Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Korni, konaného dňa 30. 05. 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
Neprítomní:
Milan Palica, poslanec OZ
Štefan Belko, poslanec OZ
Ostatní prítomní: Ing. Marcel Nekoranec, kontrolór obce,
Mgr. Jaroslava Srničková, riad. ZŠ Korňa
Emília Vrábliková, riad. MŠ Korňa
Ing. Jana Brezinová, ek. OÚ
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 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 doplnenými bodmi programu v rôznom. Poverila zapisovateľku p. Danielu Neherovú, prac.
OÚ, za overovateľov zápisnice boli určení p. Bc. Renáta Bielčiková, p. Martin Kontrík, do
návrhovej komisie boli určení poslanci p. Ing. Anton Sabela, Bohumil Jaroš. 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 29.03.2019
4./ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Korňa za r. 2018
5./ Záverečný účet obce za rok 2018
6./ Hospodárenie obce Korňa za 1. štvrťrok 2019
7./ Rozpočtové opatrenie obce Korňa č. 3/2019
8./ Hospodárenie ZŠ, ŠKD, CVČ Korňa za 1. štvrťrok 2019
9. / Hospodárenie MŠ a ŠJ Korňa za 1. štvrťrok 2019
10./ Rozpočtové opatrenie MŠ a ŠJ Korňa č. 2/2019
11./ Správa o výsledku finančnej kontroly č. 25042019
12./ Program odpadového hospodárstva obce Korňa na roky 2016-2020
13./ Schválenie 5% spoluúčasti k žiadosti o dotáciu z MV SR – Výzva č. 3 Prezídia PZ

2019 s účelom: „Podpora činnosti súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky.“
14./ Rôzne
15./ Diskusia
16./ Návrh na uznesenie
17./ Záver
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 95/2019
3./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 29. 03. 2019
V tomto bode programu bola prednesená správa o plnení uznesení prijatých dňa 29. 03.2019.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 96/2019.
4./ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Korňa za r. 2018
V toto bode programu bolo prejednané stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému
účtu obce Korňa za rok 2018.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 97/2019.
5./ Záverečný účet obce za rok 2018
V toto bode programu bol prejednaný záverečný účet obce Korňa za rok 2018.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 98/2019.
6./ Hospodárenie obce Korňa za rok 2018
V toto bode programu bolo prejednané hospodárenie obce Korňa za 1. štvrťrok 2019.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 99/2019.
7./ Rozpočtové opatrenie obce Korňa č. 3/2019
V tomto bode programu bolo prejednané rozpočtové opatrenie obce č. 3/2019.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.100/2019.
8./ Hospodárenie ZŠ, ŠKD, CVČ Korňa za 1. štvrťrok 2019
V tomto bode programu bolo prejednané hospodárenie ZŠ, ŠKD a CVČ Korňa za1. štvrťrok
2019.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 101,102,103/2019.
9./ Hospodárenie MŠ a ŠJ Korňa za 1. štvrťrok 2019
V tomto bode programu bolo prejednané hospodárenie MŠ a ŠJ Korňa za 1. štvrťrok 2019.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 104/2019.
10./ Rozpočtové opatrenie MŠ Korňa č. 2/2019
V tomto bode programu bolo prejednané rozpočtové opatrenie MŠ Korňa č. 2/2019.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie 105/2019.
11./ Správa o výsledku finančnej kontroly č. 25042019
V tomto bode programu bola prednesená správa hlavného kontrolóra o výsledku finančnej
kontroly v ZŠ Korňa za rok 2018.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie 106/2019.
12./ Program odpadového hospodárstva obce Korňa na roky 2016-2020
V tomto bode programu bol prejednaný „Program odpadového hospodárstva obce Korňa na
roky 2016-2020“.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie 107/2019.
13./ Schválenie 5% spoluúčasti k žiadosti o dotáciu z MV SR – Výzva č. 3 Prezídia PZ

2019 s účelom: „Podpora činnosti súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky.“
V tomto bode programu bola schválená 5% spoluúčasť dotácie z MV SR – Výzva č. 3
Prezídia PZ 2019 s účelom: „Podpora činnosti súvisiacich s bezpečnosťou cestnej
premávky.“
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.108/2019.
14./ Rôzne
a/ Vybudovanie a zaregistrovanie malej kompostárne v zmysle § 98 zákona č. 79/2015
Z. z. o odpadoch v obci Korňa
V tomto bode programu bol prejednaný návrh starostky na vybudovanie a zaregistrovanie
malej kompostárne v obci v priestoroch nad ihriskom.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 109/2019
b/ Žiadosť Františka Hrtúsa, bytom Vyšná Korňa 80 o odkúpenie obecného pozemku
parc. č. CKN č. 2995/1 o výmere 169 m² a parcelu CKN č. 2992/1 o výmere 192 m²
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť Františka Hrtúsa, bytom Vyšná Korňa 80 o
odkúpenie obecného pozemku parc. č. CKN č. 2995/1 o výmere 169 m² a parcelu CKN č.
2992/1 o výmere 192 m².
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 110/2019.
c/ Žiadosť Jána Tkáčika, bytom Nižná Korňa 66 o odkúpenie obecného pozemku
parcely: KNC č.647/1 zast. pl. o výmere 84 m², KNC č. 647/3, zast.,pl. o výmere 417 m²,
KNC č. 647/4, zast. pl. o výmere 85 m², KNC č. 648/2, záhrada o výmere 27 m², KNC č.
649/1, záhrada o výmere 494 m². Tieto parcely boli vytvorené z parcely č. 33480/5,
zapísané na LV 3715.
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť Jána Tkáčika, bytom Nižná Korňa 66
o odkúpenie uvedených parciel, ktoré boli vytvorené z p. č. KNC 33480/5 vo vlastníctve
obce.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 111/2019.
d/ Žiadosť Františka Dodeka, Klokočov – Hlavice č. 1050 k vysporiadaniu pozemku
E KN č. 20432, na ktorom stojí cesta
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť pána Františka Dodeka, ktorý žiada
o vysporiadanie pozemku E KN č. 20432 v katastrálnom území Korňa, ktorá je evidovaná na
lite vlastníctva č. 5743. Menovaný je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti, na ktorej
bola vybudovaná cesta.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.112/2019.
e/ Žiadosť Ing. Tomáša Ježíka, konateľa Kysuckej lesnej spoločnosti, s. r. o. Turzovka
o zaradenie územia do územného plánu obce na účely rekreácie Jedná sa o nasledovné
parcely: CKN 6455/4, 6455/5, 4655/6, 6455/13, 6455/14, 6455/15, 6455/16, 6455/17,
6455/18, 6455/19, 6454/3, 6454/4, 6454/5, 6454/6 a EKN 15403, 15423/1, 15428/1,
15428/2, 15429, 15440
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť Ing. Tomáša Ježíka, konateľa Kysuckej
lesnej spoločnosti, s. r. o. Turzovka o zaradenie územia do územného plánu obce na účely
rekreácie.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.113/2019.
f/ Žiadosť Heleny Mikulovej, bytom Chalupkova 155/7, Čadca o pomoc pri orezaní
stromu a jeho odstránenie spod elektrického vedenia v obci na parcele č. CKN 678,
podnet pre riadne prehodnotenie skutkového stavu

