Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Korni, konaného dňa 25. 01. 2019 v Korni
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Ad. 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./ Schválenie programu, overovateľov, určenie zapisovateľa a návrhovej komisie
Následne starostka oboznámila prítomných s programom zasadnutia OZ, ktorý bol schválený.
Poverila zapisovateľku p. Danielu Neherovú, prac. OÚ, za overovateľov zápisnice boli určení
p. Martin Kontrík a p. Bohumil Jaroš do návrhovej komisie boli určení poslanci p. Ing. Anton
Sabela, p. Milan Palica a p. Ing. Peter Veselka. Overovatelia zápisnice, návrhová
komisia, zapisovateľka boli schválení jednomyselne.
Program rokovania OZ:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice, návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 10. 12. 2018 a 21. 12. 2018
4. Aktualizácia internej smernice Obce Korňa o postupe pri verejnom obstarávaní
5. Prejednanie havarijného stavu strechy po požiari
6. Prejednanie verejného obstarávania na most pri ZŠ
7. Opätovné prejednanie verejného obstarávania na multifunkčné ihrisko
8. Návrh dodatku č. 2 k VZN Obce Korňa o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi zo dňa 15. 06. 2018
9. Výkon samosprávy
10. Žiadosť MŠ Korňa o vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov za rok 2018
11. Správa TJ Kysučan Korňa za rok 2018
12. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Návrh na uznesenie
16. Záver
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 40/2019
3/ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 10. 12. 2018 a 21.12. 2018

V tomto bode programu bola prednesená správa o plnení uznesení prijatých dňa10. 12. 2018
a 21. 12. 2018.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 41/2019
4./ Aktualizácia internej smernice Obce Korňa o postupe pri verejnom obstarávaní
V toto bode programu bola aktualizovaná interná smernica Obce Korňa o postupe pri
verejnom obstarávaní.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 42 /2019
5./ Prejednanie havarijného stavu strechy po požiari
V toto bode programu bol prejednaný stav strechy obecného úradu po požiari.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 43/2019
6./ Prejednanie verejného obstarávania na most pri ZŠ
V tomto bode programu bolo znova prekonzultované verejné obstarávanie na most pri ZŠ.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 44/2019
7./ Opätovné prejednanie verejného obstarávania na multifunkčné ihrisko
V tomto bode programu bolo znova prejednané verejné obstarávanie na multifunkčné ihrisko.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 45,46/2019
8./ Návrh dodatku č. 2 k VZN Obce Korňa o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi zo dňa 15. 06. 2018
V tomto bode programu bol prejednaný dodatok č. 2 VZN o nakladaní s odpadmi.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.47/2019
9./ Výkon samosprávy za rok 2018
V tomto bode programu boli prednesené správy o činnosti obecného úradu podľa jednotlivých
úsekov.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 48/2019
10./ Žiadosť MŠ Korňa o vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov za rok 2018
V tomto bode programu bola prerokovaná žiadosť materskej školy o vrátenie finančných
prostriedkov, ktoré neboli vyčerpané v roku 2018 v sume 2 173,10 €.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 49/2019
11./ Správa TJ Kysučan Korňa za rok 2018
V tomto bode programu nebola prednesená správa TJ Kysučan Korňa za rok 2018, nakoľko
sa nedostavil nikto z TJ Kysučan Korňa.
K tomuto bodu programu nebolo prijaté uznesenie.
12./ Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018
V tomto bode programu bola prednesená správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce za rok 2018.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 50/2019
13./Rôzne
a/ Žiadosť MŠ Korňa o pridelenie a schválenie pracovníka, ktorý bude vykonávať údržbu
objektu materskej školy na polovičný úväzok.
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť MŠ Korňa o pridelenie a schválenie
pracovníka, ktorý bude vykonávať údržbu objektu materskej školy na polovičný úväzok.

