Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Korni, konaného dňa 12.12. 2019 v Korni
Prítomní :

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce
Bohumil Jaroš, zástupca starostu
Martin Kontrík, poslanec OZ
Ing. Peter Veselka, poslanec OZ
Rastislav Fatura, poslanec OZ
Ing. Anton Sabela, poslanec OZ
Emília Barčáková, poslankyňa OZ
Bc. Renáta Bielčiková, poslankyňa OZ

Neprítomní:

Štefan Belko, poslanec OZ
Milan Palica, poslanec OZ

Ostatní prítomní: Ing. Marcel Nekoranec, kontrolór obce,
Ing. Jana Brezinová, ek. OÚ
Daniela Neherová, prac. OÚ
Mgr. Jana Rapušáková, prac. obce
Mgr. Jaroslava Srničková, riad. ZŠ
Emília Vrábliková, riad. MŠ
1./ Otvorenie zasadania OZ
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Korni otvorila a viedla starostka obce Ing. Marianna
Bebčáková. Konštatovala, že zasadnutie je zvolané v súlade so zákonom číslo 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení. Obecného zastupiteľstva sa zúčastnilo 7 poslancov, z celkového počtu 9,
takže zasadnutie je uznášania schopné.
2./ Určenie overovateľov, zapisovateľa a návrhovej komisie
Následne starostka oboznámila prítomných s programom zasadnutia OZ, ktorý bol schválený
s doplnením bodu programu „Stanovisko hlavného kontrolóra obce Korňa k návrhu rozpočtu
na rok 2020 a viacročného rozpočtu obce na roky 2020-2022.“ Poverila zapisovateľku p.
Danielu Neherovú, prac. OÚ, za overovateľov zápisnice boli určení Martin Kontrík, Ing.
Anton Sabela, do návrhovej komisie boli určení poslanci Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura
a Emília Barčáková. Overovatelia zápisnice, návrhová komisia, zapisovateľka boli schválení
jednomyselne.
Program rokovania OZ:
1./ Otvorenie
2./ Schválenie overovateľov zápisnice, programu rokovania, určenie zapisovateľky
a návrhovej komisie
3./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 27.09.2019 a 15.11.2019
4./ Hospodárenie obce Korňa za 3. štvrťrok 2019
5./ Rozpočtové opatrenie obce č. 9/2019

6./ Hospodárenie Základnej školy Korňa za 3. štvrťrok 2019
7./ Rozpočtové opatrenie ZŠ Korňa č. 5/2019
8./ Hospodárenie Materskej školy Korňa za 3. štvrťrok 2019
9./ Rozpočtové opatrenie MŠ Korňa č. 6/2019
10./ Stanovisko hlavného kontrolóra obce Korňa k návrhu rozpočtu na rok 2020
a viacročného rozpočtu obce na roky 2020-2022
11./ Návrh rozpočtu obce Korňa na roky 2020 -2022
12./ Návrh rozpočtu ZŠ Korňa na roky 2020-2022
13./ Návrh rozpočtu MŠ Korňa na roky 2020 – 2022
14./ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020
15./ Pracovný poriadok obce
16./ VZN obce Korňa o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady č.1/2020
17./ Inventarizačné komisie pre vykonanie inventarizácie majetku obce k 31.12.2019
18./ Návrh na zabezpečenie procesu obstarávania oprávnenej osoby pre spracovanie
zámeru doplnku územného plánu
19./ Rôzne
20./ Diskusia
21./ Návrh na uznesenie
22./ Záver
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 195/2019
3./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 27.09.2019 a 15.11.2019
V tomto bode programu bola prejednaná správa o kontrole plnenia uznesení prijatých na
zasadnutí dňa 27.09.2019 a 15.11.2019.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 196/2019.
4./ Hospodárenie obce Korňa za 3. štvrťrok 2019
V tomto bode programu bolo prejednané hospodárenie obce Korňa za 3. štvrťrok 2019.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 197/2019.
5./ Rozpočtové opatrenie obce č. 9/2019
V tomto bode programu bolo prejednané rozpočtové opatrenie obce č. 9/2019.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 198/2019.
6./Hospodárenie Základnej školy Korňa za 3. štvrťrok 2019
V toto bode programu bolo prejednané hospodárenie Základnej školy Korňa za 3. štvrťrok
2019.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 199, 200, 201/2019.
7./ Rozpočtové opatrenie ZŠ Korňa č. 5/2019
V tomto bode programu bolo prejednané rozpočtové opatrenie ZŠ Korňa č. 5/2019.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 202019.
8./ Hospodárenie Materskej školy Korňa za 3. štvrťrok 2019
V tomto bode programu bolo prejednané hospodárenie Materskej školy Korňa za 3. štvrťrok
2019.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 203/2019.
9./ Rozpočtové opatrenie MŠ a ŠJ Korňa č. 6/2019
V tomto bode programu bolo prejednané rozpočtové opatrenie MŠ a ŠJ Korňa č. 6/2019.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 204/2019.
10./ Stanovisko hlavného kontrolóra obce Korňa k návrhu rozpočtu na rok 2020

