Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Korni, konaného dňa 27. 09. 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
Štefan Belko, poslanec OZ

Neprítomní:

Emília Barčáková, poslankyňa OZ
Bc. Renáta Bielčiková, poslankyňa 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 6 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.
Poverila zapisovateľku p. Danielu Neherovú, prac. OÚ, za overovateľov zápisnice boli určení
Ing. Peter Veselka a Bohumil Jaroš, do návrhovej komisie boli určení poslanci Ing. Anton
Sabela, Martin Kontrík, Štefan Belko.
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 26.07.2019 a 09.09.2019
4./ Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2018
5./ Konsolidovaná výročná správa za rok 2018
6./ Rozpočtové opatrenie obce Korňa č. 7/2019
7./ Žiadosť ZŠ Korňa o dofinancovanie spoluúčasti projektu 5% mzdových nákladov

a nákladov na stravovanie pre dvoch zamestnancov na rok 2019
8./ Správa o výsledku finančnej kontroly č.22082019 na úseku správy daní a poplatkov
9. / Rozpočtové opatrenie MŠ a ŠJ Korňa č. 4/2019
10./ Smernica č. 2/2019 o evidencii, výdaji a používaní kľúčov na OÚ Korňa
11./ Smernica č. 1/2019 o používaní pečiatok na OÚ Korňa
12./ Domový poriadok pre obecné nájomné byty v správe OÚ Korňa
13./ Návrh na schválenie štúdie pre výstavbu BD
14./ Rôzne
15./ Diskusia
16./ Návrh na uznesenie
17./ Záver
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 164/2019
3./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 26.07.2019 a 09.09.2019
V tomto bode programu bola prejednaná správa o kontrole plnenia uznesení prijatých na
zasadnutí dňa 26.07.2019 a 09.09.2019.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 165/2019.
4./ Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2018
V tomto bode programu bola prejednaná správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej
účtovnej závierky k 31.12.2018.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 166/2019.
5./ Konsolidovaná výročná správa za rok 2018
V tomto bode programu bola prejednaná Konsolidovaná výročná správa za rok 2018.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 167/2019.
6./ Rozpočtové opatrenie obce Korňa č. 7/2019
V toto bode programu bolo prejednané rozpočtové opatrenie obce Korňa č. 7/2019.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 168/2019.
7./ Žiadosť ZŠ Korňa o dofinancovanie spoluúčasti projektu 5% mzdových nákladov
a nákladov na stravovanie pre dvoch zamestnancov na rok 2019
V tomto bode programu bolo prejednané dofinancovanie spoluúčasti projektu 5% mzdových
nákladov a nákladov na stravovanie pre dvoch zamestnancov na rok 2019.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 169/2019.
8./ Správa o výsledku finančnej kontroly č. 22082019 na úseku správy daní a poplatkov
V tomto bode programu bola prejednaná správa o výsledku finančnej kontroly č.22082019 na
úseku správy daní a poplatkov.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 170/2019.
9./ Rozpočtové opatrenie MŠ a ŠJ Korňa č. 4/2019
V tomto bode programu bolo prejednané rozpočtové opatrenie MŠ a ŠJ Korňa č. 4/2019.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 171/2019.
10./ Smernica č. 2/2019 o evidencii, výdaji a používaní kľúčov na OÚ Korňa
V tomto bode programu bola prejednaná Smernica o evidencii, výdaji a používaní kľúčov na
OÚ Korňa.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 172/2019.
11./ Smernica č. 1/2019 o používaní pečiatok na OÚ Korňa
V tomto bode programu bola prejednaná Smernica o používaní pečiatok na OÚ Korňa.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 173/2019.
12./ Domový poriadok pre obecné nájomné byty v správe OÚ Korňa

