Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Korni, konaného dňa 15.11. 2019 v Korni
Prítomní :

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce
Bohumil Jaroš, zástupca starostu
Emília Barčáková, poslankyňa OZ
Martin Kontrík, poslanec OZ
Bc. Renáta Bielčiková, poslankyňa OZ
Ing. Peter Veselka, poslanec OZ
Rastislav Fatura, poslanec OZ
Ing. Anton Sabela, poslanec OZ
Štefan Belko, poslanec OZ
Neprítomný:
Milan Palica, poslanec OZ
Ostatní prítomní: Ing. Marcel Nekoranec, kontrolór obce
Mgr. Jaroslava Srničková, riad. ZŠ
Emília Vrábliková, riad. MŠ Korňa
Emília Juríková, vedúca šk. jedálne
Mgr. Jana Rapušáková, ek. MŠ Korňa
Daniela Neherová, prac. OÚ
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 8 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 doplnenými bodmi programu v rôznom. Poverila zapisovateľku p. Danielu Neherovú, prac.
OÚ, za overovateľov zápisnice boli určení Rastislav Fatura a Bc. Renáta Bielčiková, do
návrhovej komisie boli určení poslanci Emília Barčáková, Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka.
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./ Rozpočtové opatrenie Obce Korňa č. 8/2019
4./ Rozpočtové opatrenie MŠ Korňa č. 5/2019
5./ Prejednanie poplatku za TKO na rok 2020
6./ Návrh na schválenie dodatku č. 1/2019 k VZN obce Korňa č. 121/2015 o poplatkoch
za poskytnuté služby obcou
7./ Rôzne
8./ Diskusia
9./ Návrh na uznesenie
10./ Záver

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 186/2019
3./Rozpočtové opatrenie obce č. 8/2019
V tomto bode programu bolo prejednané rozpočtové opatrenie č. 8/2019.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 187/2019.
4./Rozpočtové opatrenie MŠ Korňa č. 5/2019
V tomto bode programu bolo prejednané rozpočtové opatrenie materskej školy č.5/2019.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 188/2019.
5./ Prejednanie poplatku za TKO na rok 2020
V toto bode programu boli prejednané návrhy poplatkov za TKO na rok 2020.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 189/2019.
6./ Návrh na schválenie dodatku č. 1/2019 k VZN obce Korňa č. 121/2015 o poplatkoch
za poskytnuté služby obcou
V tomto bode programu bol prejednaný dodatok k VZN o poplatkoch za poskytnuté služby
obcou.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.190/2019.
7./ Rôzne
a/ Rozpočtové opatrenie ZŠ Korňa č.4/2019 l
V tomto bode programu bolo prejednané rozpočtové opatrenie základnej školy č.4/2019.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 191/2019
b/ Žiadosť Pavla Gajdoša, Korňa 624 a Lucie Hrtúsovej, Korňa 433 o pridelenie
nájomného bytu.
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť o pridelenie nájomného bytu.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.192/2019
c/ Žiadosť Mgr. Aleny Klimentovej, Korňa 260 o rekonštrukciu miestnej komunikácie
do Smažákov
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť p. Mgr. Aleny Klimentovej o rekonštrukciu
miestnej komunikácie do Smažákov.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.193/2019
d/ Správa hlavného kontrolóra obce o výsledku finančnej kontroly č.12112019 v MŠ
Korňa
V tomto bode programu bola prejednaná správa o výsledku finančnej kontroly č.12112019
v MŠ Korňa.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 194/2019
8./ Diskusia
Rastislav Fatura, poslanec OZ
K rozpočtovému opatreniu MŠ Korňa - je potrebné, aby bola spracovaná protipožiarna
bezpečnosť stavby pre celú budovu MŠ a následne zabudovať protipožiarne dvere. Ďalej
v MŠ Korňa bola vykonaná kontrola na úseku ochrany pred požiarmi - štátneho požiarneho
dozoru OR HaZZ Čadca a je potrebné postupne odstrániť zistené nedostatky.
Je dobré, že máme zberný dvor, ale separovať treba.
K Dodatku č. 1/2019 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Korňa č. 121/2015 o poplatkoch
za poskytované služby obcou by som chcel doplniť v bode 6 doplniť - že oslobodiť od poplatku