a viacročného rozpočtu obce na roky 2020-2022
V tomto bode programu bolo prejednané stanovisko hlavného kontrolóra obce Korňa
k návrhu rozpočtu na rok 2020 a viacročného rozpočtu obce na roky 2020-2022.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 205/2019.
11./ Návrh rozpočtu obce Korňa na roky 2020 -2022
V tomto bode programu bol prejednaný návrh rozpočtu obce Korňa na roky 2020 -2022.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 206/2019.
12./ Návrh rozpočtu ZŠ Korňa na roky 2020-2022
V tomto bode programu bol prejednaný návrh rozpočtu ZŠ Korňa na roky 2020-2022.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 207/2019.
13./ Návrh rozpočtu MŠ Korňa na roky 2020 – 2022
V tomto bode programu bol prejednaný návrh rozpočtu MŠ Korňa na roky 2020 – 2022.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 208/2019.
14./ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020
V tomto bode programu bol prejednaný návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
na 1. polrok 2020.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 209/2019.
15./Pracovný poriadok obce
V tomto bode programu bol prejednaný Pracovný poriadok obce.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 210/2019.
16./ VZN obce Korňa o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady č.1/2020
V tomto bode programu bolo zrušené uznesenie č. 189/2019 - prejednanie poplatku za TKO
na rok 2020 a prejednané VZN obce Korňa o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady č.1/2020
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 211,212/2019.
17./ Inventarizačné komisie pre vykonanie inventarizácie majetku obce k 31.12.2019
V tomto bode programu bolo prejednané inventarizačné komisie pre vykonanie
inventarizácie majetku obce k 31.12.2019.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 213/2019.
18./ Návrh na zabezpečenie procesu obstarávania oprávnenej osoby pre spracovanie
zámeru doplnku územného plánu
V tomto bode programu bol prejednaný návrh na zabezpečenie procesu obstarávania
oprávnenej osoby pre spracovanie zámeru doplnku územného plánu.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 214/2019.
19./Rôzne
a/ Návrh na prevod pozemkov pod miestnymi komunikáciami od Slovenského pozemkového
fondu do vlastníctva obce Korňa
V tomto bode programu bol prejednaný návrh na prevod pozemkov pod miestnymi
komunikáciami od Slovenského pozemkového fondu do vlastníctva obce Korňa.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 215/2019.
b/ Žiadosť MO SRZ Turzovka o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2020
V tomto bode bola prejednaná žiadosť MO SRZ Turzovka o poskytnutie dotácie z rozpočtu
obce na rok 2020.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie. č. 216/2019.
c/ Žiadosť Márie Bielčikovej, bytom Korňa 125 o pridelenie nájomného bytu

V tomto bode bola prejednaná žiadosť Márie Bielčikovej, bytom Korňa 125 o pridelenie
nájomného bytu.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie. č.217/2019
d/ Žiadosť ZŠ Korňa o dotáciu finančných prostriedkov na projekt: Pracuj v školskej jedálni
vo výške 1504,-€ na december 2019
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť ZŠ Korňa o dotáciu finančných prostriedkov
na projekt: Pracuj v školskej jedálni vo výške 1504,-€ na december 2019.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.218/2019.
e/ Žiadosť Miroslavy Učníkovej, bytom Korňa 572 o pridelenie opatrovateľskej služby
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť Miroslavy Učníkovej, bytom Korňa 572 o
pridelenie opatrovateľskej služby.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 219/2019.
f/ Žiadosť Ladislava Ďurkáča, Korňa 257 o odkúpenie obecného pozemku p.č. EKN 33488/1
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť o odkúpenie obecného pozemku.
K tomu to bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 220/2019.
g/ Správa o činnosti TJ Kysučan Korňa za rok 2019
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 221/2019.
h/ Prísľub OZ p. Miroslavovi Staníkovi a manželke Ľubomíre, bytom Korňa 622, že ak dôjde
k vybudovaniu BD, obec vybuduje betónové oplotenie do výšky 2 m na hranici p.č. CKN
2777 a 2778, taktiež napojenie odvodnenia z cesty do dažďovej kanalizácie BD, ako aj
možnosť napojenia dažďovej kanalizácie z rodinného domu č. 622 do dažďovej kanalizácie
BD
V tomto bode programu bol prejednaný návrh na prísľub r. Staníkovej, č. 622, že ak dôjde
k vybudovaniu BD, obec vybuduje betónové oplotenie do výšky 2 m na hranici p.č. CKN
2777 a 2778, taktiež napojenie odvodnenia z cesty do dažďovej kanalizácie BD, ako aj
možnosť napojenia dažďovej kanalizácie z rodinného domu č. 622 do dažďovej kanalizácie
BD.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 222/2019
ch/ Žiadosť Jakuba Juríka,a bytom Korňa 205o zaradenie p.č. CKN 3438/3 o výmere 947 m²
do územného plánu obce
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť Jakuba Juríka o zaradenie p.č. CKN 3438/3
o výmere 947 m² do územného plánu obce.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 223/2019.
i/ Žiadosť Zuzany Droždiakovej, bytom Kysucké Nové Mesto o pridelenie obecného bytu
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť Zuzany Droždiakovej, bytom Kysucké Nové
Mesto o pridelenie obecného bytu
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 224/2019.
j/ Žiadosť Jozefíny Jakubíkovej, bytom Korňa 498 a Petra Kontríka, bytom Korňa702
o zmenu územného plánu pozemkov v osade Korňa u Galuščákov
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť Jozefíny Jakubíkovej, bytom Korňa 498 a
Petra Kontríka, bytom Korňa702 o zmenu územného plánu pozemkov v osade Korňa
u Galuščákov.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.225/2019.
k/ Žiadosť Jozefa Jendriska a manželky Miroslavy, bytom Korňa 609, aby Obec Korňa
zriadila vecné bremeno na pozemku p. č. EKN 33179/1 ostatná plocha o výmere 647 m² na
zriadenie inžinierskych sieti.