V tomto bode programu bol prejednaný Domový poriadok pre obecné byty.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 174/2019.
13./ Návrh na schválenie štúdie pre výstavbu BD
V tomto bode programu bol prejednaný návrh na schválenie štúdie pre výstavbu BD.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 175/2019.
14./ Rôzne
a/ Žiadosť Františka Hrtusa, Korňa 80 o zaradenie cesty do pasportu obce Korňa.
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť p. Hrtusa o zaradenie parcely CKN č. 2406/1
do posportu komunikácií obce Korňa.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 176/2019
b/ Žiadosť Jakuba Paľucha Korňa 564 o zaradenie parcely EKN č. 6188, 6186 do intravilánu
obce.
V tomto bode bola prejednaná žiadosť Jakuba Paľucha o zaradenie p. č. EKN 6188 a 6186 do
intravilánu obce.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie. č. 177/2019
c/ Žiadosť Michala Paľucha Korňa 564 o zaradenie parcely CKN č. 407/4, 407/3 do
intravilánu obce
V tomto bode bola prejednaná žiadosť Michala Paľucha o zaradenie p. č. CKN č. 407/4, 407/3
do intravilánu obce.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie. č.178/2019
d/ Žiadosť Jozefa Romana, Korňa 575 o zaradenie p. č. EKN 13994 do územného plánu ako
stavebný pozemok.
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť Jozefa Romana, Korňa 575 o zaradenie p. č.
EKN 13994 do územného plánu ako stavebný pozemok.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.179/2019
e/ Žiadosť Emílie Radostovej, Korňa 640 o pridelenie jednoizbového bytu v obci Korňa
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť pani Radostovej o pridelenie bytu.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 180/2019
f/ Žiadosť Ivana Franeka bytom Vyšná Korňa 647, 023 21 Korňa o odkúpenie obecného
pozemku parcely CKN 1919/8 o výmere 43 m², ktorá bola vytvorená z p.č. EKN 9-33184/1,
evidovanej na LV 3715
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť Ivana Franeka o odkúpenie obecného
pozemku.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 181/2019
g/ Žiadosť ZŠ Korňa o výrub stromov
V tomto bode programu žiadala riad. ZŠ Korňa o výrub dvoch stromov, ktoré sa nachádzajú
v školskej záhrade.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 182/2019
h/ Žiadosť ZŠ Korňa o odstránenie informačnej tabule z areálu školskej záhrady
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť základnej školy o odstránenie informačnej
tabule z areálu školskej záhrady.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.183/2019
ch/ Návrh štúdie na vybudovanie vyhliadky v Nižnej Korni

V tomto bode programu bol predložený návrh štúdie na vybudovanie vyhliadky
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 184/2019
i/ Návrh na prenájom pozemku p. č. CKN 202/2 o výmere cca 80 m² v Nižnej Korni ako
odstavnej plochy
V tomto bode programu bol prejednaný návrh na prenájom pozemku p. č. CKN 202/2
o výmere cca 80 m² v Nižnej Korni ako odstavnej plochy.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 185/2019
15./ Diskusia
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce – podala prítomným informácie:
Štúdia pre BD
Predkladám Vám štúdiu pre výstavbu BD, pevne verím, že máte stále na pamäti, že každé
zastupiteľstvo máme žiadosti o pridelenie nájomných bytov, preto Vás chcem poprosiť, ak
chcete, aby sa naša Korňa rozvíjala, budovala, aby ľudia mali kde bývať, štúdiu podporíte.
Bude podkladom pre VO, ktoré sa bude obstarávať cez vestník.
Prenájom pozemku v Nižnej Korni
Na základe spoločného rozhovoru s členmi stavebnej komisie a následne s majiteľom
pozemku Mariánom Kotekom, navrhujeme prenájom pozemku o výmere cca 80 m2 v sume
200€/ročne. Dávam návrh na podpísanie nájomnej zmluvy s vlastníkom nehnuteľnosti .
Vyhliadka
Ďakujem Vám poslanci, že Vám záleží na tom, aby v našej obci niečo bolo, niečo sa
budovalo. Ďakujem Vám za to, že ste odsúhlasili prijatie daru – nehnuteľnosti – pozemky pod
vyhliadku ako aj odkúpenie časti pozemku vo výške necelých 318,€. Dnes Vám predkladám
štúdiu, ako by mala vyhliadka vyzerať. Chcem Vás touto cestou požiadať, aby ste ma
podporili v mojom návrhu a poverili ma, aby som dala vypracovať projektovú dokumentáciu
pre stavebné povolenie. Chcem začať s vybavovaním stavebného povolenia, aby som bola
pripravená na výzvu. Mám informáciu, že výzva vyjde začiatkom budúceho roku.
Zberný dvor
Po obci sa rozširujú reči ohľadom vyšetrovania zberného dvora. Chcem to uviesť na pravú
mieru, a preto Vám podávam nasledovnú informáciu:
Naďalej prebieha trestné konanie ohľadom spochybnenia stavebných prác pri budovaní
zberného dvora. Do vyšetrovania bol prizvaný znalec, ktorý fyzicky robil sondy formou
jadrového vŕtania. Vzhľadom na to, že ešte nie je vykonaný posudok zo strany znalca
a vyšetrovanie nie je ukončené, preto sa neviem bližšie k predmetnej veci vyjadriť.
Krajský súd -Biely dom
Chcela by som Vás poinformovať, že dňa 25.6.2019 sa konalo súdne pojednávanie ohľadom
bielej budovy. Na krajskom súde nás zastupoval JUDr. Chovanec, informáciu, že sa konalo
súdne pojednávanie nám poskytol písomne až 12.8.2019. Krajský súd vrátil predmet
pojednávania opätovne na okresný súd do Čadce.
Oprava kanalizačných poklopov
Konečne sme sa dočkali opravy kanalizačných poklopov, z môjho pohľadu firma, ktorá
opravu realizuje je Sevak , opravu vykonáva riadne. Mala som aj osobné stretnutie so
zodpovedným pracovníkom zo Sevaku, s ktorým som riešila dlhodobý problém s vytekajúcou
kanalizáciu pod Kriváňom. Dostala som ústny prísľub, že problém sa v priebehu októbra budú
snažiť odstrániť. Kanalizácia nestíha počas búrok, nakoľko v obci má niekoľko rodinných
domov napojenú na kanalizáciu aj zvody zo striech rodinných domov. Budú sa vykonávať
plynové skúšky, tie domy, pri ktorých sa zistí, že majú napojené zvody na kanalizáciu, budú