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 51/2019
b/ Žiadosť Milana Michaliska a manželky Emílie, bytom Nižná Korňa 754 o odkúpenie
pozemku p. č. EKN 33187/3 o výmere 10m².
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť Milana Michaliska a manželky Emílie ,
bytom Nižná Korňa 754 o odkúpenie pozemku p. č. EKN 33187/3 o výmere 10m².
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 52/2019
c/ Žiadosť Rudolfa Slezáka, bytom Korňa 701 o pridelenie nájomného bytu.
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť R. Slezáka, bytom Korňa 701 o pridelenie
nájomného bytu.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 53/2019
d/ Žiadosť Martina Rudinského , bytom Klokočov 385 o odkúpenie obecného pozemku p. č.
CKN 2962/8 o výmere 63 m².
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť Martina Rudinského, bytom Klokočov 385 o
odkúpenie obecného pozemku p. č. CKN 2962/8 o výmere 63 m².
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 54/2019
e/ Žiadosť ŠK Slovania Korňa o príspevok na činnosť v sume 200,- €. Príspevok je v rámci
RO Aktivpark Korňa, Nižná Korňa 940, 023 21 Korňa.
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť ŠK Slovania Korňa o príspevok na činnosť
v sume 200,- €. Príspevok je v rámci RO Aktivpark Korňa, Nižná Korňa 940, 023 21 Korňa.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.55/2019
f/ Zmena Redakčnej rady Spravodaja obce Korňa.
V tomto bode programu bol prejednaný návrh na zmenu Redakčnej rady časopisu Spravodaj
obce Korňa.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.56/2019
g/ Žiadosť ZO SZV Turzovka, Predmier č. 317 023 54 Turzovka o schválenie finančného
príspevku na činnosť.
V tomto bode programu bola opätovne prejednaná žiadosť ZO SZV Turzovka o finančný
príspevok na činnosť.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie. č. 57/2019
h/ Návrh p. Martina Kontríka o zrušenie uznesenia č. 509/2018 zo dňa 07. 09. 2018
/riešenie sociálnej situácie p. Milana Mackovčáka, bytom Vyšná Korňa 417/
V tomto bode programu bol prejednaný návrh p. Martina Kontríka o zrušenie uznesenia č.
509/2018 zo dňa 07. 09. 2018.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 58/2019
ch/ Zvýšenie poplatku za elektrickú energiu p. Milanovi Mackovčákovi na sumu 45,-€
mesačne, z dôvodu veľkého nedoplatku za elektrickú energiu v bunke, kde v súčasnosti býva
V tomto bode programu bol prejedaný návrh na zvýšenie poplatku za elektrickú energiu p.
Milanovi Mackovčákovi na sumu 45,-€ mesačne, z dôvodu veľkého nedoplatku za elektrickú
energiu v bunke, kde v súčasnosti býva. Menovaný doposiaľ platil 20,-€.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 59/2019
6./ Diskusia
Rastislav Fatura – poslanec OZ

