Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Korni, konaného dňa 13. 04. 2018 v Korni
Prítomní :
Štefan Belko
Jana Bielčiková
Ing. Marianna Bebčáková
Jaroslav Chylík
Bohumil Jaroš
Mgr. Peter Paľuch
Ing. Anton Sabela
Mgr. Vladimír Šufliarsky
Neprítomní:
Martin Kontrík
Rastislav Fatura
Ostatní prítomní:
Mgr. Jaroslava Srničková, riad. ZŠ, Emília Vrabliková,
riad. MŠ, Ing. Peter Homola, Zdena Odrobiňáková, Lenka Odrobiňáková, Ján Tomašík, p. Soroková,
za COOP
Starosta obce:
Poslanci OZ:

Ad. 1./ Otvorenie zasadania OZ
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Korni otvoril a viedol starosta obce Štefan Belko.
Konštatoval, že zasadnutie je zvolané v súlade so zákonom číslo 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení. Obecné zastupiteľstvo sa zišlo v počte 7 poslancov, z celkového počtu 9, takže
zasadnutie je uznášania schopné. Prítomných oboznámil s programom zasadnutia OZ, ktorý bol
schválený po doplnení bodu 2. Prezentácia zámeru COOP Jednota a bodu 3. Zverejňovanie
zvukového záznamu z rokovania OZ na webovej stránke obce. Poveril zapisovateľku p.
Danielu Neherovú, prac. OÚ, za overovateľov zápisnice boli určení p. Bohumil Jaroš a p.
Jaroslav Chylík, do návrhovej komisie boli určení poslanci p. Ing. Marianna Bebčáková a p.
Jana Bielčiková, Ing. Anton Sabela. Overovatelia zápisnice, návrhová komisia, zapisovateľka
boli schválení.
Program rokovania OZ:
1./ Zahájenie zasadnutia, schválenie programu, overovateľov, určenie
zapisovateľa a návrhovej komisie
2./ Prezentácia zámeru COOP Jednota
3./ Zverejňovanie zvukového záznamu z rokovania OZ na webovej stránke obce
4./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 23. 02.2018
5./ Prejednanie výstavby mosta pri ZŠ - smer Živčáková

6./ Rozpočtové opatrenie obce Korňa č. 2/2018
7./ Rozpočtové opatrenie MŠ Korňa č. 2/2018
8./ VZN o pravidlách času predaja v a obchode a času prevádzky služieb
na území obce Korňa
9./ VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území
obce Korňa
10./ VZN o niektorých podmienkach držania psov v obci Korňa
11./ Komunitný plán sociálnych služieb obce Korňa
12./ Rôzne
13./ Diskusia
14./ Návrhy návrhovej komisie
15./ Záver
K tomuto bodu programu bolo prijaté a schválené uznesenie č. 440/2018
Ad. 2./Prezentácia zámeru COOP Jednota
V tomto bode programu p. Soroková, námestníčka predsedu COOP Jednota odprezentovala
zámer COOP Jednoty na vybudovanie supermarketu v obci Korňa.
K tomuto bodu programu bolo prijaté a vzaté na vedomie uznesenie č. 441/2018.
Ad. 3./ Zverejňovanie zvukového záznamu z rokovania OZ na webovej stránke obce
V tomto bode programu bol prednesený návrh Mgr. Petra Paľucha o zverejňovanie
zvukového záznamu z rokovania OZ na webovej stránke obce.
K tomuto bodu programu bolo prijaté a s chválené uznesenie č. 442/2018.
Ad. 4./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 23.02.2018
V tomto bode programu bola prejednaná správa o kontrole plnenia uznesení prijatých na
zasadnutí OZ dňa 23.02.2018.
K tomuto bodu bolo prijaté a schválené uznesenie č. 443/2018.
Ad 3./ Prejednanie výstavby mosta pri ZŠ - smer Živčáková
V tomto bode programu bola prejednaná výstavba mosta pri Základnej škole Korňa – smer
Živčáková.

K tomuto bodu programu bolo prijaté a schválené uznesenie č. 444/2018.
Ad. 4./ Rozpočtové opatrenie obce Korňa č. 2/2018
V tomto bode programu bolo prednesené rozpočtové opatrenie obce Korňa č. 2/2018.
K tomuto bodu programu bolo prijaté a schválené uznesenie č. 445/2018.
Ad. 5./ Rozpočtové opatrenie Materskej školy Korňa č. 2/2018
V tomto bode programu bolo prejednané rozpočtové opatrenie MŠ Korňa č. 2/2018.
K tomuto bodu programu bolo prijaté a schválené uznesenie č. 446/2018.
Ad. 6./ VZN o pravidlách času predaja v a obchode a času prevádzky služieb na území
obce Korňa
V tomto bode programu bolo prejednané VZN o pravidlách času predaja v a obchode a času
prevádzky služieb na území obce Korňa.
K tomuto bodu programu bolo prijaté a schválené uznesenie č. 447/2018.
Ad. 7./ VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Korňa
V tomto bode programu bolo prejednané VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou,
náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce
Korňa
K tomuto bodu programu bolo prijaté a schválené uznesenie č.448/2018.
Ad. 8/ VZN o niektorých podmienkach držania psov v obci Korňa
V tomto bode programu bolo prejednané VZN o niektorých podmienkach držania psov v obci
Korňa.
K tomuto bodu programu bolo prijaté a schválené uznesenie č. 449/2018.
Ad.9./ Komunitný plán sociálnych služieb obce Korňa na roky 2018-2020
V tomto bode programu bol prejednaný Komunitný plán sociálnych služieb obce Korňa na
roky 2018 -2020, nakoľko bola zmena zákona od 1.1.2018.
K tomuto bodu programu bolo prijaté a schválené uznesenie č. 450/2018.
Ad. 10./ Rôzne
a/ Žiadosť COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Palárikova 87, 022 01 Čadca
o odkúpenie pozemkov v k. ú. Korňa KNC 3636/1 o výmere 644 m² zastavané plochy a
nádvoria a parcelu KNC 3635/2 o výmere 257 m² zastavané plochy a nádvoria
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo,
Palárikova 87, 022 01 Čadca o odkúpenie pozemkov v k. ú. Korňa KNC 3636/1 o výmere
644 m² zastavané plochy a nádvoria a parcelu KNC 3635/2 o výmere 257 m² zastavané
plochy a nádvoria.
K tomuto bodu programu bolo prijaté a schválené uznesenie č. 451/2018.

