
                                                     Z á p i s n i c a 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Korni, konaného dňa 23.02.2018  v Korni 

 

Prítomní : 

 

Starosta obce:                                                Štefan Belko                         

 

Zástupca starostu obce:                                Mgr. Vladimír Šufliarsky 

 

Poslanci OZ:                                                  Rastislav Fatura 

                                                                        Mgr. Peter Paľuch 

                                                                        Jana Bielčiková 

                                                                        Ing. Marianna Bebčáková 

                                                                        Jaroslav Chylík 

                                                                        Bohumil Jaroš 

 

Neprítomní : Ing. Anton Sabela 

 Martin Kontrík 

 

Ostatní prítomní:                                         Mgr. Jaroslava Srničková, riad. ZŠ 

                                                                       Emília Vrábliková, riad. MŠ 

                                                                       Emília Juríková, ved. ŠJ , Peter Homola 

 

 

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, zasadnutie 

je uznášania schopné. Prítomných oboznámil s programom zasadnutia OZ, ktorý bol  schválený 

s doplnením bodov. Určil zapisovateľku p. Miroslavu Sadlekovú, prac. OÚ. Za overovateľov 

zápisnice boli schvalení p. Ing. Marianna Bebčáková a p. Jana Bielčiková, do návrhovej 

komisie boli schvalení poslanci p. Bohumil Jaroš, p. Jaroslav Chylík.   Program rokovania  bol 

schválený s doplnenými bodmi programu, a to je bod č. 3. Rokovanie o stavaní mosta smer 

Živčáková, bod č. 12. Rozpočtové opatrenie MŠ a ŠJ Korňa, v bode rôzne bolo doplnené 

spolufinancovanie TJ Korňa. 

Program  rokovania OZ: 

1./  Zahájenie zasadnutia, schválenie programu, overovateľov, určenie   

       zapisovateľa a návrhovej komisie 

2./  Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 08.12.2017 

3./  Rokovanie o stavaní mosta smer Živčáková 

4./   Výkon samosprávy za rok 2017  

5./   Hospodárenie  obce Korňa za rok 2017 

6./   Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu obce za rok 2017 

7./   Programový rozpočet obce na roky 2018-2020 

8./    Rozpočtové opatrenie obce Korňa č. 1/2018     



9./    Hospodárenie ZŠ, ŠKD, CVČ Korňa za rok 2017 

10./  Rozpočtové opatrenie ZŠ Korňa č. 1/2018 

11./  Hospodárenie MŠ a ŠJ Korňa za rok 2017 

12./  Rozpočtové opatrenie MŠ a ŠJ Korňa č. 1/2018 

13./  Inventarizácia majetku obce, ZŠ a MŠ Korňa k 31.12.2017, Vyradenie majetku obce, ZŠ 

a MŠ Korňa k 31.12.2017 

14./  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2017 

15./  VZN – Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Korňa 

16./  VZN – o vyhradení miest a stanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov 

počas volebnej kampane na verejných priestranstvách obce Korňa  

17./  VZN dodatok o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na 

dieťa MŠ a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Korňa 

18./  Výzva č. II: Prezídia policajného zboru 2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

dotácie z rozpočtovej kapitoly MVSR – 5% spolufinancovanie 

19./  Projekt: Zašová – Korňa cezhraničná spolupráca  

20./  Schválenie projektu TKO Semeteš- „ Kompostáreň pre Horné Kysuce“ 

21./  Správa o činnosti DHZ Korňa za rok 2017 

22./  Rôzne 

23./  Diskusia 

24./  Návrhy návrhovej komisie 

25./  Záver                                          

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 408/2018 

Ad. 2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 30. 09.2016 

V tomto bode programu bola prejednaná správa o kontrole plnenia uznesení prijatých na 

zasadnutí dňa 08.12.2017.                                                                                                 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 409/2018 

Ad. 3/ Rokovanie o stavaní mosta smer Živčáková 

V tomto bode programu bola prejednaná oprava mosta. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 410/2018 

 

Ad. 4./ Rokovanie o stavaní mosta smer Živčáková 

V tomto bode programu bol prejednaný  ďalší postup na opravu mosta 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.411/2018. 

 

Ad. 5./ Výkon samosprávy za rok 2017 

V tomto bode programu bol prejednaný  výkon samosprávy za rok 2017 

K tomuto bodu programu bolo  prijaté uznesenie č. 412/2018 

 

Ad. 6./ Hospodárenie  obce Korňa za rok 2017 

V tomto bode programu bolo prejednané  hospodárenie obce za rok 2017 

K tomuto bodu programu bolo  prijaté uznesenie č. 413/2018. 