za prenájom kultúrneho domu a priestorov obecného úradu budú oslobodení MŠ, ZŠ ale aj DHZ
Korňa na účel školenia, porady, schôdze.
K zatepleniu OÚ a samotnému projektu chcem poďakovať všetkým, či bývalému vedeniu a
starostovi obce ale aj novej pani starostke, novému zastupiteľstvu k spracovaniu projektu,
schváleniu a samotnej realizácie, aj týmto krokom šetríme finančné prostriedky, životné
prostredie. Ďalej v prácach navyše nad rámec projektu ďakujem pani starostke, že z cca
30 000,- eur znížila na cca 17000,- eur - ušetrila tým 13 000,- eur.
Ďakujem za realizáciu, výstavbu a spustenie nového mosta pri základnej škole pani starostke a
realizačnej firme.
Vo štvrtok nás navštívilo vedenie Hasičského a záchranného zboru na čele s prezidentom,
ďakujem za vrelé privítanie starostkou obce, prešli si pozorne hasičskú zbrojnicu, techniku a
vybavenie. Obec Korňa sa im páčila a mnohí z nich sa vrátia a pozrú si znova naše krásy.
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce
Odpady sú veľmi háklivou témou, mali sme aj zasadnutie Mikroregiónu horných Kysúc, kde
sme danú problematiku riešili. Obec, mesto by z odpadového hospodárstva nemali profitovať,
ale zároveň by ani nemali na odpady doplácať. Ako ste už určite postrehli za 1 tonu
komunálneho odpadu platíme 32€ + skládočné 12€ za rok 2019, v minulom roku bola cena za
skládočné len 5€. Budúci rok sa opäť zvyšuje. Všetko však závisí od miery vytriedeného
odpadu. Za minulý rok sme mali úroveň vytriedeného odpadu len nad 10%, čím sme sa zaradili
do 2. pásma
Sadzba za rok 2019 je 12€, na rok 2020 bude už predstavovať 24€, pre rok 2021 až 30€
a postupne sa bude každý rok zvyšovať. Naša obec podľa prepočtov z účtovníctva bude
doplácať minimálne 9.000€. V uvedenej sume však ešte nie sú zahrnuté náklady na
pracovníkov, ktorí pracujú na zbernom dvore, ako aj PHM, či mzdy pracovníkov, ktorí
vykonávajú zber triedeného odpadu v osadách. Sme nútení sumu za odpady zvýšiť. Pre príklad
Vám uvediem okolité obce Vysoká nad Kysucou budú na rok 2020 vyberať cca 24,50€,
podobne je na tom Makov, Turzovka. Prosím, majte však na pamäti, že naša obec sa nikdy
nemôže rovnať napr. obci Podvysoká, Staškov, Raková... V týchto obciach majú plynofikáciu,
u nás väčšina obyvateľov vykuruje kalom, povedzme si úprimne, čo do pece vložia, to z nej
vyberú a končí v popolniciach, sú to obrovské tony. Ako jedno obrovské pozitívum hodnotím,
že sme vybudovali obecnú kompostáreň, ktorá je naozaj plne využitá, vozili sme tam BRO
z ihriska, cintorína, verejných priestranstiev, ale aj BRO od domácnosti, ktorí občania vozia.
Obecná kompostareň nám výrazne pomôže zvýšiť mieru vytriedeného odpadu, verím, že sa
budúci rok dostaneme aspoň do 3. pásma.
Chcela by som Vás poinformovať zo zasadnutia správnej rady TKO Semeteš: 1.Správna rada
prijala uznesenie, aby sa organizácia TKO správala ako verejný obstarávateľ. 2. Podpredseda
správnej rady Ing. Ladislav Šimčisko- starosta obce Staškov sa vzdal svojej funkcie. Za nového
podpredsedu bol zvolený JUDr. Ján Opial – starosta obce Podvysoká. Na zasadnutí správnej
rady, boli zástupcovia spoločnosti JRK Slovensko, ktorí prezentovali nový moderný systém
evidencie odpadov, zameraný na zvýšenie úrovne triedenia odpadov, motivačný systém pre
občanov s cieľom zvýšiť ich zapojenosť do systému triedenia. Spomínaný systém sa nazýva
Elvis, jedná sa o evidenciu pomocou nálepiek s QR kódmi, ktoré sa nalepia na jednotlivé vrecia,
ktoré sú vydané občanom obce. Pri zbere vytriedených zložiek KO pracovník TKO nasníma
kód pomocou mobilného terminálu, čím obec získa prehľad, ktorí občania separujú a ktorí nie.
Ja osobne ako nevýhodu vnímam, že terminál zosníma QR kód, čiže vieme, že daný občan
separuje, ale nevieme hmotnosť, ktorú vyseparoval. Informácia z čítačky sa importuje do
počítača, čím sa na obci hneď v deň zberu vidí prehľad, ktorí občania separujú a ktorí nie.
V prípade, že by sme pre daný produkt rozhodli, jednorazový vstupný náklad na čítačku,