b/ Žiadosť Mariána Bielčika, bytom Vyšná Korňa 926 o odkúpenie parcely KNC 2950 o
výmere 374 m² t. t. p., ktorá parcela je vytvorená dielom 3/ od parcely KNE 9-18595/2
zapísaná na LV č. 3715 na Obec Korňa.
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť p. Mariána Bielčika, bytom Vyšná Korňa 929,
023 21 Korňa o zámenu nehnuteľnosti KN –C č. 2950 zamenením do pôvodnej parcely KN-C
18595, ktorá parcela je parcelou pod miestnou komunikáciou a rozdiel v zamieňaných
nehnuteľnostiach žiadateľ doplatí
V tomto bode programu bodu programu bolo prijaté a schválené znesenie č. 452/2018.
c/ Žiadosť Lukáša Učníka, bytom Korňa 846 o odpredaj pozemku KN-C 2642/1 o výmere
729 m² t.t.p. a parcela KN-E 18708/1 o výmere 22 m² orná pôda
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť Lukáša Učníka, bytom Korňa 846 o odpredaj
pozemku KN-C 2642/1 o výmere 729 m² t. t. p. a parcela KN-E 18708/1 o výmere 22 m² orná
pôda.
K tomuto bodu programu bolo prijaté a vzaté na vedomie uznesenie č. 453/2018.
d/Žiadosť p. Františka Tkáčika, bytom Korňa, Vyšná Korňa 105 o odpredaj pozemku č.
E 9-18592/15 trvalé trávnaté porasty o výmere 13m², v katastrálnom území Korňa
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť p. Františka Tkáčika, bytom Korňa, Vyšná
Korňa 105 o odpredaj pozemku č. E 9-18592/15 trvalé trávnaté porasty o výmere 13m², v
katastrálnom území Korňa.
K tomuto bodu programu bolo prijaté a schválené uznesenie č. 454/2018.
e/ Žiadosť Vladimíra Vráblika, bytom Vyšná Korňa 248 o odkúpenie parciel CKN 6663/3
o výmere 114m² - ostatné plochy a CKN 6664/2 o výmere 79m²- záhrada, v katastrálnom
území Korňa
V tomto bode programu bola prejedaná žiadosť Vladimíra Vráblika, bytom Vyšná Korňa 248
o odkúpenie parciel CKN 6663/3 o výmere 114m² - ostatné plochy a CKN 6664/2 o výmere
79m²- záhrada, v katastrálnom území Korňa.
K tomuto bodu programu bolo prijaté a schválené uznesenie č. 455/2018.
f./ Žiadosť Rastislava Skorčíka, bytom Vyšná Korňa 887 o odkúpenie pozemku p. č.
KN-E 9-18592/9 o výmere 81m² v sume 3,32€/m²
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť Rastislava Skorčíka, bytom Vyšná Korňa 887
o odkúpenie pozemku p. č.
KN-E 9-18592/9 o výmere 81m² v sume 3,32€/m².
K tomuto bodu programu bolo prijaté a vzaté na vedomie uznesenie č.456/2018.
g/ Žiadosť Martina Rudinského, bytom Klokočov Klín o odkúpenie pozemku p. č. CKN
2961/2 –trvalé trávne porasty o výmere 52m², ktorá je vo vlastníctve obce

V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť Martina Rudinského, bytom Klokočov Klín o
odkúpenie pozemku p. č. CKN 2961/2 –trvalé trávne porasty o výmere 52m², ktorá je vo
vlastníctve obce.
K tomuto bodu programu bolo prijaté a vzaté na vedomie uznesenie č.457/2018.
h./ Žiadosť Materskej školy Korňa o poskytnutie finančných príspevkov z dotácie na
správu školských objektov v sume 1000,-€
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť MŠ Korňa o poskytnutie finančných
príspevkov z dotácie na správu školských objektov v sume 1000,-. Tieto finančné prostriedky
budú použité na komplet realizáciu regulačného uzla.
K tomuto bodu programu bolo prijaté a schválené uznesenie č. 458/2018.
ch./ Žiadosť o poskytnutie dotácie z MF SR o opravu budovy hospodárskeho dvora 2.
časť, spoluúčasť vo výške 1500,-€
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť o poskytnutie dotácie z MF SR na
dobudovanie 2. časti hospodárskeho dvora, spoluúčasť je 1500,-€.
K tomuto bodu programu bolo prijaté a schválené uznesenie č.459/2018.
i./ VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
V tomto bode programu bolo prejednané VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.
K tomuto bodu bolo prijaté a schválené uznesenie č.460/2018.
j./ Projekt Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie
dotácie z rozpočtu ŽSK na rok 2018 k výzve č. 2/2018 - Kultúra
V tomto bode programu bola prejednaná výzva Žilinského samosprávneho kraja na
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu ŽSK na rok 2018 k výzve č. 2/2018 –
Kultúra.
K tomuto bodu bolo prijaté a schválené uznesenie č.461/2018.
k./Projekt TJ Kysučan Korňa „Futbalová infraštruktúra“
V tomto bode programu bol prejednaný projekt TJ Kysučan Korňa „ Futbalová infraštruktúra“
vo výške 12 750,-€ a 30% spoluúčasť.
K tomuto bodu programu bolo prijaté a vzaté na vedomie uznesenie č.462/2018.