Otázka na kontrolóra, máme nejaké prúsery ohľadom správy o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra za rok 2018?
Súhlasím na žiadosť MŠ Korňa o vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov za rok
2018 – viazaných na odstupné pre dvoch odchádzajúcich zamestnancov MŠ.
Som za podporu včelárov aj ping pongistov p. Škorčíka.
Som za podporu škôlke, nakoľko 4 hodiny pre školníka je potrebné, dajme skúšku na rok a po
roku dáme zhodnotenie tohto rozhodnutia s využitím prioritne aj projektu úradu práce ak to
bude možné.
Ďakujeme p. starostka za pochvalu pri kalamite, zasahovali sme ako DHZ aj HaZZ v rôznych
miestnych častiach našej obce, ďakujem našim členom a aj príslušníkom HaZZ. Ďalej
ďakujem p. starostke za čaj pri nočnom požiari pri -20 stupňov celzia, bol to náročný zásah na
všetkých postoch.
A v mene predsedu DHZ p. Smažáka Vás srdečne p. starostka, p. poslankyne a poslanci
pozývam na výročný členskú schôdzu konanú v nedeľu 10. marca od 11:00 hod. (office
pozvánku Vám pošleme) tam budeme prezentovať prácu za rok 2018.
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce
Otvorila otázku verejného obstarávania mosta pri základnej škole – mali sme jednanie
s Povodím Váhu, ktorého sa zúčastnil aj p. Bohumil Jaroš a p. Emília Barčáková. Za Štátny
vodohospodársky podnik tu bol p. Pavel. Vyvolala som jednanie, či by sa vedel
Vodohospodársky podnik finančne spolupodieľať s úpravou toku, nakoľko je nutné podľa
projektovej dokumentácie regulovať až 74,14m. To nám momentálne nedokážu sľúbiť, p.
Pavel navrhol, aby sme si urobili zmenu projektu, s tým že by sa regulovalo len 5 m brežia
nad mostom a 5 m brežia pod mostom. To by však znamenalo, že by to malo dopad na
stavebné povolenie a výstavba mostu by sa oddialila. Celá situácia je asi taká, že výstavba
mosta spočíva z troch stavieb: most, úprava toku, komunikácia –dopravné značenie. Je tu
možnosť, že sa urobí verejné obstarávanie na celok, t. j. na všetky 3 stavby spolu, vysúťaži
tak, ako je v projektovej dokumentácií s tým, že sa bude regulovať 74,14m brežia. Musíme sa
rozhodnúť, či ideme dať prerobiť projekt /výstavba mostu by sa oddialila/, alebo budeme
most súťažiť ako celok podľa súčasnej projektovej dokumentácie a postavíme ho v r.2019.
Následne prečítala stanovisko od právnika k zrušeniu verejného obstarávania na most, ktoré
zrušil p. Belko krátko pred odchodom z funkcie. Zo stanoviska právnika vyplýva, že mal
právo na zrušenie verejného obstarávania. Ďalej informovala prítomných, že bolo zrušené
verejné obstarávanie na multifunkčné ihrisko. Chcela vedieť, či je záujem znova ísť do
nového verejného obstarávania na multifunkčné ihrisko, pretože je tam veľká spoluúčasť
obce. Potom podala informáciu o tom, že bola vypovedať v NÁRODNEJ
PROTIKORUPČNEJ JEDNOTKE kvôli zbernému dvoru. Podľa informácií od vyšetrovateľa
je podozrenie, že došlo k pochybeniu pri realizácií stavebných prác zberného dvora. Ja som
bola vypočutá ako svedok, poškodený je MŽP. V prípade, že sa dokáže pochybenie, obec
musí finančné prostriedky vrátiť. Ďalej pripomenula, že prebieha projekt na zateplenie
budovy obecného úradu. Dokumentácia nebola kompletná, musela som vycestovať do
Bratislavy a vypýtať si kompletnú projektovú dokumentáciu. Súťaž vyhrala firma „Stavebná
mechanizácia Žilina“. Ďalej sa starostka vyjadrila k snehovej kalamite, k vyhláseniu
mimoriadnej udalosti – všetci zamestnanci pracovali s plným nasadením, veľmi nám pomohol
DHZ a HaZZ z Turzovky, HaZZ z Trnavy nám poskytli bager na rozširovanie ciest a určitých
úsekov ako napr. v Zátoke, pri Pastoračnom centre, pri kostole, profesionálni a dobrovoľní
hasiči nám odhádzali sneh zo strechy obecného úradu, z bytovky pomocou výškovej plošiny,
za čo im všetkým patrí vďaka. Na mimoriadnom zasadaní OZ ste schválili preklenovací úver
na zaplatenie kompostérov, ktorý bol schválený, dnes nabehli finančné prostriedky a zároveň