snímač, úvodnú inštaláciu, nálepky je pre našu obec 6001,20€ s DPH a platí sa aj pravidelne
mesačný poplatok je 230€. V prípade, že by sa do uvedeného zapojili aspoň 4 obce, zakúpili by
sme uvedený systém cez organizáciu TKO a vstupný poplatok pre našu obec by bol 3123€, plus
mesačný poplatok.
Neustále na mňa pri osobných rozhovoroch smerujete otázky, či tu bude Jednota alebo nie.
K dnešnému dňu nepožiadali o vydanie stavebného povolenia ani na obecnom úrade ani na
stavebnom úrade.
Chcem Vás informovať, že včera t.j.14.11.2019 bola fyzická kontrola zo SIEA zameraná na
kontrolu zateplenia obecného úradu v rámci projektu Zvýšenie energetickej úspornosti
Obecného úradu. Kontrolovali administratívu ako aj fyzický stav realizovaných prác. Zo sebou
si odniesli dokumenty, zatiaľ však nemám písomné stanovisko výsledku kontroly, budem Vás
informovať bližšie na budúcom zastupiteľstve. Realizačná firma ukončila projekt
a z plánovaných prác naviac, ktoré boli súčasťou dodatku vo výške cca 29.000€, bolo po
fyzickom zameraní stavby a odkontrolovaní reálne urobených a dozorom prevzatých prác
v sume 17.000€. Čiže máme z nášho rozpočtu ušetrených cca 12.000€. Znížila sa aj suma
stavebných prác z NFP cca o 10.000€. Náklady, ktoré boli nevyhnutné s ukončením projektu
boli vynaložené na vyhotovenie energetického certifikátu, ktorý musí byť nevyhnutnou
súčasťou monitorovacích správ.
Skoro v každej obci, či meste poriadajú reprezentačný ples, z vlastnej iniciatív, by som chcela,
aby ani naša obec nebola výnimkou. Máme už aj stanovený termín na 11.1.2020. Ak má niekto
pripomienky, prosím povedzte teraz, aby sme už mohli predávať vstupenky.
Zároveň sa chcem poďakovať Vám poslanci, že ste prijali pozvanie na obecnú udalosť, ako
bolo otvorenie Mosta pri ZŠ. Zároveň Vás chcem pozvať na vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia
7.12.2019, spojené s návštevou Mikuláša, požehnaním betlehemu a vianočným koncertom
Vlasty Mudríkovej.
9./ Návrh na uznesenie - neboli žiadne návrhy
10./ 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:
Rastislav Fatura
Bc. Renáta Bielčiková

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

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 15. 11. 2019 číslo 186/2019

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 Rastislava Faturu a Bc. Renátu Bielčikovú, návrhovú komisiu
v zložení: Emília Barčáková, Martin Kontrík Ing. Peter Veselka, zapisovateľku p. Danielu
Neherovú a program rokovania

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomní: Ing. Anton Sabela, 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 15. 11. 2019 číslo 187/2019

k rozpočtovému opatreniu Obce Korňa č.8/2019

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
rozpočtové opatrenie Obce Korňa č. 8/2019
b/ s c h v a ľ u j e
rozpočtové opatrenie Obce Korňa č.8/2019 podľa predloženého návrhu

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomní: Milan Palica, Ing. Anton Sabela
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, v. r.