V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť Jozefa Jendriska a manželky Miroslavy,
bytom Korňa 609, aby Obec Korňa zriadila vecné bremeno na pozemku p. č. EKN 33179/1
ostatná plocha o výmere 647 m² na zriadenie inžinierskych sieti.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 226/2019.
l/ Žiadosť Aktiv Parku Korňa futbalového mužstva starých pánov o bezplatný prenájom
priestorov kultúrneho domu dňa 04. 01.2020 pre slávnostné ukončenie Memoriálu Pavla
Skorčíka a Viktora Vyrobíka.
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť futbalového mužstva starých pánov.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 227/2019.
20./ Diskusia
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce – podala prítomným informácie:
Materská škola
Vzhľadom na to, že opäť nastala havarijná situácia s komínom v MŠ, bolo nevyhnutné dať
komín urgentne prečistiť, prevložkovať, zaizolovať komín a zamurovať otvory. Komín bol
v nevyhovujúcom stave, nevyhovoval žiadnym normám, bol prevložkovaný flexi nerezovou
hadicou, ktorá sa na uvedený kotol vôbec nesmie používať, komín nemal vyberací otvor,
neúčinná výška komína, nedobre napojený dymovod.
Slovenský pozemkový fond
SPF doručil do miest a obcí list, v ktorom nás informoval že v prípade, že má obec verejné
budovy, prípadne pozemky s miestnymi komunikáciami vo vlastníctve SPF, môže požiadať
o ich prevod do majetku obce. Keďže som doposiaľ nemala uznesenie z OZ, poslali sme na
SPF list, v ktorom sme napísali informáciu, že naša obec má záujem, avšak presný zoznam
pozemkov pošleme až po OZ. Naša pracovníčka prezrela všetky obecné budovy a cesty, kde
sa nachádzajú pozemky v správe SPF: Cesta za mostom pri ZŠ, cesta k plánovanej výstavbe
RD Stolárik, cesta k RD Anton Sabela, cesta k ropnému prameňu, z extravilánu obce : cesta
k Tomášovi Ježíkovi v smere na Beskyd. Požiadame o prevod pozemkov do vlastníctva obce,
avšak nezaručujem, že ich SPF v uvedenom rozsahu prevedie do vlastníctva obce.
Zateplenie obecného úradu
V súčasnosti máme preplatené finančné prostriedky v sume 254.085,38€, o preplatenie sme
požiadali formou predfinancovania. Na zvyšné finančné prostriedky sme poslali žiadosť
o platbu práve dnes v sume 14.250€, pričom suma zahŕňa faktúru od stavebného dozoru
4.000€, externý manažment 4.800€ a zvyšné finančné prostriedky predstavujú spoluúčasť zo
stavebných prác. Mali sme kontrolu zo SIEA, ktorá bola zameraná na kontrolu
administratívnu ako aj fyzického stavu po zateplení, výmene vykurovacích kotlov, osvetlenia
a regulačných ventilov. Výsledkom kontroly nám boli krátené finančné prostriedky v sume
15,70€ za nedodržaný rozmer okna, ktorý nebol v súlade s ponukou, ale bol zameraný
skutkový stav. Na základe uvedeného môžeme byť spokojní s výsledkom kontroly.
Na záver by som chcela poďakovať všetkým poslancom, ktorí ma podporili v mojich
návrhoch a tak sa nám podarilo za celý rok urobiť kus práce. Ďakujem.
Rastislav Fatura – poslanec OZ
Chcel by som sa opýtať riaditeľky MŠ Korňa, ako to vychádza finančne na už toľko
spomínané obedy zadarmo?
Otázka, či nám bude predstavená ako poslancom finálna verzia po dotazoch na zmenu
územného plánu našej obce Korňa.
Som za návrh p. starostky za využitie ponuky od Slovenského pozemkového fondu na
prevedenie vybratých pozemkov na obec Korňa.

Ďalej som za schválenie dohody s rodinou Stanikovou ohľadom výstavby nových dvoch
bytových domov pri územnom konaní.
Klobúk dole a poďakovanie pre p. starostku a realizačný tým za úspešné ukončenie projektu
zateplenia.
Tomáš Staník, predseda TJ Kysučan Korňa
Informoval prítomných o činnosti TJ Kysučan Korňa, že im chýbajú finančné prostriedky na
tento rok, a preto by bolo vhodné navýšiť rozpočet na rok 2020. Bolo navrhnuté predsedovi
TJ zo strany poslancov, aby vyhotovil do budúceho zasadania hospodárenie TJ a na základe
toho sa môže uvažovať o navýšení rozpočtu pre športovcov. A hlavne, keď niečo športovci
potrebujú, treba prísť na zasadanie s konkrétnymi požiadavkami.
Ing. Peter Veselka, poslanec OZ
Nakoľko kultúrny dom obce Korňa je po úspešnej rekonštrukcii a tým pádom je opäť schopný
prevádzky, napadá ma otázka, aké sú vhodné možnosti využitia týchto pekných priestorov.
Potenciál tohto miesta som si uvedomil napr. počas Vianočných trhov (v čase predstavenia
Mikuláša) keď KD doslova "praskal vo švíkoch" :) Či už z vlastného presvedčenia, ako aj z
podnetov našich občanov, by som chcel z pozície poslanca OZ Obce Korňa, ktorý je
predsedom kultúrnej komisie, predložiť pani starostke ako aj poslancom OZ návrh na
zriadenie obecného kina. Áno, určite vás napadne otázka, či prevádzkovanie kina bude
rentabilné a tiež, či bude o neho dostatočný záujem. Dovolím si tvrdiť, že príležitosť zájsť si
do kina priamo v našej obci a odreagovať sa tak pri dobrom filme, postráda nejeden z nás a z
toho dôvodu som presvedčený o tom, že občania by túto možnosť uvítali. Teraz, keď už
máme KD plne k dispozícii, môžeme o tomto nápade diskutovať. Určite sa jedná o finančnú
investíciu, ako každý iný projektový zámer a jej návratnosť vám momentálne nedokážem
prezradiť. Avšak pridanou hodnotou tejto investície by bolo zlepšenie kultúrneho a
spoločenského vyžitia v obci a na tom mi osobne veľmi záleží. Film je podľa mňa skvelý
prostriedok na jednak uvoľnenie, nastolenie akejsi psychickej pohody vo vašom vnútri a tiež
aj následnú hlbšiu analýzu príbehu a debatku so známymi.
Čo sa týka materiálno-technického zabezpečenia, určite by bolo potrebné zakúpiť
veľkoplošné premietacie plátno s kvalitným projektorom a potrebným príslušenstvom a
zároveň adekvátnym ozvučením. Toto príslušenstvo by sme mohli obohatiť aj o nejakú
konštrukciu a tak spraviť kino mobilným, čo by sa dalo využiť v letných mesiacoch.
Periodicitu prevádzkovania kina, minimálne v začiatkoch, by som skôr videl na jeden deň v
mesiaci, prípadne podľa vyššieho záujmu aj častejšie. Ideálnym dňom sa mi javí sobota, kedy
by sme mohli v poobedných hodinách prehrať rozprávku pre deti a neskorších hodinách
vysielať filmy. Keďže v priestoroch KD máme k dispozícii aj kuchynku, mohli by sme ju
využiť aj na drobné občerstvenie návštevníkov kina. Možností je veľa.
Nakoľko je to len prvotný návrh/podnet k diskusii, nemám zatiaľ k dispozícii konkrétnu
cenovú kalkuláciu ani rozpis jednotlivých položiek. Avšak v prípade, že budete k tomuto
návrhu naklonený, som ochotný spracovať a pripraviť všetky potrebné dokumenty a plne sa
angažovať do riešenia tejto problematiky
Martin Kontrík, poslanec OZ
Upozornil na bezdrôtový rozhlas, že na niektorých úsekoch pri dlhšom hraní, ako napr. na
vianočných trhoch rozhlas chrčí, upozornil na to pán Horčičák z Vyšnej Korne a aj v Nižnej
Korni u Paľucha to chrčalo, ďalej upozornil na cestu do Staňov, ktorú treba ešte poopravovať,
nedá sa Staníkovcom tade prejsť autom. Ešte chcel vedieť koľko krát bol robený pre obec
energetický certifikát 1x alebo 2x, pretože v Turzovke stál 800,-€ a u nás 1200,-€ /bol robený
1x/. Ďalej sa vyjadril k návrhu poslanca Veselku na zriadenie kina v obci – podľa môjho