aj odišli na úhradu faktúry. Teraz môžeme dať žiadosť na ministerstvo o platbu, aby nám to
preplatili. Ďalej informovala prítomných, že zasadala stavebná komisia kvôli streche,
odpredaju pozemku, zasadala aj sociálna komisia kvôli p. Vašutovi a jeho bývaniu,
informovala aj o požiari u rodiny Bihálovej a Paľúchovej, po porade s právnikom im navrhla,
aby si zriadili účet v banke účet, na ktorý môžu občania prispievať. Ak by obec vyhlásila
zbierku, bolo by to časovo a administratívne náročné, nakoľko na vyhlásenie zbierky
potrebuje obec súhlas ministerstva. Pomoc však potrebujú okamžite. Dňa 13.1.2019 sa
starostka zúčastnila v Čadci slávnosti, na ktorej boli ocenené osobnosti Kysúc za rok 2018.
Z našej obce bol ocenený p. Mgr. Ivan Mahrík, farár, dekan Farského úradu v Korni. Pani
starostka sa vyjadrila, že je hrdá nato, že takéto ocenenie získal náš pán dekan. Ďalej
informovala, že mala jednanie s pánom Sebechlebským , ktorý nám ponúkol zavedenie
optického kábla na skvalitnenie internetu v obci, ďalej informovala, kedy budú v obci hody
a ostatné akcie v priebehu roka 2019.
Martin Kontrík, poslanec OZ – vyjadril sa, že je za to, aby sa strecha OÚ riešila ako havarijný
stav ale na decembrovom OZ bolo povedané že sa zákazka nesmie deliť a nesmie obstarávať
ako havária. Ďalej navrhol, o zrušenie uznesenia č. 509/2018 zo dňa 07.09.2018, riešenie
sociálnej situácie p. Milana Mackovčáka, bytom Vyšná Korňa 417.Ďalej navrhol zrušiť
uznesenie č. 434/2018 k schváleniu projektu TKO Semeteš ,,Kompostáreň pre Horné Kysuce"
nakoľko naša obec bola úspešná v projekte ,,Kompostéry pre domácnosť"(bolo odložené na
budúce rokovanie) a uznesenie č. 325/2017 k 5% spoluúčasti obce na vybudovanie detského
ihriska z dotácie ,,Podpora rozvoja športu na rok 2017" bol poverený kontrolór obce
stanovisko k tomuto uzneseniu do budúceho zasadnutia OZ, ďalej sa vyjadril, že na
decembrovom zasadaní OZ bolo povedané, že zákazka na most sa nesmie deliť, že sa to musí
obstarať ako celok a aby sa začalo už s výstavbou mosta. Tak isto bol vypovedať na NAKA,
ako p. starostka. Ďalšia otázka bola že obec vybudovala protipožiarny múr na ZD a kupovala
akési dvere od firmy 3energy a realizovala prípravné prace-,,Koľko to stálo a či to nemalo byť
preplatené z EÚ?". Ďalej sa informoval o poistnej udalosti požiari OÚ.
Mgr. Kamil Kobolka – prizvaný odborník na VO - stav strechy vykazuje znaky havarijnej
situácie. Celá stavebná úprava sa vyčísli buď poisťovákom, alebo rozpočtárom, ktorý
vypracuje rozpočet. Je na vás ako sa rozhodnete. Limit sa od 1.1. 2019 zvýšil na cca 180 tis.
bez DPH. Zákon spomína zákazky s nízkou hodnotou. Vy môžete využiť všetky metódy,
ktoré zákon o verejnom obstarávaní dovoľuje, t. j. verejné obstarávanie deliť, napr. zvlášť
strecha, zvlášť elektrika a ďalšie práce robiť svojpomocne.
7./ Návrh na uznesenie - neboli žiadne návrhy
8./ 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:
Bohumil Jaroš
Martin Kontrík

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

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 25. 01. 2019 číslo 40/2019

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 p. Martin Kontrík, p. Bohumil Jaroš , návrhovú komisiu v zložení: p.
Ing. Anton Sabela, p. Milan Palica, p. Ing. Peter Veselka, zapisovateľku p. Danielu Neherovú
a program rokovania v predloženom návrhu

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomný: Štefan Belko
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

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 25. 01. 2019 číslo 41/2019

k správe o kontrole plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 10. 12. 2018 a 21.12. 2018
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu o kontrole plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 10. 12. 2018 a 21.12. 2018
b/ b e r i e n a v e d o m i e
správu o kontrole plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 10. 12. 2018 a 21.12. 2018

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomný: Štefan Belko
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

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 25. 01. 2019 číslo 42/2019

k aktualizácií internej smernice Obce Korňa o postupe pri verejnom obstarávaní
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
aktualizáciu internej smernice Obce Korňa o postupe pri verejnom obstarávaní

b/ b e r i e n a v e d o m i e
aktualizáciu internej smernice Obce Korňa o postupe pri verejnom obstarávaní podľa
predloženého návrhu

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomný: Štefan Belko
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

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 25. 01. 2019 číslo 43/2019

k prejednaniu havarijného stavu strechy po požiari
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
havarijný stav strechy po požiari
b/ s c h v a ľ u j e
havarijné riešenie strešnej konštrukcie a elektroinštalácie budovy po požiari

c/ p o v e r u j e
starostku obce Ing. Mariannu Bebčákovú urgentným riešením mimoriadnej udalosti havárie
po požiari obecného úradu strešnej konštrukcie a elektroinštalácie
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomný: Štefan Belko
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