11./ Diskusia
Štefan Belko, starosta obce – privítal námestníčku predsedu COOP Jednota p. Sorokovú,
ktorá mala odprezentovať zámer COOP Jednota na vybudovanie supermarketu v našej obci.
K projektu TJ Kysučan Korňa sa vyjadril, že ak bude rozhodnutie na TJ Kysučan Korňa, všetko
si musí robiť TJ a obec do toho nesmie vstupovať, v prípade, že všetko dobre prejde, obec nemá
problém schváliť 30% spoluúčasť na projekt, je rád, že sa športovci pustili do projektu
a poďakoval p. Paľuchovi, že zveľaďuje majetok telovýchovnej jednoty. Čo sa týka výstavby
mosta pri základnej škole, starosta informoval, že už je vybavený list vlastníctva na most,
geometrický plán na vysporiadané pozemky pod mostom a prístupovú cestu. Keď je toto
hotové, môžeme žiadať dotáciu od Úradu vlády. Chceli sme robiť na most zbierku, ale náš
obecný právnik posúdil možnosti a povedal, že obec nemôže robiť zbierku na most. Bolo by to
protizákonné. Robíme všetko preto, aby sa most začal stavať. K vyberaniu parkovného na
Živčákovej –informoval, že obec nemôže vyberať parkovné, lebo sa parkuje na ornej pôde a za
pozemky zodpovedá majiteľ. Parkoviská nespĺňajú požadované predpisy na schválenie
parkovania. Ďalej reagoval na diskusný príspevok p. Homolu, kde je uvedená nepravda: obec
nemá príjmy z podielových daní zvýšené od roku 2015 o sumu 250 tis. €, ale uviedol, že v roku
2013 boli podielové daní 440 433,-€, v roku 2014 - 450 573,-€, v roku 2015 – 504 182,- €,
v roku 2016 – 567 403,-€ a v roku 2017 - 610 637,33 €.
p. Soroková, námestníčka predsedu COOP Jednota – informovala prítomných o zámere
COOP Jednota vybudovať v našej obci supermarket 2. kategórie v sume cca 630 tisíc €, rozloha
supermarketu by mala byť 320m², k tejto budove je zámer dobudovať aj časť na komerčné
účely, napr. lekáreň. V supermarkete by bolo zamestnaných 8 pracovníkov, z toho 7 z Korne,
vedúci by mal byť už skúsený, tak si vyhradzujú právo dosadiť svojho zamestnanca, ktorý už
v Jednote pracuje, ďalej by tam malo byť cca 10 parkovacích miest. Na vybudovanie predajne
je ale najskôr potrebné vysporiadať pozemky. Pani Soroková sa vyjadrila, že o pozemkoch už
pomaly rokujú s vlastníkmi a že dva pozemky sú vo vlastníctve obce, ktoré žiadajú odkúpiť.
Ešte potrebovala vedieť, či má obec záujem o takýto supermarket, a tak sa jednotliví poslanci
vyjadrili k tomu, či sú za, alebo nie. Poslanci, ktorí boli za : pp. Šufliarsky, Chylík, Jaroš,
Sabela, Bebčáková, Bielčiková. pán Paľuch sa vyjadril, že je to trocha skoro na vyjadrenie, že
vie, že aj pán Kontrík ide budovať supermarket. Keď bola väčšina prítomných poslancov za
vybudovanie supermarketu v obci, pani Soroková sa všetkým poďakovala a vyjadrila sa, že
teda začnú s prácami na vysporiadaní pozemkov.
Mgr. Peter Paľuch – poslanec OZ – hneď na začiatku rokovania navrhol nový bod do
programu, a to zverejňovanie zvukového záznamu zo zasadania na webovej stránke obce
a stretol sa s pochopením, pretože, všetci prítomní poslanci boli za. Ďalej sa vyjadril
k podanému projektu TJ Kysučan Korňa, ktorý je už schválený v sume 12750,-€ s 30%
spoluúčasťou. Finančné prostriedky z projektu použijeme na výmenu oplotenia ihriska od
rieky, výmena striedačiek, náter zábradlia, rekonštrukcia hlásateľne s pod. Potom informoval
prítomných, že bol na sedení ohľadom tohto projektu, kde sa dozvedel, že odporúčajú klubom,
ktorí nie sú zbehlí vo výberovom konaní, aby to robila za nich obec, aby zmluva bola medzi
SFZ a obcou, všetky doklady aby robila už obec a nie klub /tak, ako keby podala projekt obec/.

