – informoval prítomných o stretnutí miestnej akčnej skupiny MAS 

Bytčiansko, o verejnom obstarávaní na most u základnej školy, súťaž vyhrala firma zo Žiliny, 

predpokladané náklady budú cca 70 tis. €, už prebiehajú rokovania s povodím Váhu, bola 

zaslaná žiadosť na Hydrometeorologickú stanicu do Žiliny ohľadom 100-ročnej vody, ďalej 

sa starosta vyjadril k rozpočtu obce – čo sa týka rozpočtu pre TJ a DHZ zasadala kvôli tomu 

finančná komisia, ktorá rozhodla, že hasičom navrhujú príspevok cca 8010,-€, TJ Kysučan 

Korňa navrhujú cca 15200,-€ a cca 700,-€ by mala dostať nová spevácka skupina na 

zakúpenie krojov. Starosta sa vyjadril k ozvučeniu kinosály, na ktorú poukázal pán poslanec 

Kontrík a pán poslanec Paľuch – pravda je taká, že je tu nový a nepozná tu ešte všetko, ale 

spoľahol sa kultúrnu pracovníčku, keď sa jej pýtal na to, či sú reproduktory v poriadku, tá mu 

potvrdila, že sú dobré, funkčné, čo nie je pravda, treba s tým do budúcna niečo robiť, nemohol 

použiť zariadenie z Detského parlamentu, nakoľko celý Detský parlament je v súdnom konaní 

a vecí z neho by sa nemali používať do vyriešenia sporu. Ďalej informoval prítomných, že 

vymenoval nového zástupcu starostu, je ním p. Mgr. Vladimír Šufliarsky,  ďalej povedal, že 

bol za ním bývalý poslanec pán Chrenšť, že by chcel, aby starosta uviedol, že údržba 

osvetlenia na pracovnú zmluvu by stála menej ako 3 tis. €. Starosta sa vyjadril, že zakúpil 5x 

stmievače, už sa neprestavujú hodiny a preň by bolo aj 2 tis. € veľa, pretože to môže robiť 

zamestnanec, ktorý to má v náplni práce a spraví údržbu počas  pracovnej doby, ďalej 

informoval prítomných, že ho navštívil pán Koniar, ktorý chce vo Vyšnej Korni prispieť na 

opravu cesty 2-3tis. €, obec by mala prispieť buď finančne alebo pracovnými silami, ďalej by 

malo na opravu cesty prispieť aj spoločenstvo Les, ide o cestu do osady u Matov 

 

p. Bc. Peter Paľuch, poslanec 

- k bodu 9./ rôzne –žiadal  p. starostu, aby neroznášal po obci o jeho osobe nepravdivé veci 

ohľadom učiteľov základnej školy, ďalej sa vyjadril, že počúva samé chvály na deň matiek, 

ale on má na to iný názor, musí sa zastať bývalého starostu, pretože, keď robil akcie on, 

ozvučenie  bolo v poriadku, na rozdiel od tejto akcie, na ktorej bolo ozvučenie strašné, 

poznamenal, že v podstate je rád, že na túto akciu prišlo toľko ľudí, ale bolo by vhodné, aby 

sa do budúcnosti dalo ozvučenie do poriadku, ďalej poznamenal, že uplynuli už štyri mesiaci 

od toho, čo do obce začal chodiť mliečny expres a do dnešného dňa v Nižnej Korni 

nezastavuje na určenej zastávke, ďalej sa pýtal členov kultúrnej komisie, čo sa bude robiť 

v obci na hody dňa 14.6.2015, ďalej upozornil, že v osade u Jurinov by občania potrebovali 

opraviť cestu – treba, aby tam zašla stavebná komisia a posúdila stav cesty, nakoniec svojho 

diskusného príspevku navrhol, aby sa zasadnutia obecného zastupiteľstva konali od 14.00 

hodine, nakoľko jemu skorší začiatok nevyhovuje 

 

p. Rastislav Fatura, poslanec 

- k bodu 9./ rôzne -  informoval členov výboru TJ, ako sa uverejňujú články na 

www.korna.sk – je potrebné poslať článok mailom na admina stránky, ďalej informoval 

prítomných o tom, že hasiči podali žiadosť na VÚC Žilina a dostali záštitu na hasičskú súťaž 

v roku 2015 od predsedu ŽSK Ing. Juraja Blanára, ktorá sa bude konať dňa 26.7.2015, na 

ktorú hasiči všetkých pozývajú, ďalej p. Farura poďakoval všetkým, čo rozbehli bývalý 

Korňanček, najmä manželom Šufliarskym, je to dobrá činnosť pre občanov aj pre obec. P 

Fatura informoval, že ak DHZ obce Korňa vykoná zásah mimo obec na pokyn operačného 

strediska, budú uhradené náklady za PHM po správnom vyúčtovaní a zdokladovaní na účet 

obce, ďalej uviedol, že členovia DHZ, priaznivci a Miro Mišolaj pracujú na repasácií 

darovanej V3S od MV SR, ešte vozidlo treba prihlásiť na špeciálnom dopravnom inšpektoráte 

http://www.korna.sk/


v Bratislave, nakoniec svojho diskusného príspevku v mene DHZ poďakoval za navýšenie 

rozpočtu. 