názoru to nie je lacná záležitosť, pretože je potrebná premietačka, licencia, autorské práva,
riadne ozvučenie a to ešte nevieme, aký bude o to záujem. Čo sa týka letného kina, to by
zvládla aj malá premietačka, ja nie som proti, ale stojí to kopec peňazí a my sme malá obec,
aby sme prevádzkovali kino. Som za, nech sa urobí nejaká štúdia a potom sa uvidí, čo ďalej.
Emília Barčáková, poslankyňa OZ – vyjadrila sa k práci starostky - som veľmi rada, že
máme starostku ako máme, do Korne sa vrátila slušnosť, poctivosť a serióznosť, hlavne veľa
sa robí, nehľadajú sa dôvody, prečo to nejde urobiť, ale hľadajú sa možnosti ako to ide urobiť.
Podľa môjho názoru a nie len môjho, v obci sa nerobí medzi ľuďmi nepriateľstvo, ale
naopak, ľudia sa spájajú, všetci ťahajú za jeden povraz, a preto sa robota spraví a je to
konečne na našej obci vidno.. Toto sme tu všetci potrebovali, srdečná vďaka...
Mgr. Jaroslava Srničková, riad. ZŠ – poďakovala starostke a poslancom OZ za spoluprácu
a ústretovosť
21./ Návrh na uznesenie - neboli žiadne návrhy
22./ Záver
Starostka obce Ing. Marianna Bebčáková konštatovala, že program dnešného zasadnutia OZ
bol vyčerpaný, poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončila.

Ing. Marianna Bebčáková
starosta obce
Overovatelia:
Martin Kontrík

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

Ing. Anton Sabela

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

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 12. 12. 2019 číslo 195/2019

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

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
program rokovania, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

b/ s c h v a ľ u j e
overovateľov zápisnice Martin Kontrík, Ing. Anton Sabela, návrhovú komisiu v zložení:
Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura, Bc. Renáta Bielčiková, zapisovateľku p. Danielu
Neherovú a program rokovania s doplneným bodom programu

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Ing. Anton Sabela, Bc. Renáta Bielčiková,
Rastislav Fatura

Proti : nikto
Neprítomní:

Emília Barčáková, Milan Palica, Bohumil Jaroš, Štefan Belko

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 5
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 12. 12. 2019 číslo 196/2019

ku kontrole plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 27. 9. 2019 a 15. 11. 2019
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
správu o kontrole plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 27. 9. 2019 a 15. 11. 2019
b/ b e r i e n a v e d o m i e
správu o kontrole plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 27. 9. 2019 a 15. 11. 2019

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Ing. Anton Sabela, Bc. Renáta Bielčiková,
Rastislav Fatura

Proti : nikto
Neprítomní:

Emília Barčáková, Milan Palica, Bohumil Jaroš, Štefan Belko

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 5
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 12. 12. 2019 číslo 197/2019

k hospodárenie obce Korňa za 3. štvrťrok 2019

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie obce Korňa za 3. štvrťrok 2019
b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie obce Korňa za 3. štvrťrok 2019
Rekapitulácia príjmov a výdavkov Rozpočet Rozpočet Čerpanie
schválený upravený rozpočtu
k 30.9.2019
Bežné príjmy
1200900
1478861 1,233.733,Kapitálové príjmy
549106
481010
208.632,Príjmy z finančných operácií
200000
194800
195.269,Bežné výdavky
475700
692352
561.488,Kapitálové výdavky
881816
752056
318594,Výdavky finančných operácií
3000
12250
5.450,Transfery Základnej škole ŠR
400000
400000
302.426,Transfer VZP a SZP
10000
10000
8.497,Transfer Materskej škole
128790
153477
120.000,Transfer MŠ zo ŠR
3000
3000
2.358,Transfer Školskému klubu detí
27700
26446
21.951,Transfer Centru voľného času
19000
18670
15.514,ZŠ vlastné príjmy
6000
6000
9.107,MŠ vlastné príjmy
8000
8000
11.072,Transfer obedy zadarmo
500
19000
7.068,Zostatky na účtoch
369.731,75
Zostatok v pokladni
2.855,54
Zostatok nesplateného úveru
134.018,76

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Ing. Anton Sabela, Bc. Renáta Bielčiková,
Rastislav Fatura

Proti : nikto

Neprítomní:

Emília Barčáková, Milan Palica, Bohumil Jaroš, Štefan Belko

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 5
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 12. 12. 2019 číslo 198/2019

k rozpočtovému opatreniu obce Korňa č. 9/2019
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
rozpočtové opatrenie obce Korňa č. 9/2019
b/ s c h v a ľ u j e
rozpočtové opatrenie obce Korňa č. 9/2019 podľa predloženého návrhu

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Ing. Anton Sabela, B. Renáta Bielčiková,
Rastislav Fatura, Bohumil Jaroš

Proti : nikto
Neprítomní:

Emília Barčáková, Milan Palica, Štefan Belko

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 12. 12. 2019 číslo 199/2019

hospodáreniu Základnej školy Korňa za 3. štvrťrok 2019
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie Základnej školy Korňa za 3. štvrťrok 2019
b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie Základnej školy Korňa za 3. štvrťrok 2019