V tomto bode programu bol prejednaný podnet na riadne prehodnotenie skutkového stavu
žiadosti Heleny Mikulovej, bytom Chalupkova 155/7, Čadca o pomoc pri orezaní stromu a
jeho odstránenie spod elektrického vedenia v obce na parcely č. CKN 678. Pani Mikulová
nebola spokojná s obsahom uznesenia č. 86/2019zo dňa 29.3.2019, v ktorom bola jej žiadosť
zamietnutá.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie. č. 114/2019.
g/ Žiadosť Radovana Jakuša, Horelica 112, 022 01 Čadca o zmenu územného plánu obce
Korňa v miestnej časti u Malíkov č. p. 405/3, 407/2, 410/2 na rekreačnú zónu s výstavbou
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť Radovana Jakuša, Horelica 112, 022 01
Čadca o zmenu územného plánu obce Korňa v miestnej časti u Malíkov č. parciel 405/3,
407/2, 410/2 na rekreačnú zónu s výstavbou, čo je nevyhnutnou súčasťou toho, aby mohol
projekt začať realizovať.
K tomuto bodu programu bolo programu bolo prijaté uznesenie č.115/2019.
h/ Žiadosť Daniela Škerka, Stred 373, Turzovka o predbežné stanovisko k možnému
odpredaju, resp. povoleniu využívať obecný pozemok ako prístupovú cestu k budúcej
novostavbe rodinného domu
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť Daniela Škerka, Turzovka, Stred 373, aby
mohol obecný pozemok využívať ako príjazdovú cestu k novostavbe rodinného domu .
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.116/2019.
ch/ Žiadosť Lukáša Juríka, bytom Obec Korňa o pridelenie nájomného bytu
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť Lukáša Juríka, Obec Korňa o pridelenie
bytu v bytovom dome č. 637.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 117/2019
i/ Žiadosť Lukáša Učníka, Korňa 846 o pridelenie nájomného bytu
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť Lukáša Učníka, Korňa 846 o pridelenie
bytu v bytovom dome č. 637.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 118/2019
j/ Žiadosť Denisy Hrošovej, Predmier 16, 023 21 Turzovka o pridelenie nájomného bytu
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť Denisy Hrošovej, Predmier 16, 023 21
Turzovka o pridelenie bytu v bytovom dome č. 637.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 119/2019
k/ Návrh na odkúpenie pozemku CKN p. č. 2776 o výmere 1432 m² a CKN p. č. 2772
o výmere 1074 m² v sume 25,-/m² od Bohumila Jaroša a manželky Marty Jarošovej,
bytom Vyšná Korňa 793, 023 21 Korňa na výstavbu bytových domov
V tomto bode programu na základe veľkého počtu žiadosti o nájomné byty p. starostka
navrhla poslancom OZ, aby odkúpili pozemok CKN p. č. 2776 o výmere 1432 m² a CKN p.
č. 2772 o výmere 1074 m² v sume 25,-/m² od Bohumila Jaroša a manželky Marty Jarošovej,
bytom Vyšná Korňa 793, 023 21 Korňa na výstavbu bytových domov.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č 120/2019
l./ Poverenie starostky obce Ing. Marianny Bebčákovej na vybavovanie zámeru výstavby
bytových domov v Korni
V tomto bode programu bolo prejednané poverenie starostky obce na vybavovanie zámeru
výstavby bytových domov v Korni.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 121/2019