Poslali nám tri druhy zmlúv, ďalej požiadal starostu, či by nemohol zistiť na koho je vydané
rozhodnutie, či na TJ Kysučan Korňa alebo na obec.
Ján Tomašík, bývalý starosta obce – vyjadril sa k mostu pri základnej škole – môj názor je
taký, že môžeme stavať taký most, na aký máme finančné prostriedky, pôvodný most treba
zbúrať, na ňom nie je nič dobré. Aby sme to urýchlili, treba vyhlásiť krízový stav, vtedy je tam
výnimka na stavebné konanie. Keď sa pozrieme na most u škôlky, zistíme, že je v oveľa horšom
stave ako ten pri základnej škole. Treba sa len dohodnúť, postaviť trocha širší a vyšší most ako
je pôvodný, lebo pri väčšej povodní hrozí katastrófa, a to nehovorím len o spomínaných
mostoch, aj ostatné mosty sú v zlom stave napr. u Učníka, na Murašonkach a pod. Ďalej sa
vyjadril, že čítal v zápisnici na internete, že obec chce vyberať parkovné na Živčákovej. Viete,
že my parkujeme na ornej pôde, za čo teda chceme vyberať? Môj názor je taký, že na
parkovnom nikdy nezbohatneme.
Ing. Peter Homola - žiadal doplniť v bode programu „Diskusia“ zo zasadania OZ 23.2.2018
diskusný príspevok, ktorý doručil na obecný úrad, aj poslancom. V zápisnici zo zasadania OZ
nebolo správne napísané, čo povedal na zasadaní, boli tam napísané veci, ktoré sa ho dotkli,
preto žiada, aby jeho správny diskusný príspevok bol pridaný do obecných novín aj na webovú
stránku obce k zápisnici z uvedeného zasadania OZ ako doplnok. Ďalej sa informoval, či sa
splnili uložené úlohy z minulého zasadania OZ ohľadom mosta pri základnej škole. Chcel
počuť aký projekt bude vybraný, termíny zahájenia územného konania na stavbu mosta. Keď
už je list vlastníctva na most, treba nájsť v rozpočte obce finančné prostriedky na výstavbu toho
mosta, treba sa dohodnúť s projektantom kedy bude projekt hotový, chcel vedieť, či sa už
pohneme s výstavbou mosta, alebo nie.
Ing. Marianna Bebčáková, poslankyňa OZ - informovala, že či nenastane rozpor pri
predaji pozemkov, keď ešte nie je ukončené súdne pojednávanie a pozemky (pri bielom
dome) sa zvažovali riešiť komasáciou?
Minulé zastupiteľstvo sme poverili starostu, aby zistil, akou formou by sa dalo vyberať
parkovné na Živčákovej, nech nám to objasní.
Kedy je predpoklad, že nám budú preplatené finančné prostriedky na zberný dvor?
Bolo by vhodné, aby sa usadil priepust na Šľahorke nad kantajnerom, počas búrky voda steká
po novovybudovenej ceste.
Ing. Anton Sabela, poslanec OZ – vyjadril sa k mostu pri ZŠ – v prvom rade sa musíme
všetci stretnúť a dohodnúť sa, aký most ideme stavať, až potom môžeme požiadať starostu,
aby dohodol stretnutie s projektantom a dal vyhotoviť projekt. Ja navrhujem, aby sme
postavili jednoprúdový most a urýchlene zadali vyhotovenie projektovej dokumentácie
Jaroslav Chylík, poslanec OZ – informoval sa, či sa bude robiť niečo s cestami, čo sa robili
v novembri /odpoveď starostu – v rámci reklamácie tu bol pozrieť pán Bugala, konanie bude
prebiehať medzi VÚC Žilina a firmou čo cesty robila/, ďalej sa informoval na zbúraný plot
pri bytovke 637 / odpoveď starostu – máme si nájsť firmu, ktorá by to opravila, už sa to bude
opravovať/
Mgr. Jaroslava Srníčková, riad. ŽS - informovala prítomných, že k zápisu prišlo 14 žiakov,
z toho 2 rodičia požiadali o odklad povinnej školskej dochádzky a že majú schválený projekt :

„V základnej škole úspešnejší „. Od 1.9. 2018 budeme mať Inkluzívny team na pomoc
integrovaným žiakom.
Ad. 12./ Návrhy návrhovej komisie – neboli podané žiadne návrhy
Ad. 13/. Záver
P. Štefan Belko, starosta obce konštatoval, že program dnešného zasadnutia OZ bol vyčerpaný,
poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

Štefan Belko
starosta obce
Overovatelia:

Bohumil Jaroš

......................................

Jaroslav Chylík

......................................

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 13. 04. 2018 č. 440/2018

k schváleniu overovateľov zápisnice, zapisovateľa, návrhovej komisie a programu rokovania

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
overovateľov zápisnice, zapisovateľa, návrhovú komisiu a program rokovania
b/ s c h v a ľ u j e
overovateľov zápisnice : Bohumil Jaroš, Jaroslav Chylík,, zapisovateľku zápisnice p. Danielu
Neherovú, návrhovú komisiu v zložení Jana Bielčiková, Ing. Marianna Bebčáková, Ing. Anton
Sabela a program rokovania s doplnenými bodmi

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Jaroslav Chylík, Ing. Anton Sabela, Jana Bielčiková, Mgr. Vladimír Šufliarsky,
Ing. Marianna Bebčáková, Bohumil Jaroš, Mgr. Peter Paľuch

Proti :

nikto

Neprítomní na hlasovaní :