 

Ad. 7./ Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu obce za rok 2017 

V tomto bode programu bola prejednaná hodnotiaca správa k programovému rozpočtu obce za 

rok 2017 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 414/2018 

 



Ad. 8./ Programový rozpočet obce na roky 2018-2020 
 

V tomto bode programu bol prejednaný  programový rozpočet obce na roky 2018-2020. 

K tomuto bodu programu bolo  prijaté uznesenie č. 415/2018. 

 

Ad. 9./ Rozpočtové opatrenie obce Korňa č. 1/2018     

V tomto bode programu bolo prejednané rozpočtové opatrenie č. 1/2018 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č 416/2018 

 

 Ad. 10./ Hospodárenie ZŠ, ŠKD, CVČ Korňa za rok 2017 
V tomto bode programu bolo prejednané  hospodárenie ZŠ, ŠKD, CVČ Korňa za rok 2017 

K tomuto bodu programu bolo  prijaté uznesenie č. 417/2018, 418/2018 

 

Ad. 11./ Rozpočtové opatrenie ZŠ Korňa č. 1/2018 

V tomto bode programu bolo prejednané  rozpočtové opatrenie č. 1/2018 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.419/2018  

 

Ad. 12./ Hospodárenie MŠ a ŠJ Korňa za rok 2017 

V tomto bode programu bolo prejednané hospodárenie MŠ a ŠJ Korňa za rok 2017. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.420/2018 

 

Ad. 13./ Rozpočtové opatrenie MŠ a ŠJ Korňa č. 1/2018 

V tomto bode programu bolo prejednané  rozpočtové opatrenie MŠ Korňa  č. 1/2018 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.421/2018  

 

Ad. 14./Inventarizácia majetku obce, ZŠ a MŠ Korňa k 31.12.2017 Vyradenie majetku 

obce, ZŠ a MŠ Korňa k 31.12.2017 

V tomto bode programu bola prejednaná inventarizácia majetku obce, ZŠ , MŠ a ŠJ 

k 31.12.2017 a zároveň boli prejednané návrhy na vyradenie majetktu obce, ZŠ, MŠ a ŠJ. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenia č. 422/2018, 423/2018, 424/2018, 425/2018, 

426/2018,427/2018 

 

Ad. 15./ Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2017 
V tomto bode programu bola prednesená správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

za rok 2017. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.428/2018 

 

Ad. 16./ VZN – Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Korňa 
V tomto bode programu bol prednesený rozpočet ZŠ Korňa na rok 2017 - 2019. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.429/2018  

 

Ad. 17./ VZN – o vyhradení miest a stanovení podmienok na umiestňovanie volebných 

plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách obce Korňa  
V tomto bode programu bolo prednesené VZN – o vyhradení miest a stanovení podmienok na 

umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách obce 

Korňa 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.430/2018  

 



Ad. 18./ VZN dodatok o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy 

a prevádzku na dieťa MŠ a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce 

Korňa 

V tomto bode programu bolo prednesené VZN dodatok o určení výšky finančných prostriedkov 

určených na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Obce Korňa 

K tomuto bodu programu boli prijaté uznesenia č.431/2018 

 

Ad. 19./ Výzva č. II: Prezídia policajného zboru 2018 na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly MVSR – 5% spolufinancovanie 

V tomto bode programu bola prednesená Výzva č. II: Prezídia policajného zboru 2018 na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly MVSR – 5% 

spolufinancovanie 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.432/2018  

 

Ad. 20./ Projekt: Zašová – Korňa cezhraničná spolupráca  
V tomto bode programu bol prednesený Projekt: Zašová – Korňa cezhraničná spolupráca.    

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.433/2018 

 

Ad. 21./ Schválenie projektu TKO Semeteš- „ Kompostáreň pre Horné Kysuce“ 
V tomto bode programu  bolo prednesené Schválenie projektu TKO Semeteš- „ Kompostáreň 

pre Horné Kysuce“. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 434/2018  

 

Ad. 19./ Správa o činnosti DHZ Korňa za rok 2017 

V tomto bode programu bola prednesená správa o činnosti DHZ Korňa za rok 2017K tomuto 

bodu programu bolo prijaté uznesenie č.435/2018  

 

Ad. 22./ Rôzne 

V tomto bode programu boli prejednané došlé žiadosti, návrhy a pripomienky poslancov. 