m/ Žiadosť Petra Janetku, Korňa 295 o schválenie prekopania cesty na účely
vybudovania kanalizačnej prípojky
V tomto bode programu bola prednesená žiadosť pána Janetku o schválenie prekopania cesty
na účely vybudovania kanalizačnej prípojky.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 122/2019
n/ Žiadosť MUDr. Špokovej o schválenie úpravy priestorov zubnej ambulancie v Korni
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť MUDr. Špokovej o schválenie úpravy
priestorov zubnej ambulancie v Korni
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 123/2019
o/ Žiadosť TJ Kysučan Korňa o schválenie stravného a náhrady za športovú obuv
V tomto bode programu TJ Kysučan Korňa požiadal o schválenie stravného a náhrady za
športovú obuv.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 124/2019
p/ Futbalová mládež v obci a jej problémy
V tomto bode programu bol prečítaný list o p. Mariána Malíka, člena výboru TJ Kysučan
Korňa, v ktorom vykreslil problémy s futbalovou mládežou v obci a žiadal obecné
zastupiteľstvo o pomoc.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 125/2019
r/ Žiadosť Vladislava Staníka, Korňa 96 o odkúpenie obecného pozemku E KN p. č.
9-18592/3.
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť Vladislava Staníka, Korňa 96 o odkúpenie
obecného pozemku E KN p. č. 9-18592/3.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 126/2019
s/ Dopravné značenie na miestnej komunikácií na Živčákovú – reakcia pána dekana Ivana
Mahríka, farára farnosti Korňa
V tomto bode programu bol prečítaný list od dekana Ivana Mahríka, farára farnosti Korňa
adresovaného obecnému zastupiteľstvu.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.127/2019
t/ Návrh na zrušenie uznesenia č. 434/2018 zo dňa 23. 02. 2018 schválenie projektu TKO
Semeteš- „ Kompostáreň pre Horné Kysuce“.
V tomto bode programu bol prerokovaný návrh p. Martina Kontríka na zrušenie uznesenia
Č. 434/2018 zo dňa 23.02.2018 Schválenie projektu TKO Semeteš- „ Kompostáreň pre Horné
Kysuce“.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.128/2019
u/ Návrh p. Martina Kontríka, aby sa obec zapojila do projektu – prevencia kriminality
a prevencia envirokriminality
V tomto bode programu bol prejednaný návrh, ak vyjde výzva, aby sa obec zapojila do projektu.
prevencia kriminality a prevencia envirokriminality.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.129/2019
v./ Schválenie spoluúčasti vo výške min. 5% k žiadosti k výzve číslo IV. Prezídia
Policajného zboru 2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej
kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky - Podpora zlepšenia materiálnotechnického zabezpečenia a činnosti pri záchrane života, zdravia, majetku a životného

prostredia subjektmi pôsobiacimi pri záchrane života, zdravia, majetku a životného
prostredia na úseku integrovaného záchranného systému podľa osobitných predpisov
podľa § 2 písm. b) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
V tomto bode programu bol prednesený návrh p. Rastislavom Faturom, aby obec schválila 5%
spoluúčasť na projekte k výzve číslo IV. Prezídia Policajného zboru 2019 na predkladanie
žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
- Podpora zlepšenia materiálno-technického zabezpečenia a činnosti pri záchrane života,
zdravia, majetku a životného prostredia subjektmi pôsobiacimi pri záchrane života, zdravia,
majetku a životného prostredia.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.130/2019
z/ Schválenie spoluúčasti vo výške min. 5% k žiadosti k výzve číslo V. Prezídia
Hasičského a záchranného zboru 2019 - Podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi
prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb, nadobudnutie budov na
účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c) bodov 1. až 3. zákona č.
526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky.
V tomto bode programu bol prejednaný návrh p. Rastislava Faturu, aby obec schválila 5%
spoluúčasť na projekte „Podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby,
rekonštrukcie a modernizácie stavieb, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a
hasičských zbrojníc“
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.131/2019
x/ Navýšenie poplatku do fondu opráv v nájomných bytoch č. 637
V tomto bode programu bol prejednaný návrh na navýšenie poplatku do fondu opráv
v nájomných bytoch.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.132/2019
y/ Informatívna správa o liste Zuzany Ulčákovej adresovanom obci ohľadom pracovného
miesta kuchárky v MŠ
V tomto bode programu bol prečítaný a prerokovaný list p. Zuzany Ulčákovej, ktorá žiada
o pomoc pre svoju sestru Darinu Jakubcovú, ohľadom pracovného miesta kuchárky v MŠ.
K tomuto bodu programu nebolo prijaté uznesenie.
15./ Diskusia
Ing. Marianna Bebčáková – starostka obce
Vzhľadom na to, že nám bola vykonaná fyzická kontrola techniky na zbernom dvore,
konzultovala som s kontrolórmi, aké postihy bude mať obec v prípade, ak nedosiahneme mieru
vyseparovaného odpadu, ktorá bola uvedená v žiadosti o NFP na zberný dvor, t. j. 300 t/ročne.
Odpoveď kontrolórov: Obec bude musieť vrátiť časť finančných prostriedkov. Veľmi by nám
pomohlo zriadenie obecnej kompostárne, preto navrhujem jej zriadenie čím skôr. Predbežne
som dala spracovať cenovú ponuku, čo by to pre obec finančne predstavovalo. Navrhujem ju
zriadiť v blízkosti ihriska ako aj cintorína na obecnom pozemku. Na účet nám prišli financie na
kompostéry, umorili sme tak preklenovací úver, bola nám preplatená aj technika na zberný dvor
vo výške 140.453,70€, ešte stále čakáme na preplatenie financií na mostovú váhu. Zapojili sme
sa do troch výziev, ktoré vyhlásil VÚC Žilina. Boli sme úspešní vo všetkých troch projektoch.
S výstavbou mostu sa všetko oddialilo, nakoľko projekt, ktorý bol urobený je nerealizovateľný.
Musela som ho dať prerobiť, nakoľko sú navrhnuté veľké piloty. Realizačná spoločnosť
prizvala na konzultáciu na miesto realizácie firmu, ktorá bude pre nich realizovať samotnú