platiť pokutu. Touto cestou Vás poslancov, chcem požiadať, aby ste túto informáciu šírili
medzi ľudí, a tých ktorých sa to týka, aby si problém odstránili.
Stavebné práce v obci.
Kosenie verejných priestranstiev, orezanie drevín zasahujúcich do vozovky, kompostovanie
bio-odpadu, čistenie priepustov, vybudovanie priepustu u Chylov, vybudovanie staničiek pre
1100 l kontajnery pri MŠ a v osade u Cipľa, náter mostovej konštrukcie u Cipľov, výstavba
zastávky v Nižnej Korni u Jendriska – hotový je betónový základ s dlažbou, drevená časť je
tiež už hotová aj natretá. Budúci týždeň plánujeme, aby sa na betónový základ postavila
drevená časť. Dokončenie oplechovania na streche kotolne OÚ, príprava dreva na
vykurovanie TJ, výrez poškodenej cesty v Zátoke, príprava podkladu pre betónovanie, úprava
cesty do Muchov, skompletizovanie priestorov kultúrneho domu, kuchynky, wc. Touto cestou
opäť ďakujem dobrým ľuďom v našej obci ako sú Miroslav Skorčík, Lacko Bielčik, Janko
Slezák – klampiar, Bohuš Jaroš- za výrobu kuchynskej linky a jej montáž, Samax.sk lepenie
kamenného obkladu....
Ropný prameň
Najskôr by som Vám chcela poďakovať, že ste ma podporili v mojom návrhu, aby sme sa
zapojili do výzvy za účelom zatraktívnenia turistického miesta pri ropnom prameni. Mala som
osobné stretnutie s riaditeľom CHKO Kysuce, kde mi dal súhlasné stanovisko ako aj určil
miesto, kde by v prípade úspešnosti vo výzve mohlo byť umiestnené umelecké dielo. Hneď na
to som mala osobné jednanie s vlastníkom pozemku Miškom Janešíkom, ktorý mi opätovne
bez problémov potvrdil, že obci prenajme pozemok na uvedený účel, nájomná zmluva bude
podpísaná tak, aby neohrozila projekt. Na minulom zastupiteľstve zo strany pána Belka
zaznela informácia, že obec je na tenkom ľade, čo sa týka prenajatého pozemku pod mlynom.
K dnešnému dňu nebola na obec doručená žiadna pripomienka zo strany p. Jakubíkovej, že by
chcela zmluvu s obcou ukončiť, bola podaná nepravdivá a zavádzajúca informácia.
Chodníky
Touto cestou sa chcem poďakovať Otovi Gregorovi, Márii Hrtúsovej, Rudolfovi Hrtúsovi,
Márii Odrobiňákovej, firme Korzo, spoločnosti Mária Kontríková, že bez najmenšieho
zaváhania obci predali pozemky pod výstavbu chodníkov. S radosťou Vám oznamujem, že
máme vysporiadané pozemky pod chodníky od obecného úradu po Farby Laky, už dávnejšie
zastupiteľstvo ste ma poverili, že mám dať urobiť projekt, ktorý sa bude dať aj zrealizovať,
teraz je ten čas – môžem s tým začať.
Poškodený bleskozvod
Minulé zastupiteľstvo bola pripomienka, že je poškodený bleskozvod na budove MŠ, dala
som to odkontrolovať nášmu elektrikárovi. Bleskozvod je plne funkčný a riaditeľka MŠ má
platnú revíziu bleskozvodu, ktorú dala urobiť ešte minulý rok. Pri MŠ a najmä školskej
jedálni by som chcela povedať, že naozaj vedúca jedálne si plní svoju pracovnú náplň
zodpovedne. Všetko funguje ako má, obec nezaťažovali požiadavkami na financovanie
jedálne – ale sú nevyhnuté veci, ktoré treba pri tak veľkom náraste stravníkov zakúpiť napr.
chladnička, dovybavenie riadom... Budúci rok musíme v rozpočte naozaj pamätať, že bude
treba plánovať náklady na šporák, škrabku, umývačku... Ako obrovský problém vnímam
neodhlučnenú stenu medzi jedálňou a triedou MŠ, budeme sa musieť s týmto problémom
zaoberať a riešiť ho.
Zasadala sociálna komisia
Riešili sme sociálnu výpomoc – ubytovanie Pani Paľúchovej a jej syna po požiari ich RD,
spoločne sme zhodnotili, že vzhľadom na to, že začína vykurovacia sezóna a priestory
obecného úradu budú vykurované novou kotolňou a nebudú sa vykurovať priestory