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 25. 01. 2019 číslo 44/2019

k prejednaniu verejného obstarávania na most pri ZŠ
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
verejné obstarávanie mosta pri základnej škole
b/ s c h v a ľ u j e
vyhlásenie nového verejného obstarávania výstavby mosta pri základnej škole - všetkých
troch stavieb súčasne v súlade s projektovou dokumentáciou

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomný: Štefan Belko
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

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 25. 01. 2019 číslo 45/2019

k opätovnému prejednaniu verejného obstarávania na multifunkčné ihrisko
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
verejné obstarávanie na multifunkčné ihrisko
b/ r u š í
uznesenie č. 48/2015 zo dňa 5. 5. 2015 k výzve na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie
v programe „Podpora rozvoja športu“, so zameraním na výstavbu multifunkčného ihriska

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomný: Štefan Belko
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

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 25. 01. 2019 číslo 46/2019

k výzve na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe „Podpora rozvoja
športu“, so zameraním na výstavbu multifunkčného ihriska
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe „Podpora rozvoja športu“,
so zameraním na výstavbu multifunkčného ihriska

b/ n e s ú h l a s í ,
aby sa Obec Korňa zapojila v roku 2019 k výzve na predkladanie žiadosti o poskytnutie
dotácie v programe „Podpora rozvoja športu“, so zameraním na výstavbu multifunkčného
ihriska

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomný: Štefan Belko
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

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 25. 01. 2019 číslo 47/2019

k návrhu dodatku č. 2 k VZN Obce Korňa o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi zo dňa 15. 06. 2018
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh dodatku č. 2 k VZN Obce Korňa o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi zo dňa 15. 06. 2018
b/ s c h v a ľ u j e
dodatok č. 2 k VZN Obce Korňa o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi zo dňa 15. 06. 2018 podľa predloženého návrhu

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomný: Štefan Belko
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

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 25. 01. 2019 číslo 48/2019

k výkonu samosprávy obce Korňa za rok 2018
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
výkon samosprávy za rok 2018

b/ b e r i e n a v e d o m i e
výkon samosprávy obce Korňa za rok 2018 podľa jednotlivých úsekov

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomný: Štefan Belko
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

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 25. 01. 2019 číslo 49/2019

k žiadosti MŠ Korňa o vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov za rok 2018
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť MŠ Korňa o vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov za rok 2018
b/ s c h v a ľ u j e
vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov za rok 2018 MŠ Korňa v sume 2 173,10 €

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomný: Štefan Belko
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

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 25. 01. 2019 číslo 50/2019

k správe o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správ o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018
b/ b e r i e n a v e d o m i e
správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomný: Štefan Belko
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

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 25. 01. 2019 číslo 51/2019

k žiadosti MŠ Korňa o pridelenie a schválenie pracovníka, ktorý bude vykonávať
údržbu objektu MŠ na polovičný úväzok
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť MŠ Korňa o pridelenie a schválenie pracovníka, ktorý bude vykonávať údržbu
objektu MŠ na polovičný úväzok
b/ s c h v a ľ u j e
prijať pracovníka, ktorý bude vykonávať údržbu objektu materskej školy na polovičný
úväzok, ale prioritne cez projekt ÚPSVaR na obdobie jedného roka

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomný: Štefan Belko
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

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 25. 01. 2019 číslo 52/2019

k žiadosti Milana Michaliska a manželky Emílie, bytom Nižná Korňa 754 o odkúpenie
časti pozemku p. č. EKN 33187/3 o výmere 10m²

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Milana Michaliska a manželky Emílie, bytom Nižná Korňa 754 o odkúpenie časti
pozemku p. č. EKN 33187/3 o výmere 10m²

b/ n e s c h v a ľ u j e
žiadosť Milana Michaliska a manželky Emílie, bytom Nižná Korňa 754 o odkúpenie časti
pozemku p. č. EKN 33187/3 o výmere 10m², nakoľko to stavebná komisia nedoporučuje,
lebo sa cez uvedený pozemok v budúcnosti plánuje budovať chodník

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomný: Štefan Belko
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

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 25. 01. 2019 číslo 53/2019

k žiadosti Rudolfa Slezáka, bytom Korňa 701 o pridelenie nájomného bytu
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Rudolfa Slezáka, bytom Korňa 701 o pridelenie nájomného bytu

b/ b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť Rudolfa Slezáka, bytom Korňa 701 o pridelenie nájomného bytu s tým, že
momentálne nie je voľný žiaden nájomný byt, ale žiadosť menovaného bude zaradená do
poradovníka