pilotáž. Na základe ich odborného vyjadrenia, nie je možné urobiť pilotáž, nakoľko v tesnej
blízkosti 3m vedie vysoké napätie. Bola som nútená dať prerobiť projekt na mikropilotáž.
Navýšili sa tak peniaze na projekt o 1.440€ ,-, nakoľko projekt, ktorý bol vypracovaný bol len
pre stavebné povolenie, nie realizačný. Stál 4.500,- €. Ak sa všetko dobre podarí, budúci týždeň
by som už mala odovzdať stavenisko. Platíme navyše za niektoré stavebné práce ako aj materiál
na výstavbu hasičskej zbrojnice, nakoľko sa nezhoduje rozpočet s realitou, chýbajú niektoré
položky, napr. strešná fólia, impregnácia krovu, OSB dosky, hydroizolácia.. Takisto tento
problém bude so zateplením budovy, projekt, ktorý bol schválený sa rozpočet nezhoduje s
realitou, je tam veľké množstvo prác, ktoré bude musieť obec platiť zo svojho, napr. ide sa
prerábať kotolňa, výmena kotlov, v rozpočte však nie sú komíny, ....
Na dnešnom rokovaní sme počuli, koľko máme žiadosti o byty, žiaľ nemáme nič voľné. Preto
navrhujem kúpu pozemku, ktorý je v súlade s územným plánom. Ja sa budem snažiť o to, aby
som vyzistila všetky možnosti, ktoré by nás posunuli ďalej a mohli v obci postaviť byty. Mala
som aj osobné stretnutie s manželmi Babicovými, sú ochotní sa dohodnúť mimosúdne ohľadom
bielej budovy. Požadujú však, aby im obec vyplatila nájom za roky, počas ktorých je na ich
pozemku budova postavená a súčasne súhlasia s predajom pozemku pod budovou ako aj
pozemkov priľahlých k budove za cenu 50,-€/m². Zistila som, koľko by stála zmena – dodatok
územného plánu, cca do 10.000,-€. Navrhujem, aby každý poslanec zodpovedný za svoju
lokalitu, navrhol po konzultácii s občanmi, kde je reálna možnosť zmeny. Ak sa vyhlási výzva,
skúsime sa do nej zapojiť.
V obci sa za posledné dva mesiace robili nasledovné práce: kosenie cintorína, oprava dverí na
dome smútku, náter dverí, dreveného kríža, vyčistenie domu smútku, okien, výsadba zelene a
kvetín, asfaltovanie výtlkov v obecných komunikáciach, prehĺbenie priekop, práce na výstavbe
zbrojnice, stavebné práce v kultúrnom dome, sms rozhlas. Veľmi pozitívne ohlasy boli aj na
deň Matiek, ktorý sme oslávili pred kostolom.
Rastislav Fatura – poslanec OZ
K diskusii som za výstavbu malej kompostárne podľa návrhu p. starostky.
K novým výzvam z MV SR treba reagovať a žiadať v súlade s výzvami, v minulosti sme žiadali
viac ako 10 krát, no následne nám po doložení všetkých dokumentov boli niektoré projekty
schválené. K výrubu lipy pre p. Mikulovú, má pravdu je to ohrozujúca lipa len je v jej tesnej
blízkosti vedený prívod elektrickej energie, bol som na tom mieste s pani Mikulovou ešte pred
podaním žiadosti na obecné zastupiteľstvo. Miesto som obhliadol aj cez deň. K žiadostiam o
byty, takže nemáme voľné byty? Musíme sa zamyslieť nad vytvorením nového bytového domu
a ponúknuť ich obyvateľom. Som za nákup pozemkov pre výlučne tento účel. Ďakujem za
usporiadanie dňa matiek, no prosím o ospravedlnenie mojej neúčasti, nakoľko som bol v službe.
V máji sme boli tri dni na medzinárodnej hasičskej výstave v Trenčíne, kde sme sa stretli s
kolegami aj samotnou ministerkou vnútra, chcem poďakovať aj riaditeľke ZŠ Korňa, učiteľom,
žiakom a Vám, ktorí nás boli navštíviť – na tejto výstave sme odborne propagovali náš
Dobrovoľný hasičský zbor a obec Korňa. V rámci úspešnej výzvy VÚC Žilina ďakujem
všetkým, čo sa na nej podieľali. Dotácia bude použitá pre detskú hasičskú súťaž, zároveň Vás
všetkých na ňu pozývam, bude konaná dňa 27.7.2019 v sobotu poobede (kategória deti, muži,
ženy, veterán družstvo).
Martin Kontrík, poslanec OZ - k schváleniu 5% spoluúčasti o dotáciu z MV na bezpečnosť
cestnej premávky, bol za a informoval sa kde budú umiestené merače rýchlosti v obci. Bol za
návrh starostky zriadiť v obci malú kompostáreň, ale poprosil zrušiť kompostáreň pre Horné
Kysuce na TKO Semeteš. Súhlasil s kúpou pozemku na výstavbu bytovky v lokalite u Kríža a s
vyvolaním jednania s majiteľmi susedných pozemkov, uviedol, že treba nájsť nejaké spoločné
riešenie. Vyjadril sa k listu TJ a navrhol stretnutie TJ Kysučan, CVČ a Slovanie, aby našli
nejaký kompromis, čo sa týka detského futbalu. OZ neovplyvní tento detský futbal počtom detí,