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ČERPANIE ROZPOČTU
09/2019 v €
Dotácia ŠR
304.478,00
Nevyčerpaná dotácia z r. 2018 ŠR

11.288,00

Dotácia : Škola v prírode

3.000,00

Dotácia: na učebnice

700,00

Vlastné príjmy

4.530,00

Projekt ŠR + od obce

8.719,62

Príjmy spolu:
Výdavky ZŠ

1–4 + 5–9

Čerpaná dotácia z r. 2018 ŠR
PROJEKT
Čerpanie vlastných príjmov
Výdavky spolu za organizáciu

332.715,62
274.291,28
11.288,00
12.929,68
1.120,00
299.628,96

Stavy na bankových účtoch a v pokladni k 30.09.2019:
Výdavkový bankový účet:
Príjmový účet:
Sociálny účet:
Zostatok v pokladni ZŠ:

35.895,97 €
890,77 €
865,35 €
76,54 €

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Ing. Anton Sabela, Bc Renáta Bielčiková,
Rastislav Fatura, Bohumil Jaroš

Proti : nikto
Neprítomní:

Emília Barčáková, Milan Palica, Štefan Belko

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 12. 12. 2019 číslo 200/2019

hospodáreniu CVČ Korňa za 3. štvrťrok 2019
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie CVČ Korňa za 3. štvrťrok 2019
b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie CVČ Korňa za 3. štvrťrok 2019
REKAPITULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ČERPANIE ROZPOČTU
09/2019 v €
Vzdelávacie poukazy /CVČ/
2.745,00
Dotácia pre CVČ

9.252,16

Príjmy spolu:

16.691,16

Výdavky CVČ + Vzdelávacie poukazy
Výdavky spolu za CVČ

13.180,80
13.180,80

Stav v pokladni CVČ k 30.09.2019:
Zostatok v pokladni CVČ:

371,66 €

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Ing. Anton Sabela, Bc. Renáta Bielčiková,
Rastislav Fatura, Bohumil Jaroš

Proti : nikto
Neprítomní:

Emília Barčáková, Milan Palica, Štefan Belko

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 12. 12. 2019 číslo 201/2019

hospodáreniu ŠKD Korňa za 3. štvrťrok 2019
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie ŠKD Korňa za 3. štvrťrok 2019
b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie ŠKD Korňa za 3. štvrťrok 2019

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ČERPANIE ROZPOČTU
09/2019 v €
Dotácia od obce ŠKD
19.971,81
Príjmy spolu:

19.971,81

Výdavky ŠKD

16.823,86

Výdavky spolu za ŠKD

16.823,86

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Ing. Anton Sabela, Bc. Renáta Bielčiková,
Rastislav Fatura, Bohumil Jaroš

Proti : nikto
Neprítomní:

Emília Barčáková, Milan Palica, Štefan Belko

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

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 12. 12. 2019 číslo 202/2019

k rozpočtovému opatreniu ZŠ Korňa č. 5/2019
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
rozpočtové opatrenie ZŠ Korňa č. 5/2019
b/ s c h v a ľ u j e
rozpočtové opatrenie ZŠ Korňa č. 5/2019 podľa predloženého návrhu

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Ing. Anton Sabela, Bc Renáta Bielčiková,
Rastislav Fatura, Bohumil Jaroš

Proti : nikto
Neprítomní:

Emília Barčáková, Milan Palica, Štefan Belko

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 12. 12. 2019 číslo 203/2019

hospodáreniu Materskej školy Korňa za 3. štvrťrok 2019
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie Materskej školy Korňa za 3. štvrťrok 2019
b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie Materskej školy Korňa za 3. štvrťrok 2019

Rekapitulácia príjmov a výdavkov v €
PRÍJEM
PRÍJMY
Dotácia od obce do Mš
Dotácia od obce do Šj
Dotácia od obce celkom
Vlastné príjmy Mš (nájom,dobropisy..)
Poplatky Mš
Mš (dary,dotácie mimo VS)
UP §50j (P.Chrenšč)

Očakávaný ročný príjem Skutočný k 30.9.2019
117860,00
88395,00
35617,00
17154,05
153477,00
3700,22
2500,00
1450,00
2910,00

105549,05
3040,62
1491,00
1370,98
962,48

Vlastné príjmy Mš

10560,22

6865,08

Dotácia ŠR (5-6.ročné deti)
Poplatky Šj
Potraviny

3538,00
12000,00
25000,00

2358,00
6636,72
13548,97

Vlastné príjmy ŠJ

37000,00

20185,69

4648,80

4648,80

55747,02

34057,57

209224,02
131958,22
77265,80

139606,62
97618,08
41988,54

Dotácia "Obedy zadarmo"
Vlastné príjmy Mš + Šj
Príjem celkom (dotácia obce, ŠR, vlastné)
z toho Mš
z toho Jš

VÝDAVKY
Výdavky Mš
Dotácia 5-6 r.deti
Mš (dary,dotácie mimo VS..)
UP §50j (P. Chrenšč)

VÝDAJ
Očakávaný ročný výdaj Skutočný k 30.6.2019
107970,32
71822,32
3538,00
328,47
1450,00
1370,97
2910,00
1509,70

Výdavky Mš celkom
Výdavky ŠJ
Dotácia "obedy zadarmo"
Výdavky ŠJ

115868,32
88453,00
4648,80
93101,80

75031,46
50448,52
4648,80
55097,32

Celkom
Rozdiel Mš
Rozdiel ŠJ

208970,12
16089,90
-15836,00

130128,78
22586,62
-13108,78

253,90

9477,84

Rozdiel celkom

Stavy na bankových účtoch a pokladniciach k 30.09.2019
Výdavkový bankový účet
Príjmový bankový účet
Účet Sociálny fond
Účet depozitu
Účet školskej jedálne
Pokladnica

15 006,25 EUR
10,00 EUR
474,57 EUR
0,00 EUR
1 652,07 EUR
101,23 EUR

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Ing. Anton Sabela, Bc. Renáta Bielčiková,
Rastislav Fatura, Bohumil Jaroš