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomný: Štefan Belko
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

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 25. 01. 2019 číslo 54/2019

k žiadosti Martina Rudinského, bytom Klokočov 385 o odkúpenie obecného pozemku
parcely CKN 2962/8 o výmere 63 m², ktorá je zatiaľ súčasťou pozemku CKN 2962/1
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Martina Rudinského, bytom Klokočov 385 o odkúpenie obecného pozemku parcely
CKN 2962/8 o výmere 63 m², ktorá je zatiaľ súčasťou pozemku CKN 2962/1
b/ s c h v a ľ u j e
zverejniť zámer odpredaja pozemku v k. ú. Korňa p. č. CKN 2962/8 o výmere 63 m²,
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 p. č. CKN 2962/8 o
výmere 63 m²,vo vlastníctve obce za cenu 3,32€/m²

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomný: Štefan Belko
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

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 25. 01. 2019 číslo 55/2019

k žiadosti ŠK Slovania Korňa o príspevok na činnosť v sume 200,- €. Príspevok je
v rámci RO Aktivpark Korňa, Nižná Korňa 940, 023 21 Korňa
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť ŠK Slovania Korňa o príspevok na činnosť v sume 200,- €
b/ s c h v a ľ u j e
príspevok na činnosť ŠK Slovania Korňa na rok 2019 v sume 200,-€

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomný: Štefan Belko
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

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 25. 01. 2019 číslo 56/2019

k zmene Redakčnej rady Spravodaja obce Korňa
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
zmenu Redakčnej rady Spravodaja obce Korňa
b /o d v o l á v a
členov Redakčnej rady Štefana Belka a Miroslavu Haratykovú
c/ s c h v a ľ u j e
Redakčnú radu v zložení: Monika Stuchlíková, Ing. Jana Rapušáková, Ing. Andrea
Kaduchová, Ing. Marianna Bebčáková, Mgr. Vladimír Šufliarsky, Ing. Peter Veselka,
Milan Palica

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomný: Štefan Belko
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

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 25. 01. 2019 číslo 57/2019

k žiadosti ZO SZV Turzovka, Predmier č. 317 023 54 Turzovka o schválenie finančného
príspevku na činnosť
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť ZO SZV Turzovka, Predmier č. 317 023 54 Turzovka o schválenie finančného
príspevku na činnosť
b /s c h v a ľ u j e
finančný príspevok na činnosť ZO SZV Turzovka, Predmier č. 317 v sume 200,- €
c/ u k l a d á
Ing. Brezinovej, uhradiť schválený príspevok v sume 200,- € na účet ZO SZV Turzovka,
Predmier č. 317

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomný: Štefan Belko
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

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 25. 01. 2019 číslo 58/2019

k návrhu p. Martina Kontríka o zrušenie uznesenia č. 509/2018 zo dňa 07. 09. 2018
/riešenie sociálnej situácie p. Milana Mackovčáka, bytom Vyšná Korňa 417/
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh p. Martina Kontríka o zrušenie uznesenia č. 509/2018 zo dňa 07. 09. 2018
/riešenie sociálnej situácie p. Milana Mackovčáka, bytom Vyšná Korňa 417/
b/ruší
uznesenie č. 509/2018 zo dňa 07. 09. 2018

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomný: Štefan Belko
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

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 25. 01. 2019 číslo 59/2019

k zvýšeniu poplatku za elektrickú energiu p. Milanovi Mackovčákovi na sumu 45,-€
mesačne, z dôvodu veľkého nedoplatku za elektrickú energiu v bunke, kde v súčasnosti
býva
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
zvýšenie poplatku za elektrickú energiu p. Milanovi Mackovčákovi na sumu 45,-€ mesačne,
z dôvodu veľkého nedoplatku za elektrickú energiu v bunke, kde v súčasnosti býva
b/schvaľuje
zvýšenie poplatku za elektrickú energiu p. Milanovi Mackovčákovi na sumu 45,-€ mesačne,
z dôvodu veľkého nedoplatku za elektrickú energiu v bunke, kde v súčasnosti býva

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomný: Štefan Belko
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