lebo demografia v obci klesá. Stotožňoval sa z listom p. dekana, že treba zadať inému
dopravnému inžinierovi prejedať to nešťastné dopravné značenie. Ako povedal minule, že to
bolo iniciované bez OZ, iba bývalým starostom. Treba tento problém riešiť, lebo pútnici cestujú
niekoľko km a posledné 3 km sa nevedia dostať na Živčákovu. Ďalej upozornil, že v 1. Korni
bolo odobraté v roku 2015 svetlo od mosta, táto lokalita je nebezpečná, žiadal o nápravu. Ďalej
požiadal o opravu cesty do Durajčíkov a u Kocúra smer Smažáci, cesty sú v katastrofálnom
stave, treba ich opraviť. Opýtal sa na plot u mlyna a ropného prameňa, že či sa to ide robiť?
Informoval poslancov o projekte z MV SR o poskytnutie dotácie pre obec, tato dotácia zahŕňa
boj proti envirokriminalite, napr. kamery, fotopasce... Požiadal starostku, aby oslovila SEVAK
o opravu ciest III. Triedy v obci po kanalizácií.
Mgr. Jaroslava Srničková, riad. ZS Korňa - k rozpočtu uviedla, že je na začiatku roka
menšie čerpanie, obsahuje k 31.3.2019 dve mzdy zamestnancov, dotáciu na školu v prírode,
ktorá bude realizovaná v júni pre prvý a druhý ročník.
K otázke poslanca Martina Kontríka ohľadom zlučovania školských zariadení v Turzovke
a dopadu na našich žiakov, ktorí navštevujú ZUŠ a CVČ v Turzovke uviedla, že sa k tomu
nevie presne vyjadriť, nevie aké sú zámery mesta Turzovka. Na otázku pána poslanca
Kontríka, či je možné, že budú tréningy krúžkov CVČ Turzovka v neskorších večerných
hodinách uviedla, že je to asi možné , ale tieto otázky by bolo vhodné skôr smerovať vedeniu
mesta Turzovka.
K listu p. Ing. Malíka TJ Kysučan Korňa a ich požiadavkám na CVČ pri ZŠ Korňa uviedla:
CVČ ponúka pestrú paletu záujmových útvarov/ ďalej ZÚ / v počte 17, aj viaceré športové
ako futbal, florbal, stolný tenis, športové hry, hasičský športový.
Dva futbalové ZÚ vedie vysokoškolský vzdelaný učiteľ telocviku s 1.atestáciou
a medzinárodnými trénerskými skúškami Mgr. Kulla. Vzhľadom na obmedzené možnosti
rozpočtu CVČ je tak ako každý kvalifikovaný vedúci ZÚ odmeňovaný sumou 6 € v hrubom /
hod, teda pri 8 tréningoch mesačne dostane v hrubom 48 €. Požiadavky TJ na 300 €
ohodnotenie trénera mi prídu prehnané. Mgr. Kulla spolupracuje s TJ . Chcem ale upozorniť,
že je vyslovene na slobodnom rozhodnutí rodičov aký šport pre svoje dieťa vyberú, je na ich
rozhodnutí či sa rozhodnú pre futbal v CVČ a teda aj TJ, alebo pre Slovaniu, prípadne iný
športový klub. V našom CVČ je mesačný poplatok 0,50 €/ jeden ZÚ.
Oceňujem snahu nového vedenia TJ situáciu riešiť, očakávam, že prídu na budúce
zastupiteľstvo predniesť svoju víziu, ale najmä svoju koncepciu riešenia, nakoľko je to futbal
je v ich kompetencií.
Môžu iniciovať stretnutie a hľadať riešenie, je nutné ale pripomenúť, že dlhodobo je
demografický pokles detí nielen v našej obci a možnosti výberu hráčov sú preto obmedzené.
Na záver informovala zastupiteľstvo, že žiaci z Futbalového ZÚ pod vedením Mgr. Kullu
obsadili v lige malého futbalu v okrese druhé miesto, za čo patrí poďakovanie Mgr. Kullovi
za jeho svedomitý prístup k tréningom.
Prácu našich telocvikárov Mgr. Kullu a Mgr. Jedináka veľmi pozitívne v osobnom rozhovore
hodnotila aj pani Čamborová , dlhoročná pracovníčka CVČ Čadca - zodpovedná za sekciu
športu a uviedla, že sme malá škola, ale zapájame sa aktívnejšie do súťaží ako veľké mestské
školy.
Emília Barčáková, poslankyňa OZ – sa vyjadrila k listu, ktorý adresoval dekan Ivan
Mahrík poslancom OZ, ohľadom dopravného značenia na Živčákovú – áno pán dekan má
pravdu, je smutné, že posudok na cestu na Živčákovú je taký aký je, skúsme osloviť ešte
ďalšieho človeka, ktorý by znovu posúdil túto cestu a možno nájdeme iné riešenie, čo sa
týka bezpečnosti na ceste do Študentov, bolo by dobré, aby sa jednalo s obyvateľmi, ktorých
sa to týka, či by súhlasili ešte s ďalšími semafórmi.

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:
Bc. Renáta Bielčiková

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

Martin Kontrík

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

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 30. 05. 2019 číslo 95/2019

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, Bc. Renáta Bielčiková, návrhovú komisiu v zložení:
Bohumil Jaroš a Ing. Anton Sabela, zapisovateľku p. Danielu Neherovú a program rokovania
s rozšírením bodu rôzne

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomní: Milan Palica, Štefan Belko, Emília Barčáková
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 30. 05. 2019 číslo 96/2019

k správe o kontrole plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 29 .03. 2019
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu o kontrole plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 29. 03. 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 29. 03. 2019

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomní: Milan Palica, Štefan Belko, Emília Barčáková
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 30. 05. 2019 číslo 97/2019

k stanovisku hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Korňa za r. 2018
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Korňa za r. 2018
b/ b e r i e n a v e d o m i e
stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Korňa za r. 2018

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomní: Milan Palica, Štefan Belko, Emília Barčáková
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 30. 05. 2019 číslo 98/2019

k záverečnému účtu obce za rok 2018
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
záverečný účet obce za rok 2018
b/ s c h v a ľ u j e
záverečný účet obce za rok 2018 a celoročné hospodárenie obce bez výhrad