 

p. Martin Kontrík, poslanec  

- k bodu 9./ rôzne – požiadal starostu, aby vysvetlil, prečo sme projekt na multifunkčné 

ihrisko elektronicky neobstarali, prečo sa to platilo takto /odpoveď starostu obce – lebo do 

1000,-€ nemusí byť elektronické obstarávanie  a projektová dokumentácia nie je bežne 

dostupná vec/ ďalej mal pripomienky na p. starostu, prečo dal odmontovať v Nižnej Korni 

dve svetlá, veď na tom úseku asi pred 2-3 rokmi skoro zrazilo nejakú pani, ďalej upozornil na 

odpadnuté zvodidlo u p. Galuščáka, na budove obecného úradu je odtrhnutý bleskozvod, 

ktorý treba dať do poriadku, v Nižnej Korni nie sú pozametané chodníky, stále sú popri cesty 

palice, ktoré by bolo vhodné odstrániť, v Hajnici je čierne skládka, treba to riešiť, najskôr 

treba robiť pre občanov, promtne  treba hlásiť vývoz kontajnerov, ďalej poznamenal, že treba 

reklamovať tie úseky ciest, ktoré boli vlani opravované postrekom, u pani Ježíkovej sú 

nepozbierané ohorené pneumatiky, ďalej poukázal na zlé ozvučenie na dni matiek, povedal, 

že na 60. Výročie založenia obce robil ozvučenie jeho brat a bolo to v poriadku, upozornil 

starostu, že si mal ozvučenie vopred vyskúšať, mohol použiť zariadenie z Detského 

parlamentu, nakoniec svojho diskusného príspevku sa informoval, prečo sú za ihriskom 

zložené pomníky/odpoveď starostu – terazzové rámy mi dal syn zadarmo a budú slúžiť ako 

podložka pod kontajnery, už sú niektoré kontajnery podložené a ostatné sa podložia pri 

odvoze odpadu/ 

 

p. Ing. Marianna Bebčáková, poslankyňa OZ 

- k bodu 9./ rôzne –k navýšeniu rozpočtu pre TJ Kysučan Korňa  - informovala, že po 

prehodnotení rozpočtu s ekonómkou OÚ p. Brezinovou by chceli športovcom dať viac, ale 

v rámci možnosti  navýšili príspevok na 15200,-€ 

 

p. Mgr. Vladimír Šufliarsky, poslanec OZ 

- k bodu 9./ rôzne – upozornil prítomných na viacero postrehov, napr. osvetlenie na javisku 

a ozvučenie je potrebné úplne zrekonštruovať, s výstavbou nového kostola narastie 

návštevnosť našej obce, preto by bolo vhodné už teraz začať s výkupom pozemkov pod 

chodníky, upozornil, že obce si budujú pamätné izby, treba nad tým porozmýšľať, vyhlásiť 

v rozhlase zbierku starých vecí a zozbierať ich, kým ich ľudia ešte majú, ďalej treba 

porozmýšľať nad priestormi pod prístavbou, treba ich dať do poriadku, aby sa v budúcnosti 

pri vystúpeniach mali účinkujúci kde prezliekať a zložiť si veci. Ďalej upozornil na 

skutočnosť, že zodpovednosť  za inventár krojov, by mala mať jedna osoba – p. Šufliarska, 

ďalej upozornil, že v obci nad pani Klagovou ponad jej plot tečie kanál, treba s tým niečo 

robiť, bolo by vhodné, aby to posúdila komisia životného prostredia. 

Ďalej informoval, že z iniciatívy kultúrnej komisie, ale aj na podnet bývalých členiek DFS 

Korňanček vznikla v obci spevácka skupina, ktorá má zatiaľ 17 členiek, ale postupom času 

chceme vytvoriť folklórnu skupinu, ktorá bude robiť aj scénický program. Základnou vecou 

súboru je krojové vybavenie. Pani Korčeková, ktorá pracovala v Slovenke nám tieto kroje 

zohnala a je potrebné zaplatiť jej ich. Jedná sa asi o 14 párov krpcov, oblečenie, sukne, 

zástery, oplecka a pod., preto by som bol rád, keby sa v rozpočte obce našli finančné 

prostriedky na zaplatenie týchto krojov, nakoniec diskusného príspevku poďakoval starostovi 

za prejavenú dôveru, je to preňho ocenenie za 51-ročnú práci v obci. 

 

JUDr. Milan Chovanec, advokát – informoval prítomných o dlhodobom spore, ktorý sa 

ťahá s Ing. Babicom kvôli pozemkom pod budovou bieleho domu, vysvetlil im, že je to 

dlhodobá záležitosť, pretože pán Babic sa stále odvoláva, vyzerá tato tak, že buď súd zriadi 



vecné bremeno a obec to zaplatí alebo súd rozhodne, že obec bude platiť pánu Ing. Babicovi 

bezdôvodné obohacovanie, bude to suma podľa znaleckého posudku. 

Ďalej p. JUDr. Chovanec oboznámil prítomných o pozemkových úpravách – komasácií, ktoré 

už vo viacerých obciach prebiehajú.  

 


