
Diskusia zo dňa 25. 9. 2015 

 

p. Štefan Belko, starosta  

- k bodu rôzne –- k žiadosti na OR PZ Čadca na umiestnenie dopravného značenia v obci 

Korňa je potrebné vypracovanie projektu dopravného značenia. Obec to chce riešiť v rámci 

pasportu ciest a do ďalšieho zasadania OZ to pripravím. 

- mesto Turzovka nám poslalo výzvu na zaplatenie 570,-€  za „kiosky, ale na obci sme 

neurobili žiadnu chybu, chyba sa stala pri verejnom obstarávaní kioskov 

- k projektu  na multifunkčné ihrisko – úrad vlády SR nám neodporúča projekt na 

multifunkčné  ihrisko 

- k dotačnému projektu – zberný dvor – zakúpili by sme za to malé kompostéry do 

domácnosti, veľké kompostéry napríklad na ihrisko, obecný štiepkovač  

- dňa 4.10.2015 je vysviacka katedrály, pri tej príležitosti vás  chcem požiadať, ak by ste 

niekto z vás mohli, aby ste prišli pomôcť pri organizácií tejto veľkej akcie 

- k odvozu nadrozmerného odpadu – ten sa bude zvážať až po vysviacke kostola na 

Živčákovej 

- k otázkam pána Vladislava  Staníka – čo sa v obci za ten „skoro rok“ urobilo - /odpoveď/za 

obecným úradom sme kúpili pozemok na zberný dvor od p. Tkáčika, vyrábame korytká 

s vibračnou formou, ktoré sú už uložené na úseku cesty od hotela Kriváň až ku Krížu - po 

pána Rejdíka – po starej  ceste, nafarbili sme strechu na hospodárskom dvore, zrušili sme 

strešné okná, opravili bleskozvod na úrade, opravili cestu do Hrtúsov, robíme oplotenie 

zberného dvora, upravujeme pozemok na zberný dvor, odviezli sme zeminu zo starého ihriska 

a vyčistili sme ho, zrenovovali sme dve autobusové zastávky v Korni III, opravili  sme cestu 

k novostavbám p. Košelu a p. Michnu, nakúpili sme techniku – dva rozoravacie pluhy na 

sneh, kompresor, hadice, rebríky, opravili sme traktor /servoriadenie/, opravili sme starú 

vlečku, ktorá už bola určená do zberu, kúpili sme novú vlečku a chcem podotknúť, že mojim 

nástupom do funkcie sa evidujú všetky nakúpené veci a sú majetkom obce, 

starosta nemôže predvolať občana za rýchlu jazdu v obci, môže sa len obrátiť na políciu, ktorá 

môže vykonávať merania rýchlosti 

- k otázkam p. Jozefa Gajdoša -  čo sa týka budovy bieleho domu, čakáme na znalecký 

posudok a potom uvidíme, ako budeme postupovať, ďalej a čo sa týka budovy TJ – ku 

kolaudácií je potrebné urobiť rôzne stavebné úpravy, výmenu starých zariadení, ktoré pani 

Ing. Jurgová predbežne odhadla na sumu cca 20 tis.€ a následne by sme mohli budovu 

skolaudovať 

 

p. Ing. Vladislav Šurina, poslanec OZ 

- k bodu rôzne – bolo by dobré, aby sme do budúcna vyčlenili v rozpočte finančné 

prostriedky na projekty, aby sme stále nemuseli schvaľovať rozpočtové opatrenia 

- k vybudovaniu chodníka – ak by to bolo možné, treba zariadiť, aby chodník pre chodcov 

išiel už od Kríža po OÚ 

 

p. Jaroslav Chylík, poslanec OZ 

- k bodu rôzne – čo sa týka kanalizácie, treba vyzvať ľudí, aby sa pripojili, pretože je to 

nespravodlivé voči tým, čo sú už pripojení, jedná sa hlavne o tie domácnosti, ktoré sú pri 

ceste, už mali byť dávno všetky pripojené, ďalej je tu požiadavka dorobiť zábradlie na moste 

v osade u Mrnusov, je to tam nebezpečné, ďalej by bolo vhodné viackrát za rok zbierať 

nadrozmerný odpad 

 

p. Bohumil Jaroš, poslanec OZ 



- k bodu rôzne – ak sa bude zvážať nadrozmerný odpad, treba zájsť do Zátoky  za zastávkou 

je kopa odpadu a potom aj smerom pod Bumbalov sú veľké kopy odpadu 

 

p. Peter Paľuch, poslanec OZ 

- k bodu rôzne – chcem upozorniť, že v Korni III na točni do Sobčákov je zlá cesta, tam to 

podmýva a most upadá, zle sa tam orie, most do osady u Stani – je vôbec funkčný, lebo ľudia 

tvrdia, že ten most je nefunkčný a zbytočný, ak v budúcnosti dostaneme dotáciu na rozhlas, 

treba dať zriadiť bezdrôtový rozhlas aj do Marcov, čo sa týka rozhlasu aj u pána Horčičáka je 

pokazený rozhlas, treba ho dať opraviť 

 

p. Mgr. J. Srničková, riad. ZŠ 

- k bodu rôzne – k žiadosti  o navýšenie rozpočtu pre ŠKD  - tento trend je už dlhodobejší, že 

máme  v ŠKD viac deti,  vychovávateľky sa striedajú, čo pol roka, my sme dnes v takej 

situácií, že sa musíme snažiť tieto deti udržať, máme krásne priestory, je to služba rodičom, 

preto treba pri schvaľovaní rozpočtu pre budúci rok na to myslieť a navýšiť rozpočet pre ŠKD 

 

p. Vladislav Staník -  mal viacero dotazov na pána starostu  

- chce požiadať starostu obce, aby predvolal Mareka Vranečku, Korňa 777 kvôli nadmerne 

rýchlej jazde po obci na základe sťažnosti občanov 

- podľa jeho názoru máme „skoro rok“ po voľbách, ale žiadnu zmenu  zatiaľ nepociťujeme, 

chce vedieť, čo sa v obci za ten skoro rok urobilo  

 

p. Jozef Gajdoš – chce vedieť, v akom štádiu vybavovania je biely dom a kedy bude 

skolaudovaná budova TJ, ešte chce dať do pozornosti ocenenie in memoriam pre Viktora 

Vyrobíka, ktorý vykonal veľa pre obec aj TJ  

 

p. Jozef Korduliak –mal dotaz, kedy vyrieši pán starosta problém s pánom P. Dubačom, 

ktorý robí na VPP, nikto s nim nechce pracovať, navrhuje, aby p. Dubač vždy na konci 

pracovnej doby vykonal dychovú skúšku na alkohol 

 

 

 

 
 