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomní: Milan Palica, Štefan Belko, Emília Barčáková
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 30. 05. 2019 číslo 99/2019

k hospodáreniu obce Korňa za 1. štvrťrok 2019
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie obce Korňa za 1. štvrťrok 2019
b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie obce Korňa za 1. štvrťrok 2019 podľa predloženého návrhu
Rekapitulácia príjmov a výdavkov Rozpočet Rozpočet Čerpanie
schválený upravený rozpočtu
k 31.3.2019
Bežné príjmy
1200900 1326583 450.184,Kapitálové príjmy
549106
519106
155,Príjmy z finančných operácií
200000
260733
110.734,Bežné výdavky
475700
505958
165.679,Kapitálové výdavky
881816
820915
112.541,Výdavky finančných operácií
3000
3000
750,Transfery Základnej škole ŠR
400000
400000
112.096,Transfer VZP a SZP
10000
10000
5.745,Transfer Materskej škole
128790
144768
34.183,10
Transfer MŠ zo ŠR
3000
3000
2.358,Transfer Školskému klubu detí
27700
26446
6.438,50
Transfer Centru voľného času
19000
18670
4.583,50
ZŠ vlastné príjmy
6000
6000
0,MŠ vlastné príjmy
8000
8000
3.542,Transfer obedy zadarmo
500
5000
1.643,Zostatky na účtoch
280.543,18
Zostatok v pokladni
177,18
Zostatok nesplateného úveru
12.250,-

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomní: Milan Palica, Štefan Belko, Emília Barčáková
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 30. 05. 2019 číslo 100/2019

k rozpočtovému opatreniu obce Korňa č. 3/2019
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
rozpočtové opatrenie obce Korňa č. 3/2019
b/ s c h v a ľ u j e
rozpočtové opatrenie obce Korňa č. 3/2019 v predloženom návrhu

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomní: Milan Palica, Štefan Belko, Emília Barčáková
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 30. 05. 2019 číslo 101/2019

k hospodáreniu ZŠ Korňa za 1. štvrťrok 2019
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie ZŠ Korňa za 1. štvrťrok 2019
b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie ZŠ Korňa za 1. štvrťrok 2019

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ČERPANIE ROZPOČTU
03/2019 v €
Dotácia ŠR
100.808,00
Nevyčerpaná dotácia z r. 2018 ŠR

11.288,00

Dotácia : Škola v prírode

3.000,00

Príjmy spolu:
Výdavky ZŠ

115.096,00

1–4 + 5–9

74.155,84

Čerpaná dotácia z r. 2018 ŠR

11.288,00

PROJEKT
Výdavky spolu za organizáciu

3.203,52
88.647,36

Stavy na bankových účtoch a v pokladni k 31.03.2019:
Výdavkový bankový účet:
Príjmový účet:
Sociálny účet:
Zostatok v pokladni ZŠ:

33.129,42 €
102,42 €
455,16 €
0,35 €

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomní: Milan Palica, Štefan Belko, Emília Barčáková
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 30. 05. 2019 číslo 102/2019

k hospodáreniu ŠKD Korňa za 1. štvrťrok 2019
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie ŠKD Korňa za 1. štvrťrok 2019
b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie ŠKD Korňa za 1. štvrťrok 2019

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ČERPANIE ROZPOČTU
03/2019 v €
Dotácia od obce ŠKD
6.438,75
Príjmy spolu:

6.437,75

Výdavky ŠKD

3.527,37

Výdavky spolu za ŠKD

3.527,37

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomní: Milan Palica, Štefan Belko, Emília Barčáková
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 30. 05. 2019 číslo 103/2019

k hospodáreniu CVČ Korňa za 1. štvrťrok 2019
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie CVČ Korňa za 1. štvrťrok 2019
b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie CVČ Korňa za 1. štvrťrok 2019

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ČERPANIE ROZPOČTU
03/2019 v €
Vzdelávacie poukazy /CVČ/
2.745,00
Dotácia pre CVČ

4.584,50

Príjmy spolu:

7.329,50

Výdavky CVČ + Vzdelávacie poukazy
Výdavky spolu za CVČ

3.467,95
3.467,95

Stav v pokladni CVČ k 31.03.2019:
Zostatok v pokladni CVČ:

146,52 €

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomní: Milan Palica, Štefan Belko, Emília Barčáková
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 30. 05. 2019 číslo 104/2019

k hospodáreniu MŠ a ŠJ Korňa za 1. štvrťrok 2019

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie MŠ a ŠJ Korňa za 1. štvrťrok 2019
b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie MŠ a ŠJ Korňa za 1. štvrťrok 2019

PRÍJMY
Dotácia od obce do Mš
Dotácia od obce do Šj
Dotácia od obce celkom
Vlastné príjmy Mš
Poplatky Mš
Vlastné príjmy Mš
Dotácia ŠR (5-6.ročné deti)
Poplatky Šj
Potraviny
Vlastné príjmy ŠJ
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
Výdavky Mš celkom

PRÍJEM
Očakávaný ročný
príjem
117860,00
35617,00
153477,00
2702,90
2000,00
4702,90
3538,00
12000,00
20000,00
32000,00
4384,80
36702,90

Skutočný k
31.3.2019
20583,68
11426,32
32010,00
2232,90
495,00
2727,90
2358,00
1733,22
3183,88
4917,10
1643,00
7645,00