hospodárskeho dvora, z tohto dôvodu si musia zabezpečiť nové bývanie. Po osobnom
rozhovore s p. Paľuchovou aj s jej dcérou Miladou, mi oznámili, že koncom septembra sa
už budú sťahovať do čiastočne opraveného domu.
Zasadala finančná komisia
Riešili sme zníženie úveru na most o 50.000,- €, nakoľko sme získali dotáciu od OCR Čadca,
ktorá spadá do pôsobnosti Žilinského turistického kraja. Mesačné splátky úveru sa nám znížili
zo sumy 1.850,- € na 1.350,- €, čím ušetríme 500,- € mesačne, ďalej sme riešili problém
s TKO – musíme kalkulovať, že určite budeme musieť zvýšiť z nášho rozpočtu sumu na
odpad, nakoľko hneď na začiatku roku nebola zo strany TKO Semeteš vyčíslená dostačujúca
suma na zvoz odpadu. Budúci týždeň sa bude konať správna rada TKO Semeteš, kde sa bude
daná problematika riešiť. Zvýšenie ceny za odpad je spôsobené nárastom minimálnych miezd
zamestnancov TKO, ktoré sa zvyšovali zo zákona. Od januára bude opätovný nárast miezd,
čo sa opäť odzrkadlí v cene odpadu. Na účet nám prišlo poistné plnenie 2.000,-€ za
poškodený plot pri BD u Jakuša – problém, ktorý v minulosti nebol neriešený.
Zasadala stavebná komisia
Komisie sa zúčastnili všetci členovia, boli sme na obhliadke mosta u Cipľov, na obhliadke
havarijného stavu mosta u Žilov, riešila sa problematika – rozšírenie územného plánu.
Spoločne sme prešli najzaujímavejšie lokality v obci, kde by mohla byť v budúcnosti IBV.
Poprosila by som predsedu stavebnej komisie, aby Vás bližšie informoval.
Ešte starostka požiadala všetkých poslancov, aby do budúceho zasadania OZ zistili, čo ešte
treba zakomponovať do územného plánu obce.
Rastislav Fatura – poslanec OU
Protokolárne treba oboznámiť všetkých nájomníkov bytov o novom domovom poriadku.
Som za podporu výstavby dvoch bytoviek, ďakujem p. starostke za predloženie vizualizácie
a následnú budúcu realizáciu v prospech našich občanov, je to super nápad a čo sa týka
diskusie o verejnom obstarávaní, poprosil by som pani starostku o preverenie spôsobu výberu
v súlade so zákonom.
Čo sa týka žiadosti školy o odstránenie tabule, je potrebné prizvať a oboznámiť spomenuté
strany na tabuli – cirkev a penzión.
A som za výstavbu v rámci výzvy na rozhľadňu v Nižnej Korni.
Za DHZ Korňa ďakujem za pochvalu, vidíte stojí to kopec času, no keď môžeme pomôžeme.
Čo sa týka avizovaného zdražovania za smeti, prosím pokračovať v informovaní občanov
o separovaní, nakoľko náklady na odvoz a spracovanie odpadu nás tlačia do zdražovania
poplatkov za smeti.
Som veľmi rád za nový most a ďakujem všetkým, čo sa o to postarali.
Ďakujem za obnovenie prízemia sály a kuchynky kultúrneho domu po požiari.
Martin Kontrík, poslanec OZ sa pýtal starostky, či sa zistil vodič, ktorý prevrátil zastávku u
Majtána. Bol za asfaltovanie mostu ako bolo vysúťažené. Upozornil na katastrofálny stav
komunikácií nad Hajnicou, na Šľahorku, na Grúň a do Durajčikov. Poprosil o opravu
priekopy pod korbačkárňou a odstránenie betónov spod kontajnera u starej školy a vyčistiť
tam križovatku. Poprosil o vrátenie svetla v prvej Korni u Paľucha. Ďalej treba vyrezať
dreviny okolo pouličného osvetlenia a narovnať stĺpy v časti u Žilov a urobiť niečo z
ozvučením futbalového ihriska. Potom sa pýtal kedy sa začne s opravou mosta k p. Dodekovi.
Upozornil, že treba motivovať občanov, aby separovali, iba tak znížime objem odpadu.
Reagoval na poslanca Š. Belka, že s pozemkom pod mlynom nikdy nebol problém a upozornil
ho, aby nešíril po obci nezmysly. Bol za verejné obstarávanie bytových domov v celku aj
s projektovou dokumentáciou v súlade zo zákonom o verejnom obstarávaní.

