
Diskusia zo dňa 4.12. 2015 

 

p. Martin Kontrík, poslanec OZ  

- k poplatkom - pripomienkoval, že máme najlacnejšie vyhlásenie v MR na Kysuciach, po 

jeho pripomienke sa poslanci dohodli, že sa bude vyberať za vyhlásenie relácie 5,-€ a za 

hranie jubilantom 3,-€. 

- k projektu „Sanácia čiernych skládok“ – požiadal starostu obce, aby informoval 

ostatných ako to vyzerá s prácami na projekte, upozornil, že sú zle zverejnené zmluvy na 

internete, prečo tam je zverejnená len jedna zmluva 

- k rozpočtu obce -  v rozpočte by bolo dobre vyčleniť fin. prostriedky na IBV, sám by bol za 

to, aby sa začalo v obci stavať, len sú tu problémy s pozemkami, v rozpočte je rozpočtované 

aj nákup nového automobilu, chce vedieť prečo, veď staré auto je dobré 

 

p. Ing. Marianna Bebčáková, poslankyňa OZ 

- k dodatku TKO Semeteš – požiadala starostu obce, aby všetkým vysvetlil, čo obsahuje 

dodatok k TKO, ktorý podpísal, koľko sa bude platiť za tonu odpadu 

 

p. Ing. Vladislav Šurina, poslanec OZ 

- k rozpočtu – p. poslanec sa vyjadril, že nepovažuje predložený rozpočet za správny, je 

potrebná zmena, teraz je najlepšie obdobie na budovanie v obci, na úvery, treba sa začať 

venovať IBV 

- k projektu „Sanácia čiernych skládok“ – informoval sa, v akom stave sú zmluvy, prečo nie 

sú všetky zverejnené, chcel vedieť koľko odpadu sa odviezlo, koľko budeme platiť ako spolu- 

účasť,  aká firma robila čierne skládky a pod. 

 

p. Jaroslav Chylík, poslanec OZ 

- k rozvozu obedov – oboznámil prítomných o záujme občanov, aby im obec zabezpečila 

rozvoz obedov, jedná sa o určitú skupinu ľudí, ktorí žijú sami a sú ťažko zdravotne postihnutí, 

preto by bolo vhodné, takého služby našim občanom zabezpečiť. Na takúto prácu by bolo 

vhodné zakúpiť pre obec nové auto, ktoré by sa dostalo aj do ťažšie dostupných osád. 

 

p. Mgr. Peter Paľuch, poslanec OZ 

- k rozpočtu obce – navrhol prítomným, aby pri schvaľovaní rozpočtu prešli položku po 

položke, pri kapitole TJ sa treba dohodnúť, že finančné prostriedky budú prerozdelené pre 

všetkých, to znamená, že bežné transfery 10 tis. sa  jasne rozdelia medzi žiakov, dorast 

a mužov. Všetky peniaze sa dávajú na mužov, treba to rozdeliť aj medzi žiakov 

a dorastencov, lebo oni nemajú peniaze ani  na kopačky, na zápasy sa vozia svojimi autami. 

Bolo by vhodné, keby peniaze dostali  vedúci mužstiev, aby sa to dalo kontrolovať a každý 

štvrťrok by podávali správu, koľko sa dalo finančných prostriedkov na dorast a žiakov. 

- k zverejňovaniu zmlúv – nie sú všetky zmluvy zverejnené, navrhujem, aby boli poslanci 

emailom informovaní o každom verejnom obstarávaní, ktoré bude na obci začaté 

- k finančnému príspevku na futbal – chalani sa rozhodli, že budú hrať futbal, bude to vo 

futbalovej aréne, preto chcem požiadať o finančný príspevok na poháre 

- k oprave ihriska – dal som finančnej komisií návrh, aby vyčlenili 6 tis. na opravu ihriska, 

na odvodnenie, bolo by dobré, keby sa to robilo cez obecný úrad, ja by som bol pri oprave 

nápomocný 

 

p. Rastislav Fatura, poslanec OZ 

- k poplatkom obce – som za zníženie poplatku za rozhlasové relácie jubilantom na 3,-€, 

osobne sa mi to páči, je to dobrá spolupatričnosť v komunite 



- k zájazdu deti do Rakúska – v rámci spolupráce ASSR, ASBO a DHZ sme sa zúčastnili 

Mikulášskeho výletu do Viedne a Burgerlandu, výletu sa zúčastnilo 7 detí a 2 dospelí, výlet 

trval 4 dni 

- k návšteve ministra – chcem poďakovať starostovi, zúčastneným poslancom, speváčkam 

a všetkým zúčastneným pri príležitosti návštevy ministra a dovozu nového vozidla + vozíka, 

slávnostného odhalenie sochy sv. Floriána 

- k práci DHZ – prosím všetkých, nehádžte dobre fungujúcej organizácií polená pod nohy, 

lebo ich to znechutí v práci zdarma 

 

Štefan Belko, starosta obce 

-k projektu čierne skládky – čo sa týka sanácie čiernych skladiek v obci Korňa, tak to je 

projekt, ktorý ste predtým schválili v OZ, na ktorý sme dostali od Envriromentálneho fondu 

dotáciu vo výške 99 169,-€, celkovo nám prešlo 5 skladiek: Šľahorka, na Grúni, ihrisko 1, 

ihrisko2, u Žilov. 