Proti : nikto
Neprítomní:

Emília Barčáková, Milan Palica, Štefan Belko

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

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 12. 12. 2019 číslo 204/2019

k rozpočtovému opatreniu MŠ a ŠJ Korňa č. 6/2019

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
rozpočtové opatrenie MŠ a ŠJ Korňa č. 6/2019
b/ s c h v a ľ u j e
rozpočtové opatrenie MŠ a ŠJ Korňa č. 6/2019 podľa predloženého návrhu

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Ing. Anton Sabela, Bc. Renáta Bielčiková,
Rastislav Fatura, Bohumil Jaroš

Proti : nikto
Neprítomní:

Emília Barčáková, Milan Palica, Štefan Belko

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 12. 12. 2019 číslo 205/2019

k stanovisku hlavného kontrolóra obce Korňa k návrhu rozpočtu na rok 2020
a viacročného rozpočtu obce na roky 2020-2022
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
stanovisko hlavného kontrolóra obce Korňa k návrhu rozpočtu na rok 2020 a viacročného
rozpočtu obce na roky 2020-2022
b/ b e r i e n a v e d o m i e
stanovisko hlavného kontrolóra obce Korňa k návrhu rozpočtu na rok 2020 a viacročného
rozpočtu obce na roky 2020-2022

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela,
Bohumil Jaroš, Bc Renáta Bielčiková, Emília Barčáková

Proti : nikto
Neprítomní:

Milan Palica, Štefan Belko

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 12. 12. 2019 číslo 206/2019

k návrhu rozpočtu obce Korňa na roky 2020 -2022
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
návrh rozpočtu obce Korňa na roky 2020 -2022
b/ s c h v a ľ u j e
rozpočet obce Korňa na rok 2020
príjmy: 1 543 850
výdavky: 1 543 850
c/ b e r i e n a v e d o m i e
rozpočet obce Korňa na roky 2021 - 2022
1./ rok 2021: príjmy: 1 556 850
výdavky: 1 556 850
2./ rok 2022: príjmy: 1 556 850
výdavky: 1 556 850

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela,
Bohumil Jaroš, Bc.. Renáta Bielčiková, Emília Barčáková

Proti : nikto
Neprítomní:

Milan Palica, Štefan Belko

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 12. 12. 2019 číslo 207/2019

k návrhu rozpočtu ZŠ Korňa na roky 2020 -2022
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
návrh rozpočtu ZŠ Korňa na roky 2020 -2022
b/ s c h v a ľ u j e
rozpočet ZŠ Korňa na rok 2020
Príjmy:
466 000,00
Výdavky: 466 000,00
c/ b e r i e n a

vedomie

1./viacročný rozpočet ZŠ Korňa na rok 2021:
Príjmy:

466 000,00

Výdavky: 466 000,00
2./viacročný rozpočet ZŠ Korňa na rok 2022:
Príjmy:

466 000,00

Výdavky: 466 000,00
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela,
Bohumil Jaroš, Bc. Renáta Bielčiková, Emília Barčáková

Proti : nikto
Neprítomní:

Milan Palica, Štefan Belko

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 12. 12. 2019 číslo 208/2019

k návrhu rozpočtu MŠ Korňa na roky 2020 -2022
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
návrh rozpočtu MŠ Korňa na roky 2020 -2022
b/ s c h v a ľ u j e
rozpočet MŠ Korňa na rok 2020 :
Príjmy:

201 500,00

Výdavky: 201 500,00
c/ b e r i e n a

vedomie

1./viacročný rozpočet MŠ Korňa na rok 2021: Príjmy:

201 500,00

Výdavky:201 500,00
2./viacročný rozpočet MŠ Korňa na rok 2022: Príjmy: 201 500,00
Výdavky: 201 500,00
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela,
Bohumil Jaroš, Bc. Renáta Bielčiková, Emília Barčáková

Proti : nikto
Neprítomní:

Milan Palica, Štefan Belko

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 12. 12. 2019 číslo 209/2019

k návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020
b/ s c h v a ľ u j e
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020
c/ p o v e r u j e
hlavného kontrolóra obce výkonom kontrolnej činnosti v zmysle schváleného plánu
kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela,
Bohumil Jaroš, Bc. Renáta Bielčiková, Emília Barčáková

Proti : nikto
Neprítomní:

Milan Palica, Štefan Belko

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 12. 12. 2019 číslo 210/2019

k pracovnému poriadku obce
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
pracovný poriadok obce
b/ s c h v a ľ u j e
pracovný poriadok obce v predloženom návrhu

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela,
Bohumil Jaroš, Bc. Renáta Bielčiková, Emília Barčáková

Proti : nikto
Neprítomní:

Milan Palica, Štefan Belko

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 12. 12. 2019 číslo 211/2019

k zrušeniu uznesenie č.189/2019 - prejednanie poplatku za TKO na rok 2020
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
zrušenie uznesenie č.189/2019 - prejednanie poplatku za TKO na rok
b/ r u š í
uznesenie č.189/2019 - prejednanie poplatku za TKO na rok 2020

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela,
Bohumil Jaroš, Bc. Renáta Bielčiková, Emília Barčáková

Proti : nikto
Neprítomní:

Milan Palica, Štefan Belko

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 12. 12. 2019 číslo 212/2019

VZN obce Korňa o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady č.1/2020

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
VZN obce Korňa o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady č.1/2020
b/ u z n á š a s a na
VZN obce Korňa o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady č.1/2020
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela,
Bohumil Jaroš, Bc. Renáta Bielčiková, Emília Barčáková

Proti : nikto
Neprítomní:

Milan Palica, Štefan Belko

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 12. 12. 2019 číslo 213/2019

k inventarizačným komisiám pre vykonanie inventarizácie majetku obce k 31.12.2019