Štefan Belko, poslanec OZ
Informoval sa, ako sa budú súťažiť bytovky, či projektová dokumentácia zvlášť a stavebné
práce zvlášť alebo všetko spolu. K vývozu TKO – keď som ja nastúpil do funkcie bolo v obci
16 kontajnerov, teraz ich je cca 8, kde je možnosť, treba kontajnery zrušiť a nech tam chodia
smetiari, treba na nedostupné miesta ako u Chylov, na Šľahorke uvažovať o vyvážaní odpadu
malým autom Mitsubishi. Opýtal sa, kto odváža kontajnery na Živčákovej / raz do roka
odváža kontajner obec a zvyšok rieši cirkev/. Ešte k ceste na Živčákovú – treba vykúpiť
pozemky, vybudovať výhybne a problém s cestou je vyriešený.
Ing. Anton Sabela, poslanec OZ
Informoval sa, ako obec rieši občanov, ktorí ešte nie sú pripojení na kanalizáciu a mali byť
pripojení už dávno, navrhol, aby si obec vyžiadala od Sevaku zoznamy nepripojených
občanov a nejako ich treba donútiť, aby sa pripojili. Ďalej informoval, že zasadala stavebná
komisia, ktorá zisťovala možnosti bytovej výstavby v obci.
16./ Návrh na uznesenie - neboli žiadne návrhy
17./ 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:
Ing. Peter Veselka

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

Bohumil Jaroš

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

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 27. 09. 2019 číslo 164/2019