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 15. 11. 2019 číslo 188/2019

k rozpočtovému opatreniu Materskej školy Korňa č. 5/2019

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

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomní: Milan Palica, Ing. Anton Sabela
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, v. r.

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 15. 11. 2019 číslo 189/2019

k prejednaniu poplatku za TKO na rok 2020

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
poplatku za TKO na rok 2020
b/ s c h v a ľ u j e
poplatku za TKO na rok 2020 nasledovne: 24,50/osobu na rok 2020

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomní: Milan Palica, Ing. Anton Sabela
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, v. r.

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 15. 11. 2019 číslo 190/2019

k návrhu na schválenie dodatku č. 1/2019 k VZN obce Korňa č. 121/2015 o poplatkoch
za poskytnuté služby obcou
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
dodatok č. 1/2019 k VZN obce Korňa č. 121/2015 o poplatkoch za poskytnuté služby obcou
b/ s c h v a ľ u j e
dodatok č. 1/2019 k VZN obce Korňa č. 121/2015 o poplatkoch za poskytnuté služby obcou
podľa predloženého návrhu so zapracovanými pripomienkami / oslobodiť od poplatku za
prenájom kultúrneho domu a priestorov obecného úradu - oslobodení sú: MŠ, ZŠ ale aj DHZ
Korňa na účely školenia, porady, schôdze/

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomní: Milan Palica, Ing. Anton Sabela
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, v. r.

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 15. 11. 2019 číslo 191/2019

k rozpočtovému opatreniu Základnej školy Korňa č. 4/2019

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
rozpočtovému opatreniu Základnej školy Korňa č.4/2019

b/ s c h v a ľ u j e
rozpočtové opatrenie Základnej školy Korňa č.4/2019 podľa predloženého návrhu

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Zdržal sa :

Ing. Anton Sabela

Neprítomný: Milan Palica
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce, v. r.

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 15. 11. 2019 číslo 192/2019

k žiadosti Pavla Gajdoša, Korňa 624 a Lucie Hrtúsovej, Korňa 433 o pridelenie
nájomného bytu

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Pavla Gajdoša, Korňa 624 a Lucie Hrtúsovej, Korňa 433 o pridelenie nájomného bytu
b/ b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť Pavla Gajdoša, Korňa 624 a Lucie Hrtúsovej, Korňa 433 o pridelenie nájomného bytu

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomný: Milan Palica
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce, v. r.

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 15. 11. 2019 číslo 193/2019

k žiadosti Mgr. Aleny Klimentovej, Korňa 260 o rekonštrukciu miestnej komunikácie do
Smažákov

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Mgr. Aleny Klimentovej, Korňa 260 o rekonštrukciu miestnej komunikácie do
Smažákov
b/ b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť Mgr. Aleny Klimentovej, Korňa 260 o rekonštrukciu miestnej komunikácie do
Smažákov
c/ u k l a d á
stavebnej komisií vykonať obhliadku miestnej komunikácie a na základe odporúčania komisie
sa prehodnotí potrebná oprava

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomný: Milan Palica
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce, v. r.

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 15. 11. 2019 číslo 194/2019

k správe hlavného kontrolóra obce výsledku finančnej kontroly č. 12112019 v Materskej
škole Korňa

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
správu hlavného kontrolóra obce výsledku finančnej kontroly č. 12112019 v Materskej škole
Korňa
b/ b e r i e n a v e d o m i e
správu hlavného kontrolóra obce výsledku finančnej kontroly č. 12112019 v Materskej škole
Korňa

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomný: Milan Palica
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce, v. r.