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
inventarizačné komisie pre vykonanie inventarizácie majetku obce k 31.12.2019
b/ s c h v a ľ u j e
inventarizačné komisie pre vykonanie inventarizácie majetku obce k 31.12.2019
Inventarizačná komisia pre OÚ a MKS Korňa
Emília Barčáková
Bc. Renáta Bielčiková
Ing. Jana Brezinová
Inventarizačná komisia pre Hospodársky dvor Korňa
Ing. Peter Veselka
Milan Palica
Monika Stuchlíková
Inventarizačná komisia pre Materskú školu Korňa
Ing. Anton Sabela
Martin Kontrík
Mgr. Jana Rapušáková
Rastislav Fatura
Inventarizačná komisia pre Základnú školu Korňa
Bohumil Jaroš
Martin Kontrík
Štefan Belko
Bc. Anna Chylíková
PaedDr. Alena Staníková
Inventarizačná komisia pre TJ a DHZ Korňa
Rastislav Fatura
Milan Palica
Daniela Neherová
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela,
Bohumil Jaroš, Bc Renáta Bielčiková, Emília Barčáková

Proti : nikto
Neprítomní:

Milan Palica, Štefan Belko

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 12. 12. 2019 číslo 214/2019

k návrhu na zabezpečenie procesu obstarávania oprávnenej osoby pre spracovanie
zámeru doplnku územného plánu
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
návrh na zabezpečenie procesu obstarávania oprávnenej osoby pre spracovanie zámeru
doplnku územného plánu
b/ s ú h l a s í
s návrhom na zabezpečenie procesu obstarávania oprávnenej osoby pre spracovanie
zámeru doplnku územného plánu
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela,
Bohumil Jaroš, Bc Renáta Bielčiková, Emília Barčáková

Proti : nikto
Neprítomní:

Milan Palica, Štefan Belko

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 12. 12. 2019 číslo 215/2019

k návrhu na prevod pozemkov pod miestnymi komunikáciami od Slovenského
pozemkového fondu do vlastníctva obce Korňa

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
návrh na prevod pozemkov pod miestnymi komunikáciami od Slovenského pozemkového
fondu do vlastníctva obce Korňa
b/ s ú h l a s í
s návrhom na prevod pozemkov pod miestnymi komunikáciami od Slovenského
pozemkového fondu do vlastníctva obce Korňa

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela,
Bohumil Jaroš, Bc Renáta Bielčiková, Emília Barčáková

Proti : nikto
Neprítomní:

Milan Palica, Štefan Belko

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 12. 12. 2019 číslo 216/2019

k žiadosti MO SRZ Turzovka o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Korňa v roku 2020

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť MO SRZ Turzovka o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Korňa v roku 2020
b/ n e s c h v a ľ u j e
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Korňa v roku 2020 MO SRZ Turzovka, nakoľko odkladá
žiadosť do budúceho zasadania OZ

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela,
Bohumil Jaroš, Bc. Renáta Bielčiková, Emília Barčáková

Proti : nikto
Neprítomní:

Milan Palica, Štefan Belko

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 12. 12. 2019 číslo 217/2019

k žiadosti Márie Bielčikovej, bytom Korňa 125 o pridelenie nájomného bytu

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Márie Bielčikovej, bytom Korňa 125 o pridelenie nájomného bytu
b/ b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť Márie Bielčikovej, bytom Korňa 125 o pridelenie nájomného bytu

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela,
Bohumil Jaroš, Bc. Renáta Bielčiková, Emília Barčáková

Proti : nikto
Neprítomní:

Milan Palica, Štefan Belko

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 12. 12. 2019 číslo 218/2019

k žiadosti ZŠ Korňa o dotáciu finančných prostriedkov na projekt: “Pracuj v školskej
kuchyni“ vo výške 1504,- na úhradu mzdových nákladov pre ŠJ za 12/2019

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť ZŠ Korňa o dotáciu finančných prostriedkov na projekt: “Pracuj v školskej kuchyni“
vo výške 1504,- na úhradu mzdových nákladov pre ŠJ za 12/2019

b/ s c h v a ľ u j e
žiadosť ZŠ Korňa o dotáciu finančných prostriedkov na projekt: “Pracuj v školskej kuchyni“
vo výške 1504,- na úhradu mzdových nákladov pre ŠJ za 12/2019

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela,
Bohumil Jaroš, Bc. Renáta Bielčiková, Emília Barčáková

Proti : nikto
Neprítomní:

Milan Palica, Štefan Belko

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 12. 12. 2019 číslo 219/2019

k žiadosti Miroslavy Učníkovej, bytom Korňa 572 o pridelenie opatrovateľskej
starostlivosti pre manžela Miroslava Učníka

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Miroslavy Učníkovej, bytom Korňa 572 o pridelenie opatrovateľskej starostlivosti pre
manžela Miroslava Učníka
b/ s c h v a ľ u j e
pridelenie opatrovateľskej starostlivosti pre manžela Miroslava Učníka na 4 hod/ denne

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela,
Bohumil Jaroš, Bc. Renáta Bielčiková, Emília Barčáková

Proti : nikto
Neprítomní:

Milan Palica, Štefan Belko

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 12. 12. 2019 číslo 220/2019

k žiadosti Ladislava Ďurkáča, Korňa 257 o odkúpenie obecného pozemku p. č. EKN
33488/

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Ladislava Ďurkáča, Korňa 257 o odkúpenie obecného pozemku p. č. EKN 33488/
b/ b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť Ladislava Ďurkáča o odkúpenie obecného pozemku s tým, že po doložení
geometrického plánu sa bude žiadosť prejednávať na zasadaní OZ

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela,
Bohumil Jaroš, Bc Renáta Bielčiková, Emília Barčáková

Proti : nikto
Neprítomní:

Milan Palica, Štefan Belko

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 12. 12. 2019 číslo 221/2019

k správe o činnosti TJ Kysučan Korňa za rok 2019

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
správu o činnosti TJ Kysučan Korňa za rok 2019
b/ b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti TJ Kysučan Korňa za rok 2019

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela,
Bc Renáta Bielčiková, Emília Barčáková

Proti : nikto
Neprítomní:

Milan Palica, Štefan Belko, Bohumil Jaroš

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 12. 12. 2019 číslo 222/2019

k požiadavkám p. Miroslava Staníka a manželky Ľubomíry, bytom Korňa 622, že
v budúcnosti, ak dôjde k výstavbe BD, vymuruje obec betónové oplotenie do výšky 2 m
na hranici p. č. CKN 2777 a 2778, taktiež by malo dôjsť k napojeniu odvodnenia z cesty
do dažďovej kanalizácie BD, ako aj možnosť napojenia dažďovej kanalizácie z rod.
domu č. 622 do dažďovej kanalizácie BD
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
požiadavky p. Miroslava Staníka a manželky Ľubomíry, bytom Korňa 622, že v budúcnosti,
ak dôjde k výstavbe BD, vymuruje obec betónové oplotenie do výšky 2 m na hranici p č.
CKN 2777 a 2778, taktiež by malo dôjsť k napojeniu odvodnenia z cesty do dažďovej
kanalizácie BD, ako aj možnosť napojenia dažďovej kanalizácie z rod. domu č. 622 do
dažďovej kanalizácie BD
b/ s ú h l a s í
s požiadavkami p. Miroslava Staníka a manželky Ľubomíry, bytom Korňa 622, že v
budúcnosti, ak dôjde k výstavbe BD, vymuruje obec betónové oplotenie do výšky 2 m na
hranici p. č. CKN 2777 a 2778, taktiež by malo dôjsť k napojeniu odvodnenia z cesty do
dažďovej kanalizácie BD, ako aj možnosť napojenia dažďovej kanalizácie z rod. domu č. 622
do dažďovej kanalizácie BD
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela,
Bohumil Jaroš, Bc. Renáta Bielčiková, Emília Barčáková

Proti : nikto
Neprítomní:

Milan Palica, Štefan Belko

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 12. 12. 2019 číslo 223/2019

k žiadosti Jakuba Juríka, bytom Korňa 205 o zaradenie p. č. CKN 3438/3 v kat. ú.
Korňa o výmere 947 m² do územného plánu obce

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Jakuba Juríka, bytom Korňa 205 o zaradenie p. č. CKN 3438/3 v kat. ú. Korňa o
výmere 947 m² do územného plánu obce
b/ b e r i e na v e d o m i e
žiadosť Jakuba Juríka, bytom Korňa 205 o zaradenie p. č. CKN 3438/3 v kat. ú. Korňa o
výmere 947 m² do územného plánu obce
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela,
Bohumil Jaroš, Bc Renáta Bielčiková, Emília Barčáková

Proti : nikto
Neprítomní:

Milan Palica, Štefan Belko

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 12. 12. 2019 číslo 224/2019

k žiadosti Zuzany Droždiakovej, bytom Kysucké Nové Mesto o pridelenie obecného
bytu

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Zuzany Droždiakovej, bytom Kysucké Nové Mesto o pridelenie obecného bytu

b/ b e r i e na v e d o m i e
žiadosť Zuzany Droždiakovej, bytom Kysucké Nové Mesto o pridelenie obecného bytu
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela,
Bohumil Jaroš, Bc. Renáta Bielčiková, Emília Barčáková

Proti : nikto
Neprítomní:

Milan Palica, Štefan Belko

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 12. 12. 2019 číslo 225/2019

k žiadosti Jozefíny Jakubíkovej, bytom Korňa 498 a Petra Kontríka, bytom Korňa702
o zmenu územného plánu pozemkov v osade Korňa u Galuščákov

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Jozefíny Jakubíkovej, bytom Korňa 498 a Petra Kontríka, bytom Korňa702 o zmenu
územného plánu pozemkov v osade Korňa u Galuščákov
b/ b e r i e na v e d o m i e
žiadosť Jozefíny Jakubíkovej, bytom Korňa 498 a Petra Kontríka, bytom Korňa702 o zmenu
územného plánu pozemkov v osade Korňa u Galuščákov

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela,
Bohumil Jaroš, Bc. Renáta Bielčiková, Emília Barčáková

Proti : nikto
Neprítomní:

Milan Palica, Štefan Belko

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 12. 12. 2019 číslo 226/2019

k žiadosti Jozefa Jendriska a manželky Miroslavy, bytom Korňa 609, aby Obec Korňa
podpísala zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemku p. č. EKN 33179/1 ostatná
plocha o výmere 647 m² na zriadenie inžinierskych sieti

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Jozefa Jendriska a manželky Miroslavy, bytom Korňa 609, aby Obec Korňa podpísala
zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemku p. č. EKN 33179/1 ostatná plocha o výmere
647 m² na zriadenie inžinierskych sieti
b/ s ú h l a s í ,
aby Obec Korňa podpísala zmluvu o zriadení vecného bremena na žiadosť Jozefa Jendriska
a manželky Miroslavy, bytom Korňa 609 na pozemok p. č. EKN 33179/1 ostatná plocha o
výmere 647 m² na zriadenie inžinierskych sieti s tým, že stavebníci po zriadení inžinierskych
sieti uvedú pozemok do pôvodného stavu, ktorý odkontroluje predseda stavebnej komisie
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela,
Bohumil Jaroš, Bc. Renáta Bielčiková, Emília Barčáková

Proti : nikto
Neprítomní:

Milan Palica, Štefan Belko

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 12. 12. 2019 číslo 227/2019

k žiadosti Aktiv Parku Korňa futbalového mužstva starých pánov o bezplatný prenájom
priestorov kultúrneho domu dňa 04. 01.2020 pre slávnostné ukončenie Memoriálu Pavla
Skorčíka a Viktora Vyrobíka

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Aktiv Parku Korňa futbalového mužstva starých pánov o bezplatný prenájom
priestorov kultúrneho domu dňa 04. 01.2020 pre slávnostné ukončenie Memoriálu Pavla
Skorčíka a Viktora Vyrobíka
b/ z a m i e t a
žiadosť Aktiv Parku Korňa futbalového mužstva starých pánov o bezplatný prenájom
priestorov kultúrneho domu dňa 04. 01.2020 pre slávnostné ukončenie Memoriálu Pavla
Skorčíka a Viktora Vyrobíka

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Ing. Peter Veselka, Ing. Anton Sabela, Bohumil Jaroš, Bc. Renáta Bielčiková,
Emília Barčáková

Proti : Martin Kontrík, Rastilav Fatura
Neprítomní:

Milan Palica, Štefan Belko

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