Martin Kontrík, Rastislav Fatura

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4

Štefan Belko, starosta obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 13. 04. 2018 č. 441/2018

k prezentácií zámeru COOP Jednota – vybudovanie supermarketu kategórie 2. v obci Korňa
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
prezentáciu zámeru COOP Jednota – vybudovanie supermarketu kategórie 2 v obci Korňa

b/ b e r i e n a v e d o m i e
prezentáciu zámeru COOP Jednota, na vybudovanie supermarketu kategórie 2. v obci Korňa,
ktorú predniesla námestníčka predsedu COOP Jednota p. Soroková

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Jaroslav Chylík, Ing. Anton Sabela, Jana Bielčiková, Mgr. Vladimír Šufliarsky,
Ing. Marianna Bebčáková, Bohumil Jaroš, Mgr. Peter Paľuch

Proti :

nikto

Neprítomní na hlasovaní :

Martin Kontrík, Rastislav Fatura

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4

Štefan Belko, starosta obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 13. 04. 2018 č. 442/2018

k návrhu Mgr. Petra Paľucha o zverejňovanie zvukového záznamu zo zasadania OZ na webovej
stránke obce
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh Mgr. Petra Paľucha o zverejňovanie zvukového záznamu zo zasadania OZ na webovej
stránke obce
b/ s c h v a ľ u j e
zverejňovanie zvukového záznamu zo zasadania OZ na webovej stránke obce

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Jaroslav Chylík, Ing. Anton Sabela, Jana Bielčiková,
Ing. Marianna Bebčáková, Bohumil Jaroš, Mgr. Peter Paľuch

Proti :

nikto

Neprítomní na hlasovaní :

Martin Kontrík, Rastislav Fatura, Mgr. Vladimír Šufliarsky

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4

Štefan Belko, starosta obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 13. 04. 2018 č. 443/2018

k správe o kontrole plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 23.02.2018
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu o kontrole plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 23.02.2018

b/ b e r i e n a v e d o m i e
správu o kontrole plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 23.02.2018

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Jaroslav Chylík, Ing. Anton Sabela, Jana Bielčiková,
Ing. Marianna Bebčáková, Bohumil Jaroš, Mgr. Peter Paľuch

Proti :

nikto

Neprítomní na hlasovaní :

Martin Kontrík, Rastislav Fatura, Mgr. Vladimír Šufliarsky

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4

Štefan Belko, starosta obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 13. 04. 2018 č. 444/2018

k prejednaniu výstavby mosta pri ZŠ Korňa– smer Živčáková
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
výstavbu mosta pri ZŠ Korňa – smer Živčáková
b/ s c h v a ľ u j e
výstavbu jednoprúdového mosta pri ZŠ Korňa
c/ ž i a d a
starostu obce, aby dal vyhotoviť projektovú dokumentáciu na jednoprúdový most
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Jaroslav Chylík, Ing. Anton Sabela, Jana Bielčiková,
Ing. Marianna Bebčáková, Bohumil Jaroš, Mgr. Peter Paľuch

Proti :

nikto

Neprítomní na hlasovaní :

Martin Kontrík, Rastislav Fatura, Mgr. Vladimír Šufliarsky

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4

Štefan Belko, starosta obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 13. 04. 2018 č. 445/2018

k rozpočtovému opatreniu obce Korňa č. 2/2018
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
rozpočtové opatrenie obce Korňa č. 2/2018
b/ s c h v a ľ u j e
rozpočtové opatrenie obce Korňa č. 2/2018 podľa predloženého návrhu

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Jaroslav Chylík, Ing. Anton Sabela, Jana Bielčiková,
Ing. Marianna Bebčáková, Bohumil Jaroš, Mgr. Peter Paľuch

Proti :

nikto

Neprítomní na hlasovaní :

Martin Kontrík, Rastislav Fatura, Mgr. Vladimír Šufliarsky

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4

Štefan Belko, starosta obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 13. 04. 2018 č. 446/2018

k rozpočtovému opatreniu Materskej školy Korňa č. 2/2018
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
rozpočtové opatrenie Materskej školy Korňa č. 2/2018
b/ s c h v a ľ u j e
rozpočtové opatrenie Materskej školy Korňa č. 2/2018 podľa predloženého návrhu

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Jaroslav Chylík, Ing. Anton Sabela, Jana Bielčiková,
Ing. Marianna Bebčáková, Bohumil Jaroš, Mgr. Peter Paľuch

Proti :

nikto

Neprítomní na hlasovaní :

Martin Kontrík, Rastislav Fatura, Mgr. Vladimír Šufliarsky

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4

Štefan Belko, starosta obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 13. 04. 2018 č. 447/2018

k VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území
obce Korňa

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Korňa
b/ r u š í
uznesenie č. 37/2014 z 30.05.2014
c/ u z n á š a s a
na VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Korňa,
s pripomienkami v časti kontrola

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Jaroslav Chylík, Ing. Anton Sabela, Jana Bielčiková,
Ing. Marianna Bebčáková, Bohumil Jaroš, Mgr. Peter Paľuch

Proti :

nikto

Neprítomní na hlasovaní :

Martin Kontrík, Rastislav Fatura, Mgr. Vladimír Šufliarsky

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4

Štefan Belko, starosta obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 13. 04. 2018 č. 448/2018

k VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových
vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Korňa
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a
o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Korňa
b/ r u š í
uznesenie č. 1/2015 zo dňa 27.03.2015
c/ u z n á š a s a
na VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Korňa