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 Ing. Petra Veselku a Bohumila Jaroša, návrhovú komisiu v zložení:
Ing. Anton Sabela, Martin Kontrík, Štefan Belko, zapisovateľku p. Danielu Neherovú a
program rokovania

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Ing. Anton Sabela,
Bohumil Jaroš, Štefan Belko

Proti : nikto
Neprítomní:

Emília Barčáková, Bc. Renáta Bielčiková, Milan Palica, Rastislav Fatura

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 27. 09. 2019 číslo 165/2019

ku kontrole plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 26.07.2019 a 09.09.2019
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
správu o kontrole plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 26.07.2019 a 09.09.2019
b/ b e r i e n a v e d o m i e
správu o kontrole plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 26.07.2019 a 09.09.2019

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela,
Bohumil Jaroš, Štefan Belko

Proti : nikto
Neprítomní:

Emília Barčáková, Bc. Renáta Bielčiková, Milan Palica

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 27. 09. 2019 číslo 166/2019

k správe nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2018
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2018
b/ b e r i e n a v e d o m i e
správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2018

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela,
Bohumil Jaroš, Štefan Belko

Proti : nikto
Neprítomní:

Emília Barčáková, Bc. Renáta Bielčiková, Milan Palica

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 27. 09. 2019 číslo 167/2019

ku konsolidovanej výročnej správe za rok 2018
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
konsolidovanú výročnú správu za rok 2018
b/ s c h v a ľ u j e
konsolidovanú výročnú správu za rok 2018

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela,
Bohumil Jaroš, Štefan Belko

Proti : nikto
Neprítomní:

Emília Barčáková, Bc. Renáta Bielčiková, Milan Palica

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 27. 09. 2019 číslo 168/2019

k rozpočtovému opatreniu obce Korňa č. 7/2019
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
rozpočtové opatrenie obce Korňa č. 7/2019
b/ s c h v a ľ u j e
rozpočtové opatrenie obce Korňa č. 7/2019 podľa predloženého návrhu

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela,
Bohumil Jaroš, Štefan Belko

Proti : nikto
Neprítomní:

Emília Barčáková, Bc. Renáta Bielčiková, Milan Palica

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 27. 09. 2019 číslo 169/2019

k žiadosti ZŠ Korňa o dofinancovanie spoluúčasti projektu 5% mzdových nákladov
a nákladov na stravovanie pre dvoch zamestnancov na rok 2019
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť ZŠ Korňa o dofinancovanie spoluúčasti projektu 5% mzdových nákladov a nákladov
na stravovanie pre dvoch zamestnancov na rok 2019
b/ s c h v a ľ u j e
dofinancovanie spoluúčasti projektu 5% mzdových nákladov a nákladov na stravovanie pre
dvoch zamestnancov na rok 2019 v sume 512,-€

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela,
Bohumil Jaroš, Štefan Belko

Proti : nikto
Neprítomní:

Emília Barčáková, Bc. Renáta Bielčiková, Milan Palica

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 27. 09. 2019 číslo 170/2019

k správe hl. kontrolóra o výsledku finančnej kontroly č.22082019 na úseku správy daní
a poplatkov
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
správu o výsledku finančnej kontroly č.22082019 na úseku správy daní a poplatkov
b/ b e r i e n a v e d o m i e
správu o výsledku finančnej kontroly č.22082019 na úseku správy daní a poplatkov

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela,
Bohumil Jaroš, Štefan Belko

Proti : nikto
Neprítomní:

Emília Barčáková, Bc. Renáta Bielčiková, Milan Palica

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 27. 09. 2019 číslo 171/2019

k rozpočtovému opatreniu MŠ a ŠJ Korňa č. 4/2019

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
rozpočtové opatrenie MŠ a ŠJ Korňa č. 4/2019
b/ s c h v a ľ u j e
rozpočtové opatrenie MŠ a ŠJ Korňa č. 4/2019 podľa predloženého návrhu

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela,
Bohumil Jaroš, Štefan Belko

Proti : nikto
Neprítomní:

Emília Barčáková, Bc. Renáta Bielčiková, Milan Palica

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 27. 09. 2019 číslo 172/2019

k Smernici č. 2/2019 o evidencii, výdaji a používaní kľúčov na OÚ Korňa

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
Smernicu č. 2/2019 o evidencii, výdaji a používaní kľúčov na OÚ Korňa
b/ b e r i e n a v e d o m i e
Smernicu č. 2/2019 o evidencii, výdaji a používaní kľúčov na OÚ Korňa

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela,
Bohumil Jaroš, Štefan Belko

Proti : nikto
Neprítomní:

Emília Barčáková, Bc. Renáta Bielčiková, Milan Palica

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 27. 09. 2019 číslo 173/2019

k Smernici č. 1/2019 o používaní pečiatok na OÚ Korňa
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
Smernicu č. 1/2019 o používaní pečiatok na OÚ Korňa
b/ b e r i e n a v e d o m i e
Smernicu č. 1/2019 o používaní pečiatok na OÚ Korňa

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela,
Bohumil Jaroš, Štefan Belko

Proti : nikto
Neprítomní:

Emília Barčáková, Bc. Renáta Bielčiková, Milan Palica

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 27. 09. 2019 číslo 174/2019

k Domovému poriadku pre obecné nájomné byty v správe OÚ Korňa

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
Domový poriadok pre obecné nájomné byty v správe OÚ Korňa
b/ b e r i e n a v e d o m i e
Domový poriadok pre obecné nájomné byty v správe OÚ Korňa

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela,
Bohumil Jaroš, Štefan Belko

Proti : nikto
Neprítomní:

Emília Barčáková, Bc. Renáta Bielčiková, Milan Palica

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 27. 09. 2019 číslo 175/2019

k návrhu na schválenie štúdie pre výstavbu BD
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
návrh na schválenie štúdie pre výstavbu BD
b/ s c h v a ľ u j e
návrh na schválenie štúdie pre výstavbu BD ako podklad pre verejné obstarávanie

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Zdržal sa hlasovania: Štefan Belko
Neprítomní:

Emília Barčáková, Bc. Renáta Bielčiková, Milan Palica

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 27. 09. 2019 číslo 176/2019

k žiadosti Františka Hrtusa, Korňa 80 o zaradenie cesty parcely CKN č. 2406/1
do pasportu obce Korňa

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Františka Hrtusa, Korňa 80 o zaradenie cesty parcely CKN č. 2406/1
do pasportu obce Korňa
b/ b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť Františka Hrtusa, Korňa 80 o zaradenie cesty parcely CKN č. 2406/1
do pasportu obce Korňa

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela,
Bohumil Jaroš, Štefan Belko

Proti : nikto
Neprítomní:

Emília Barčáková, Bc. Renáta Bielčiková, Milan Palica

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 27. 09. 2019 číslo 177/2019

k žiadosti Jakuba Paľucha, Korňa 564 o zaradenie parcely EKN č. 6188, 6186
do intravilánu obce
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Jakuba Paľucha, Korňa 564 o zaradenie parcely EKN č. 6188, 6186 do intravilánu
obce
b/ b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť Jakuba Paľucha, Korňa 564 o zaradenie parcely EKN č. 6188, 6186 do intravilánu
obce

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela,
Bohumil Jaroš, Štefan Belko

Proti : nikto
Neprítomní:

Emília Barčáková, Bc. Renáta Bielčiková, Milan Palica

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 27. 09. 2019 číslo 178/2019

k žiadosti Michala Paľucha Korňa 564 o zaradenie parcely CKN č. 407/4, 407/3 do
intravilánu obce
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Michala Paľucha Korňa 564 o zaradenie parcely CKN č. 407/4, 407/3 do intravilánu
obce
b/ b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť Michala Paľucha Korňa 564 o zaradenie parcely CKN č. 407/4, 407/3 do intravilánu
obce

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela,
Bohumil Jaroš, Štefan Belko

Proti : nikto
Neprítomní:

Emília Barčáková, Bc. Renáta Bielčiková, Milan Palica

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 27. 09. 2019 číslo 179/2019

k žiadosti Jozefa Romana, Korňa 575 o zaradenie p. č. EKN 13994 do územného plánu
ako stavebný pozemok
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Jozefa Romana, Korňa 575 o zaradenie p. č. EKN 13994 do územného plánu ako
stavebný pozemok
b/ b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť Jozefa Romana, Korňa 575 o zaradenie p. č. EKN 13994 do územného plánu ako
stavebný pozemok