 

a/ Žiadosť o vydanie uznesenia k havarijnému stavu vodovodných rozvodov 

V tomto bode programu bola prednesená situácia v ktorej sa nachádza vodovodný stav 

rozvodov v starej časti ZŠ. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 436/2018 

 

b/ 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. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 437/2018 

 

c /Žiadosť p. Mgr. Petra Paľucha o spolufinancovanie 30% na výzvu so SFZ SR 

V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť p. Mgr. Petra Paľucha na spolufinancovanie 

30% ku Výzve SFZ SR 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 438/2018 

 

d/ Schválenie  uznesenia na spolufinancovanie multifunkčného ihriska 5% 

V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť na 5% spolufinancovanie budovania 

multifunkčného ihriska v športovom areáli, bývalé škvarové ihrisko Korňa. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č 439/2018 



 

Ad. 22./ Diskusia. 

V tomto bode programu diskutovali prítomní k prejednávaným bodom programu. 

Starosta obce vyzval všetkých prítomných, aby sa zapojili do diskusie. 

Štefan Belko, starosta obce 

K výstavbe a financovaniu mosta pri základnej škole smer Živčákova uviedol, že so  zástupcom 

Mgr. Vladkom Šufliarskym  boli za Žilinským biskupom p Galisom. Pričom sme mu vysvetlili 

problematiku, prisľúbil nám pomoc formou verejnej zbierky. Taktiež som za to , aby sme mali 

spoplatnené parkovanie. Keď som to predniesol pred farskou radou, aby sme vytvorili na to 

spoločnú neziskovú organizáciu nikto s tým nesúhlasil. Od roku 2008 sa na moste nič nerobilo, 

nevedel  uviesť prečo sa to skôr neriešilo, ale až teraz, Každopádne sa na oprave mosta pracuje 

keďže je potrebné vybaviť veľa dokumentov, povolení. Hlavne je financovanie. Máme už 

vypracovaný projekt za ktorý sme už zaplatili 5.000,- Eur, bol vyhotovený geometrický plán, 

polohopis a vyškopis. Bolo pridelené súpisné číslo na most. V súčasnej dobe čakáme na zápis 

LV. Boli návrhy na výstavbu lacnejšej varianty mosta. Ide o plechový most bez betónových 

podpier, Boli sme si pozrieť pár mostov, ktoré sú opravené no nie je to lacná záležitosť. 

Potrebujeme spĺňať určité normy, ktoré sú dôležité. Musíme vychádzať z toho čo máme 

v rukách a nevymýšľať, Nemôžeme zasahovať do cudzích pozemkov ako má p. Korduliak, 

ktorý je vlastník pozemku pri moste a nesúhlasí s predajom. A na stavebné povolenie nie je 

žiadna lehota .  Čo sa týka spolufinancovania TJ 30 % som rád, že TJ Kysučan Korňa sa zapojila 

do projektu teda výzvy SFZ SR. Budem naozaj rád keď im čo najviac schvália, ale aby sme 

mohli vydať uznesenie potrebujeme vidieť rozpočet na základe ktorého uvidíme o akej sume 

sa bavíme keďže do TJ sme už minulý rok dali vyše 50.000 eur na opravu budovy a nedostalo 

sa nám žiadnej vďaky ešte bolo písané na stránke TJ Kysučan Korňa , že budova sa opravila 

vďaka sponzorom čo nie je pravda. Opravu budovy zaplatila obec Korňa zo svojich financií. 

Nikto zo sponzorov neprispel na opravu budovy.  

Taktiež sa zapájame do výzvy na vybudovanie multifunkčného ihriska kde máme 

spolufinancovanie 5 %. Projekt je spracovaný a budeme ho podávať do 5. marca 2018, spoločne 

s projektom budovania detského ihriska v športovom areáli. 

Rastislav Fatura, poslanec OZ 

Je potrebné aby sme využívali všetky možné projekty na podporu obce – či už v rámci 

ministerstiev alebo európskych projektov. 

Ak aktívne nesplníme podmienky a žiadostiach nie je možné dostať dotáciu. Ja osobne 

v spolupráci so starostom a zamestnancami obce ich  sledujeme, vypracovávame a riešime,  nič 

samé pod nos nespadne. 

Ohľadom mosta Živčáková, treba vyriešiť dofinancovanie a zanechať šírku 6 metrov- nakoľko 

sa intenzita dopravy zvyšuje na Živčákovú. Ak po súhlase s dekanom a farskou radou treba 

doriešiť spoločnosť na výber a následne splatenie úveru mosta čím skôr. 