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Jaroslav Chylík, Ing. Anton Sabela, Jana Bielčiková,
Ing. Marianna Bebčáková, Bohumil Jaroš, Mgr. Peter Paľuch

Proti :

nikto

Neprítomní na hlasovaní :

Martin Kontrík, Rastislav Fatura, Mgr. Vladimír Šufliarsky

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4

Štefan Belko, starosta obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 13. 04. 2018 č. 449/2018

K VZN o niektorých podmienkach držania psov v obci Korňa

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
VZN o niektorých podmienkach držania psov v obci Korňa
b/ r u š í
uznesenie č. 119/2010 zo dňa 26.11.2010 a uznesenie č. 67/2014 zo dňa 26.09.2014
c/ u z n á š a s a
na VZN o niektorých podmienkach držania psov v obci Korňa

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Jaroslav Chylík, Ing. Anton Sabela, Jana Bielčiková,
Ing. Marianna Bebčáková, Bohumil Jaroš, Mgr. Peter Paľuch

Proti :

nikto

Neprítomní na hlasovaní :

Martin Kontrík, Rastislav Fatura, Mgr. Vladimír Šufliarsky

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4

Štefan Belko, starosta obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 13. 04. 2018 č. 450/2018

ku Komunitnému plánu sociálnych služieb obce Korňa na roky 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
Komunitný plán sociálnych služieb obce Korňa na roky 2018 -2022
b/ s c h v a ľ u j e
Komunitný plán sociálnych služieb obce Korňa na roky 2018-2022 so zapracovanými
zmenami

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Jaroslav Chylík, Ing. Anton Sabela, Jana Bielčiková,
Ing. Marianna Bebčáková, Bohumil Jaroš, Mgr. Peter Paľuch

Proti :

nikto

Neprítomní na hlasovaní :

Martin Kontrík, Rastislav Fatura, Mgr. Vladimír Šufliarsky

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4

Štefan Belko, starosta obce

Obec Korňa
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 13. 04. 2018 č. 451/2018

k žiadosti COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Palárikova 87, 022 01 Čadca
o odkúpenie pozemkov v k. ú. Korňa KNC 3636/1 o výmere 644 m² zastavané plochy
a nádvoria a parcelu KNC 3635/2 o výmere 257m² zastavané plochy a nádvoria
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Palárikova 87, 022 01 Čadca
o odkúpenie pozemkov v k. ú. Korňa KNC 3636/1 o výmere 644 m² zastavané plochy a
nádvoria a parcelu KNC 3635/2 o výmere 257m² zastavané plochy a nádvoria
b/ s c h v a ľ u j e
zverejniť zámer odpredaja pozemkov v k. ú. Korňa KNC 3636/1 o výmere 644 m² zastavané
plochy a nádvoria a parcelu KNC 3635/2 o výmere 257m² zastavané plochy a nádvoria vo
vlastníctve obce podľa zák.138/1991, §9a pís. c/ priamym predajom najmenej za cenu vo
výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa znaleckého posudku
c/ u k l a d á
Ing. Jane Brezinovej zverejniť na úradnej tabuli a na webovej stránke obce zámer odpredaja
pozemku v k. ú. Korňa KNC 3636/1 o výmere 644 m² zastavané plochy a nádvoria a
parcelu KNC 3635/2 o výmere 257 m² zastavané plochy a nádvoria priamym predajom

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Jaroslav Chylík, Ing. Anton Sabela, Jana Bielčiková,
Ing. Marianna Bebčáková, Bohumil Jaroš, Mgr. Peter Paľuch

Proti :

nikto

Neprítomní na hlasovaní :

Martin Kontrík, Rastislav Fatura, Mgr. Vladimír Šufliarsky

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4

Štefan Belko, starosta obce

Obec Korňa
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 13. 04. 2018 č. 452/2018

k žiadosti Mariána Bielčika, bytom Vyšná Korňa 926 o odkúpenie parcely KNC 2950 o výmere
374 m² t.t.p., ktorá parcela je vytvorená dielom 3/ od parcely KNE 9-18595/2 zapísaná na LV č.
3715 na Obec Korňa.
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Mariána Bielčika, bytom Vyšná Korňa 926 o odkúpenie parcely KNC 2950 o výmere
374 m² t.t.p., ktorá parcela je vytvorená dielom 3/ od parcely KNE 9-18595/2 zapísaná na LV
č. 3715 na Obec Korňa.
b/ s c h v a ľ u j e
zverejniť zámer odpredaja pozemkov v k. ú. Korňa KNC2950 o výmere 374 m² t.t.p., ktorá
parcela je vytvorená dielom 3/ od parcely KNE 9-18595/2 zapísaná na LV č. 3715 vo
vlastníctve obce za cenu 3,32€/m² v súlade s §9a ods. 8 písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obci v znení zmien a noviel, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva
v tom, že sa jedná o pozemky, ktoré sú priľahlé k pozemku žiadateľa a obec ich nevyužíva.
Všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí žiadateľ
c/ u k l a d á
Ing. Jane Brezinovej zverejniť zámer odpredaja pozemku v k. ú. Korňa parcela KNC 2950 o
výmere 374 m² t.t.p., ktorá parcela je vytvorená dielom 3/ od parcely KNE 9-18595/2
zapísaná na LV č. 3715 na Obec Korňa.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Jaroslav Chylík, Ing. Anton Sabela, Jana Bielčiková,
Ing. Marianna Bebčáková, Bohumil Jaroš, Mgr. Peter Paľuch