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela,
Bohumil Jaroš, Štefan Belko

Proti : nikto
Neprítomní:

Emília Barčáková, Bc. Renáta Bielčiková, Milan Palica

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 27. 09. 2019 číslo 180/2019

k žiadosti Emílie Radostovej, Korňa 640 o pridelenie jednoizbového bytu v obci Korňa
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Emílie Radostovej, Korňa 640 o pridelenie jednoizbového bytu v obci Korňa
b/ b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť Emílie Radostovej, Korňa 640 o pridelenie jednoizbového bytu v obci Korňa

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela,
Bohumil Jaroš, Štefan Belko

Proti : nikto
Neprítomní:

Emília Barčáková, Bc. Renáta Bielčiková, Milan Palica

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 27. 09. 2019 číslo 181/2019

k žiadosti Ivana Franeka bytom Vyšná Korňa 647, 023 21 Korňa o odkúpenie obecného
pozemku č. p. CKN 1919/8 o výmere 43m² - zastavaná plocha, ktorá bola vytvorená z
parcely EKN 9-33184/1, evidovanej na LV 3715

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Ivana Franeka bytom Vyšná Korňa 647, 023 21 Korňa o odkúpenie obecného
pozemku č. p. CKN 1919/8 o výmere 43m² - zastavaná plocha, ktorá bola vytvorená z
parcely EKN 9-33184/1, evidovanej na LV 3715
b/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku v k. ú. Korňa p. č. CKN 1919/8 o výmere 43 m², vo vlastníctve obce za
cenu 3,32€/m², spolu za cenu 142,76 € 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

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela,
Bohumil Jaroš, Štefan Belko

Proti : nikto
Neprítomní:

Emília Barčáková, Bc. Renáta Bielčiková, Milan Palica

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 27. 09. 2019 číslo 182/2019

k žiadosti ZŠ Korňa o výrub stromov v školskej záhrade
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť ZŠ Korňa o výrub stromov v školskej záhrade

b/ s c h v a ľ u j e
výrub stromov v školskej záhrade /jedná sa o dve tuje vysoké nad 10m/

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela,
Bohumil Jaroš, Štefan Belko

Proti : nikto
Neprítomní:

Emília Barčáková, Bc. Renáta Bielčiková, Milan Palica

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 27. 09. 2019 číslo 183/2019

k žiadosti ZŠ Korňa o odstránenie informačnej tabule v areáli školskej záhrady
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť ZŠ Korňa o odstránenie informačnej tabule v areáli školskej záhrady

b/ s c h v a ľ u j e
odstránenie informačnej tabule v areáli školskej záhrady

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní:

Emília Barčáková, Bc. Renáta Bielčiková, Milan Palica, 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 27. 09. 2019 číslo 184/2019

k návrhu na schválenie štúdie a návrh na vypracovanie projektovej dokumentácie
vyhliadky v Nižnej Korni
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
návrh na schválenie štúdie a návrh na vypracovanie projektovej dokumentácie vyhliadky v
Nižnej Korni
b/ s c h v a ľ u j e
štúdiu na vybudovanie vyhliadky v Nižnej Korni
c/ p o v e r u j e
starostku obce na vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu vyhliadky v Nižnej
Korni

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela,
Bohumil Jaroš, Štefan Belko

Proti : nikto
Neprítomní:

Emília Barčáková, Bc. Renáta Bielčiková, Milan Palica

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 27. 09. 2019 číslo 185/2019

k návrhu na prenájom pozemku v Nižnej Korni ako odstavnej plochy
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
návrh na prenájom pozemku v Nižnej Korni ako odstavnej plochy
b/ s ú h l a s í
s podpísaním nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľnosti – pozemku p. č. CKN 202/2
o výmere cca 80 m² v sume 200,- €/ročne

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela,
Bohumil Jaroš, Štefan Belko

Proti : nikto
Neprítomní:

Emília Barčáková, Bc. Renáta Bielčiková, Milan Palica

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