198102,70
126100,90
72001,80

43656,00
25669,58
17986,42

VÝDAJ
Očakávaný ročný
výdaj
107632,00
3538,00
111170,00

Skutočný k
31.3.2019
16177,60
9,99
16187,59

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

82044,00
4384,80
86428,80
197598,80
14930,90
-14427,00
503,90

Stavy na bankových účtoch a pokladniciach k 31.03.2019
Výdavkový bankový účet
Príjmový bankový účet
Účet Sociálny fond
Účet depozitu
Účet školskej jedálne
Pokladnica

16647,89
993,94
17641,83
33829,42
9481,99
344,59
9826,58

14 424,42 EUR
1 701,50 EUR
242,21 EUR
0,00 EUR
10,55 EUR
13,77 EUR

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomní: Milan Palica, Štefan Belko, Emília Barčáková
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 30. 05. 2019 číslo 105/2019

k rozpočtovému opatreniu MŠ Korňa č. 2/2019

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
rozpočtové opatrenie MŠ Korňa č. 2/2019

b/ s c h v a ľ u j e
rozpočtové opatrenie MŠ Korňa č. 2/2019 podľa predloženého návrhu

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomní: Milan Palica, Štefan Belko, Emília Barčáková
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 30. 05. 2019 číslo 106/2019

k správe hl. kontrolóra o výsledku finančnej kontroly č. 25042019

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu hl. kontrolóra o výsledku finančnej kontroly č. 25042019

b/ b e r i e n a v e d o m i e
správu hl. kontrolóra o výsledku finančnej kontroly č. 25042019

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomní: Milan Palica, Štefan Belko, Emília Barčáková
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 30. 05. 2019 číslo 107/2019

k Programu odpadového hospodárstva obce Korňa na roky 2016-2020
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
Program odpadového hospodárstva obce Korňa na roky 2016-2020

b/ s c h v a ľ u j e
Program odpadového hospodárstva obce Korňa na roky 2016-2020 v predloženom návrhu

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomní: Milan Palica, Štefan Belko, Emília Barčáková
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 30. 05. 2019 číslo 108/2019

k schváleniu 5% spoluúčasti k žiadosti o dotáciu z MV SR – Výzva č. 3 Prezídia PZ
2019 s účelom: „Podpora činnosti súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky.“
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
schválenie 5% spoluúčasti k žiadosti o dotáciu z MV SR – Výzva č. 3 Prezídia PZ
2019 s účelom: „Podpora činnosti súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky.“
b/ s c h v a ľ u j e
5% spoluúčasť k žiadosti o dotáciu z MV SR – Výzva č. 3 Prezídia PZ 2019 s účelom:
„Podpora činnosti súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky“

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomní: Štefan Belko, Milan Palica
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 30. 05. 2019 číslo 109/2019

k vvbudovaniu a zaregistrovaniu malej kompostárne v zmysle § 98 zákona č. 79/2015
Z. z. o odpadoch v obci Korňa
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh na vvbudovanie a zaregistrovanie malej kompostárne v zmysle § 98 zákona č. 79/2015
Z. z. o odpadoch v obci Korňa

b/ s c h v a ľ u j e
vvbudovanie a zaregistrovanie malej kompostárne v zmysle § 98 zákona č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch v obci Korňa

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomní: Štefan Belko, Milan Palica
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 30. 05. 2019 číslo 110/2019

k žiadosti Františka Hrtúsa bytom Vyšná Korňa 80, 023 21 Korňa o odkúpenie obecného
pozemku parcely CKN č. 2995/1 o výmere 169 m² a parcelu CKN č. 2992/1 o výmere
192 m²

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Františka Hrtúsa, bytom Vyšná Korňa 80, 023 21 Korňa o odkúpenie obecného
pozemku parcely CKN č. 2995/1 o výmere 169 m² a parcelu CKN č. 2992/1 o výmere 192 m²
b/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku v k. ú. Korňa p. č. CKN č. 2995/1 o výmere 169 m² a parcelu CKN č. 2992/1
o výmere 192 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

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomní: Štefan Belko, Milan Palica, Martin Kontrík
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 30. 05. 2019 číslo 111/2019

k žiadosti Jána Tkáčika, bytom Nižná Korňa 66, 023 21 Korňa o odkúpenie obecného
pozemku parcely CKN č. 647/1- zast. pl. o výmere 84 m²a parcelu CKN č. 647/3- zast.
pl. o výmere 417 m², CKN č. 647/4 -zas. pl. o výmere 85 m², CKN č. 648/2- záhrada
o výmere 27 m², CKN č. 649/1 – záhrada o výmere 494 m², ktoré boli vytvorené z parcely
EKN č. 33480/5, zapísané na LV 3715 vo vlastníctve obce
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Jána Tkáčika, bytom Nižná Korňa 66, 023 21 Korňa o odkúpenie obecného pozemku
parcely CKN č. 647/1- zast. pl. o výmere 84 m², parcelu CKN č. 647/3- zast. pl. o výmere 417
m², CKN č. 647/4 -zas. pl. o výmere 85 m², CKN č. 648/2- záhrada o výmere 27 m², CKN č.
649/1 – záhrada o výmere 494 m², ktoré boli vytvorené z parcely EKN č. 33480/5, zapísané na
LV 3715 vo vlastníctve obce
b/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku v k. ú. Korňa p. č. CKN č. 647/1- zast. pl. o výmere 84 m², parcelu CKN
č. 647/3- zast. pl. o výmere 417 m², CKN č. 647/4 -zas. pl. o výmere 85 m², CKN č. 648/2záhrada o výmere 27 m², CKN č. 649/1 – záhrada o výmere 494 m², ktoré boli vytvorené z
parcely EKN č. 33480/5, zapísané na LV 3715, 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
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomní: Štefan Belko, Milan Palica, Martin Kontrík
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 30. 05. 2019 číslo 112/2019

k žiadosti Františka Dodeka, Klokočov –Hlavice č. 1050 k vysporiadaniu pozemku
E KN č. 20432, na ktorom stojí cesta