Proti :

nikto

Neprítomní na hlasovaní :

Martin Kontrík, Rastislav Fatura, Mgr. Vladimír Šufliarsky

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4

Štefan Belko, starosta obce

Obec Korňa
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 13. 04. 2018 č. 453/2018

k žiadosti Lukáša Učníka, bytom Korňa 846 o odpredaj pozemku p. č. KN-C 2642/1 o výmere
729 m² t.t.p. a p. č. KN-E 18708/1 o výmere 22 m² orná pôda
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Lukáša Učníka, bytom Korňa 846 o odpredaj pozemku KN-C 2642/1 o výmere
729 m² t.t.p. a p. č. KN-E 18708/1 o výmere 22 m² orná pôda
b/ b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť Lukáša Učníka, bytom Korňa 846 o odpredaj pozemkov v k. ú. Korňa p.č.KN-C
2642/1 o výmere 729 m² t.t.p. a p. č. KN-E 18708/1 o výmere 22 m² orná pôda vo vlastníctve
obce s tým, že stavebná komisia posúdi na mieste zámer odpredaja obecného pozemku
a navrhne spôsob riešenia

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Jaroslav Chylík, Ing. Anton Sabela, Jana Bielčiková,
Ing. Marianna Bebčáková, Bohumil Jaroš, Mgr. Peter Paľuch

Proti :

nikto

Neprítomní na hlasovaní :

Martin Kontrík, Rastislav Fatura, Mgr. Vladimír Šufliarsky

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4

Štefan Belko, starosta obce

Obec Korňa
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 13. 04. 2018 č. 454/2018

k žiadosti p. Františka Tkáčika, bytom Korňa, Vyšná Korňa 105 o odpredaj pozemku
č. KN -E 9-18592/15 trvalé trávnaté porasty o výmere 13m², v katastrálnom území
Korňa

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť p. Františka Tkáčika, bytom Korňa, Vyšná Korňa 105 o odpredaj pozemku
č. E 9-18592/15 trvalé trávnaté porasty o výmere 13m², v katastrálnom území Korňa
b/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku p. č. E 9-18592/15 trvalé trávnaté porasty o výmere 13m², v katastrálnom
území Korňa vo vlastníctve obce za cenu 3,32€/m² v súlade s §9a ods. 8 písm. e/ zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení zmien a noviel, z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
ktorý spočíva v tom, že sa jedná o pozemky, ktoré sú priľahlé k pozemku žiadateľa a obec ich
nevyužíva, ani neplánuje užívať. Všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí
žiadateľ

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Jaroslav Chylík, Ing. Anton Sabela, Jana Bielčiková,
Ing. Marianna Bebčáková, Bohumil Jaroš, Mgr. Peter Paľuch

Proti :

nikto

Neprítomní na hlasovaní :

Martin Kontrík, Rastislav Fatura, Mgr. Vladimír Šufliarsky

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4

Štefan Belko, starosta obce

Obec Korňa
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 13. 04. 2018 č. 455/2018

k žiadosti Vladimíra Vráblika, bytom Vyšná Korňa 248 o odkúpenie parciel CKN 6663/3
o výmere 114m² - ostatné plochy a CKN 6664/2 o výmere 79m²- záhrada, v katastrálnom
území Korňa

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Vladimíra Vráblika, bytom Vyšná Korňa 248 o odkúpenie parciel CKN 6663/3 o
výmere 114m² - ostatné plochy a CKN 6664/2 o výmere 79m²- záhrada, v katastrálnom území
Korňa
b/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku p. č. CKN 6663/3 o výmere 114m² - ostatné plochy a CKN 6664/2 o výmere
79m²- záhrada, v katastrálnom území Korňa vo vlastníctve obce za cenu 3,32€/m² v súlade s
§9a ods. 8 písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení zmien a noviel,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že sa jedná o pozemky, ktoré sú
priľahlé k pozemku žiadateľa, nachádza sa v zastavanej časti a obec ich nevyužíva. Všetky
náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí žiadateľ

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Jaroslav Chylík, Ing. Anton Sabela, Jana Bielčiková,
Ing. Marianna Bebčáková, Bohumil Jaroš, Mgr. Peter Paľuch

Proti :

nikto

Neprítomní na hlasovaní :

Martin Kontrík, Rastislav Fatura, Mgr. Vladimír Šufliarsky

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4

Štefan Belko, starosta obce

Obec Korňa
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 13. 04. 2018 č. 456/2018

k žiadosti Rastislava Skorčíka, bytom Vyšná Korňa 887 o odkúpenie pozemku p. č.
KN-E 9-18592/9 o výmere 81m² v sume 3,32€/m².
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Rastislava Skorčíka, bytom Vyšná Korňa 887 o odkúpenie pozemku p. č.
KN-E 9-18592/9 o výmere 81m² v sume 3,32€/m².
b/ b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť Rastislava Skorčíka, bytom Vyšná Korňa 887 o odpredaj pozemkov v k. ú. Korňa
p.č. KN-E 9-18592/9 o výmere 81m² v sume 3,32€/m² vo vlastníctve obce s tým, že stavebná
komisia posúdi na mieste zámer odpredaja obecného pozemku a navrhne spôsob riešenia

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Jaroslav Chylík, Ing. Anton Sabela, Jana Bielčiková,
Ing. Marianna Bebčáková, Bohumil Jaroš, Mgr. Peter Paľuch

Proti :

nikto

Neprítomní na hlasovaní :