Marianna Bebčáková, poslankyňa OZ 

 K mostu,  treba zvážiť financovanie mosta oproti ZŠ. Je potrebné ho čo najskôr postaviť, keďže 

aj most pri MŠ , ktorý sa teraz používa je taktiež v havarijnom stave ako aj iné mosty, ktoré 

máme v obci je nutné opraviť. Takže máme čo robiť keďže sú naozaj v havarijnom stave a nie 

len tie ktoré sú pri hlavnom ťahu ale aj bočné /napr. most u Majtána/. Treba zavolať pána 

Korduliaka /majiteľa pozemku/ na zastupiteľstvo a porozprávať sa s ním o odpredaji pozemku, 

ktorý je potrebný na stavbu mosta. Máme lehotu na stavebné povolenie? Je potrebné aby sme sa 

poradili s právnikom ohľadu vyberania peňazí za parkovanie.  

Bohumil Jaroš, poslanec OZ 

Treba vytvoriť plán ako to vychádza s financiami. Most potrebuje všetci. Musíme začať vyberať 

poplatky za parkovanie. Bola chyba, že sme to nezaviedli predtým. Most sme mohli mať už 

dávno. Niekedy aj cena vie veľmi prekvapiť, ale vychádzame z cenníka. Treba ešte veľa vybaviť 



aby sa oprava začala. Hlavne treba mať dokumentáciu k oprave mosta tak ako je nutné ju mať 

aby sme sa na niečo nezabudlo.  

Jaroslav Chylík, poslanec OZ 

Musíme vedieť z čoho bude financovanie na opravu mosta. Som za to , aby bolo parkovanie 

spoplatnené, taktiež súhlasím so založením organizácie na vyberanie financií pre opravu mosta.  

Mgr. Vladimír Šufliarsky, zástupca starostu  

 Most potrebujeme opraviť pre obojsmernú premávku. Urobená práca za  x tisíc a nikto nič 

nepovie. Starosta robí čo môže aj so svojimi pracovníkmi. Vychádzajme seriózne, keď sme boli 

za biskupom bol príjemný a veľmi dobre nám to vychádzalo. Treba platené parkovanie, ktoré 

nám finančne pomôže na opravu mosta.  

Mgr. Peter Paľuch, poslanec OZ 
Pred  tromi mesiacmi bolo zastupiteľstvo , kde som túto opravu mosta urgoval. Ak je potrebné 

treba vziať úver a dať všetky peniaze z obce do opravy do mosta. Zastaviť ostatné aktivity v obci 

a stavať most.  Mali by sme čerpať z obecného rozpočtu. Veď na to to je. Nech vypracuje 

finančná komisia návrh na financovanie a podľa neho sa uvidí čo bude a ako bude.  

Jana Bielčiková, poslankyňa OZ 

Pokiaľ by bolo možné som za to , aby sa vybavila zbierka. Most potrebujú všetci a hlavne 

myslíme na tých, ktorý tam bývajú.  

Peter Homola 
Na toto zastupiteľstvo som prišiel aby som sa dozvedel aké sú plány na opravu mosta preto, že  

sa dlho s ním nič nerobí. Nie sme s tým oboznámení a ľudia keď sa nás aj pýtajú nevieme im nič 

povedať. Preto by som chcel poprosiť pána starostu ako aj obecné zastupiteľstvo aby ste mi 

poskytli informácie ako pokračuje oprava mosta a čo sa bude diať ďalej. Na farskej rade sme 

schválili  výber parkovania ale musí to obec zabezpečiť, ako aj organizáciu nakoľko s tým máte 

viac skúsenosti. Vďaka nej sa  vyzbiera na opravu mosta, ktorý všetci potrebujeme. Chcel by 

som sa dozvedieť presné údaje a hlavne časové ako, kedy sa začne už oprava. 

Jaroslava Srníčková, riad. ZŠ 
K ZŠ – informovala prítomných, že v majú havarijný stav vodovodných rozvodov v starej časti 

hlavnej budovy nakoľko je možnosť podania projektu ale je tam potrebné uznesenie ako aj 

spoluúčasť 5 %. 

 

Ad. 23./ Návrhy návrhovej komisie 

K tomuto bodu programu neboli podané žiadne návrhy návrhovej komisie. 

 

Ad. 24./ 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: Ing. Marianna Bebčáková  

                       Jana Bielčiková 

 

Zapísala: Miroslava Sadleková 



 