Finančné prostriedky sme mohli použiť len na tieto skládky, nie je možné likvidovať iné 

skládky z inej lokality obce. Skládky sme nahlásili na Okr. úrade v Čadci, kde nám ich prišli 

pomerať, zdokumentovať a začalo sa konanie o odstráňovaní skladiek. Bolo vypísané verejné 

obstarávanie, ktoré sme boli povinní uskutočniť a  ktoré pre obec robil Ing. Kasaj Vladimír. 

Víťazom bola firma MAKE Technology, s.r.o. so sídlom v Bratislave. Uvedená firma mi 

oznámila, že bude likvidovať na východnom Slovensku asi 20 skladiek, aj na Orave majú 

nejaké skládky a pre nedostatok času a skorú zimu na Kysuciach budú realizovať sanáciu 

v subdodávke s inou firmou. Viem, že rokovali s firmou B a B Korňa, kde mi p. Barčák na 

OÚ oznámil, že za likvidáciu skladiek je málo finančných prostriedkov. Je pravdou, že za 

uloženie odpadu na skládku je vyčlenených okolo 49 tis. € a zvyšok je určených na sanáciu.  

Následne na obec prišlo niekoľko firiem, ktoré mali záujem o likvidáciu odpadu na skládkach. 

Firma MAKE Technology s.r.o. mi oznámila, že sanáciu nelegálnych skladiek bude 

realizovať firma VOOD-Energy s. r. o Podvysoká. Dňa 10.11.2015 som za prítomnosti 

stavebného dozoru odovzdal firme MAKE Technology jednotlivé skládky, a tým prevzali 

celú zodpovednosť za zhotovenie diela. K 30.11.2015 boli skládky vyčistené, odvezené podľa 

projektu. Skládky som prevzal opäť za prítomnosti stavebného dozoru, pričom sme na okr. 

úrad nahlásili ukončenie sanácie skladiek, kde nám bola vykonaná opäť kontrola.. Bola 

spracovaná fotodokumentácia a následne ok. úrad vydal rozhodnutie o odstránení skladiek. 

Boli odovzdané vážne lístky, kde sme zistili nenaplnenie odhadovaného množstva odpadu, 

najmä stavebnej sute. Došlo k zníženiu skutočného množstva odpadu okolo 530 ton, tak nám 

bude znížená výška dotácie, podľa skutočného stavu . Obec prenajala firme VOOD Energy 

traktor, vlečku, bager a parkovacie miesto na dozber, separovanie odpadu a čistenie ciest. 

Obec nemá podnikateľskú činnosť a z toho dôvodu sme nemohli skládky likvidovať, toto bolo 

konzultované s kontrolórom obecného úradu. Dnes sme odovzdali materiály na EF a po 

kontrole projektu Vás budem informovať v zastupiteľstve. 

Rovnako žiadame dotáciu na zberný dvor a zateplenie budovy OÚ. V zbernom dvore žiadame 

preplatenie: 1 ks traktora, 1 ks vlečka, 1 ks štiepkovač, plechovú halu s garážami 

a prístreškom, kontajnery a spevnené plochy dvora. Zo zákona sme povinní mať zberný dvor. 

Čo sa týka TKO správna rada zmenila štatút TKO, pričom sa to nepáči mestu Turzovka, ale 

podľa mňa je to spravodlivé pre všetky obce. Na budúcom zastupiteľstve predložím dodatok, 

ktorý sa na správnej rade TKO schválil. 

Od 1.7.2016 bude na obci separovaný zber vykonávať zberová spoločnosť, pričom náklady na 

zber  budú preplácať výrobcovia obalov. Zmenil sa zákon o odpadoch, aj z toho dôvodu sme 

nezvyšovali poplatky za odpad. 

 

 



 

p. Koniar – k oprave cesty vo Vyšnej Korni – pán Koniar je chatár, ktorý má záujem 

prispieť na opravu cesty vo Vyšnej Korni, kde má chatu. Má záujem prispieť 7 tis,€ na opravu 

cesty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