Martin Kontrík, Rastislav Fatura, Mgr. Vladimír Šufliarsky

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4

Štefan Belko, starosta obce

Obec Korňa
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 13. 04. 2018 č. 457/2018

k žiadosti Martina Rudinského, bytom Klokočov Klín o odkúpenie pozemku p. č. CKN 2961/2
–trvalé trávne porasty o výmere 52m², ktorá je vo vlastníctve obce.
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Martina Rudinského, bytom Klokočov Klín o odkúpenie pozemku p. č. CKN 2961/2
–trvalé trávne porasty o výmere 52m², ktorá je vo vlastníctve obce.
b/ b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť Martina Rudinského, bytom Klokočov Klín o odkúpenie pozemku p. č. CKN 2961/2
–trvalé trávne porasty o výmere 52m², ktorá je vo vlastníctve obce s tým, že stavebná komisia
posúdi na mieste zámer odpredaja obecného pozemku a navrhne spôsob riešenia

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Jaroslav Chylík, Ing. Anton Sabela, Jana Bielčiková,
Ing. Marianna Bebčáková, Bohumil Jaroš, Mgr. Peter Paľuch

Proti :

nikto

Neprítomní na hlasovaní :

Martin Kontrík, Rastislav Fatura, Mgr. Vladimír Šufliarsky

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4

Štefan Belko, starosta obce

Obec Korňa
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 13. 04. 2018 č. 458/2018

k žiadosti Materskej školy Korňa o poskytnutie finančných prostriedkov z dotácie na správu
školských objektov v sume 1000,- €
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Materskej školy Korňa o poskytnutie finančných prostriedkov z dotácie na správu
školských objektov v sume 1000,- €
b/ s c h v a ľ u j e
poskytnutie finančných prostriedkov z dotácie na správu školských objektov v sume 1000,-€
s tým, že finančné prostriedky budú použité na komplet realizáciu regulačného uzla. V cene je
čerpadlo, trojcestný ventil so servopohonom, vonkajší snímač teploty, armatúry a zapojenie
do kotla

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Jaroslav Chylík, Ing. Anton Sabela, Jana Bielčiková,
Ing. Marianna Bebčáková, Bohumil Jaroš, Mgr. Peter Paľuch

Proti :

nikto

Neprítomní na hlasovaní :

Martin Kontrík, Rastislav Fatura, Mgr. Vladimír Šufliarsky

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4

Štefan Belko, starosta obce

Obec Korňa
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 13. 04. 2018 č. 459/2018

k žiadosti o poskytnutie dotácie z MF SR na opravu budovy hospodárskeho dvora 2. časť,
spoluúčasť vo výške 1500,-€
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť o poskytnutie dotácie z MF SR na opravu budovy hospodárskeho dvora 2. časť,
spoluúčasť vo výške 1500,-€
b/ s c h v a ľ u j e
poskytnutie dotácie z MF SR na opravu budovy hospodárskeho dvora 2. časť, spoluúčasť vo
výške 1500,-€

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Jaroslav Chylík, Ing. Anton Sabela, Jana Bielčiková,
Ing. Marianna Bebčáková, Bohumil Jaroš, Mgr. Peter Paľuch

Proti :

nikto

Neprítomní na hlasovaní :

Martin Kontrík, Rastislav Fatura, Mgr. Vladimír Šufliarsky

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4

Štefan Belko, starosta obce

Obec Korňa
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 13. 04. 2018 č. 460/2018

k VZN o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
VZN o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce

b/ ruší
uznesenie č. 1/2006 zo dňa 30.6.2006
c/ u z n á š a s a
VZN o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Jaroslav Chylík, Ing. Anton Sabela, Jana Bielčiková,
Ing. Marianna Bebčáková, Bohumil Jaroš, Mgr. Peter Paľuch

Proti :

nikto

Neprítomní na hlasovaní :

Martin Kontrík, Rastislav Fatura, Mgr. Vladimír Šufliarsky

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4

Štefan Belko, starosta obce

Obec Korňa
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 13. 04. 2018 č. 461/2018

k výzve Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018 č. 2/2018 v rámci programu
„ Kultúra“
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
výzvu Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z
rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018 č. 2/2018 rámci programu „ Kultúra“
b/s c h v a ľ u j e
spoluúčasť najmenej 20% z výšky požadovanej dotácie
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Jaroslav Chylík, Ing. Anton Sabela, Jana Bielčiková,
Ing. Marianna Bebčáková, Bohumil Jaroš, Mgr. Peter Paľuch

Proti :

nikto

Neprítomní na hlasovaní :

Martin Kontrík, Rastislav Fatura, Mgr. Vladimír Šufliarsky

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4

Štefan Belko, starosta obce

Obec Korňa
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 13. 04. 2018 č. 462/2018

k projektu SFZ „Futbalová infraštruktúra“
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
projekt SFZ „Futbalová infraštruktúra“, ktorý podala Telovýchovná jednota Kysučan Korňa

b/ b e r i e n a v e d o m i e
úspešnosť projektu vo výške 12750,-€ s 30% spoluúčasťou
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Jaroslav Chylík, Ing. Anton Sabela, Jana Bielčiková,
Ing. Marianna Bebčáková, Bohumil Jaroš, Mgr. Peter Paľuch

Proti :

nikto

Neprítomní na hlasovaní :

Martin Kontrík, Rastislav Fatura, Mgr. Vladimír Šufliarsky

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4

Štefan Belko, starosta obce