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Františka Dodeka, Klokočov –Hlavice č. 1050 k vysporiadaniu pozemku E KN
č. 20432, na ktorom stojí cesta

b/ z a m i e t a
žiadosť Františka Dodeka, Klokočov –Hlavice č. 1050 k vysporiadaniu pozemku E KN
č. 20432, na ktorom stojí cesta

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomní: Štefan Belko, Milan Palica
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 30. 05. 2019 číslo 113/2019

k žiadosti Ing. Tomáša Ježíka, konateľa Kysuckej lesnej spoločnosti o zaradenie územia
do územného plánu obce Korňa na účely rekreácie. Jedná sa o nasledovné parcely:
CKN 6455/4, 6455/5, 4655/6, 6455/13, 6455/14, 6455/15, 6455/16, 6455/17, 6455/18,
6455/19, 6454/3, 6454/4, 6454/5, 6454/6 a EKN 15403, 15423/1, 15428/1, 15428/2, 15429,
15440
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Ing. Tomáša Ježíka, konateľa Kysuckej lesnej spoločnosti o zaradenie územia do
územného plánu obce Korňa na účely rekreácie. Jedná sa o nasledovné parcely: CKN 6455/4,
6455/5, 4655/6, 6455/13, 6455/14, 6455/15, 6455/16, 6455/17, 6455/18, 6455/19, 6454/3,
6454/4, 6454/5, 6454/6 a EKN 15403, 15423/1, 15428/1, 15428/2, 15429, 15440
b/ b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť Ing. Tomáša Ježíka, konateľa Kysuckej lesnej spoločnosti o zaradenie územia do
územného plánu obce Korňa na účely rekreácie. Jedná sa o nasledovné parcely: CKN 6455/4,
6455/5, 4655/6, 6455/13, 6455/14, 6455/15, 6455/16, 6455/17, 6455/18, 6455/19, 6454/3,
6454/4, 6454/5, 6454/6 a EKN 15403, 15423/1, 15428/1, 15428/2, 15429, 15440

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomní: Štefan Belko, Milan Palica
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 30. 05. 2019 číslo 114 /2019

k reakcií na zamietnutie žiadosti Heleny Mikulovej, Chalupkova 155/7, 022 04 Čadca
o pomoc pri orezaní stromu a jeho odstránení spod elektrického vedenia v obci Korňa
na p. č. CKN 678 / Uznesenie Obecného zastupiteľstva K o r ň a zo dňa 29. 03. 2019
číslo 86/2019/
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
reakciu k zamietnutiu žiadosti Heleny Mikulovej, Chalupkova 155/7, 022 04 Čadca o pomoc
pri orezaní stromu a jeho odstránení spod elektrického vedenia v obci Korňa na p. č. CKN
678 / Uznesenie Obecného zastupiteľstva K o r ň a zo dňa 29. 03. 2019 číslo 86/2019/
b/ b e r i e n a v e d o m i e
reakciu k zamietnutiu žiadosti Heleny Mikulovej, Chalupkova 155/7, 022 04 Čadca o pomoc
pri orezaní stromu a jeho odstránení spod elektrického vedenia v obci Korňa na p. č. CKN
678
c/ p o v e r u j e
starostku obce, aby oslovila Slovenskú distribučnú, a. s. a zistila možnosti výrubu lipy

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomní: Štefan Belko, Milan Palica
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 zo dňa 30. 05. 2019 číslo 115 /2019

k žiadosti Radovana Jakuša, Horelica 112, 022 01 Čadca o zmenu územného plánu obce
Korňa p. č. 405/3, 407/2, 410/2
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Radovana Jakuša, Horelica 112, 022 01 Čadca o zmenu územného plánu obce Korňa
p. č. 405/3, 407/2, 410/2
b/ b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť Radovana Jakuša, Horelica 112, 022 01 Čadca o zmenu územného plánu obce Korňa
p. č. 405/3, 407/2, 410/2

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomní: Štefan Belko, Milan Palica
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 30. 05. 2019 číslo 116/2019

k žiadosti o predbežné stanovisko k možnému odpredaju, resp. povoleniu využívať
obecný pozemok CKN p. č. 2641/1 ako prístupovú cestu k budúcej novostavbe RD
Daniela Škerku, Stred 373, 023 54 Turzovka
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť o predbežné stanovisko k možnému odpredaju, resp. povoleniu využívať obecný
pozemok CKN p. č. 2641/1 ako prístupovú cestu k budúcej novostavbe RD Daniela Škerku,
Stred 373, 023 54 Turzovka
b/ s ú h l a s í ,
aby obecný pozemok CKN p. č. 2641/1 slúžil ako prístupová cesta k budúcej novostavbe RD

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomní: Štefan Belko, Milan Palica
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 30. 05. 2019 číslo 117/2019

k žiadosti Lukáša Juríka, Obec Korňa o pridelenie nájomného bytu v bytovom dome
č. 637
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Lukáša Juríka, Obec Korňa o pridelenie nájomného bytu v bytovom dome č. 637

b/ b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť Lukáša Juríka, Obec Korňa o pridelenie nájomného bytu v bytovom dome č. 637
s tým, že momentálne obec nemá voľný byt, preto bude žiadosť o pridelenie bytu zaradená
do poradovníka

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomní: Štefan Belko, Milan Palica
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 30. 05. 2019 číslo 118/2019

k žiadosti Lukáša Učníka, Korňa 846 o pridelenie nájomného bytu
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Lukáša Učníka, Korňa 846 o pridelenie nájomného bytu
b/ b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť Lukáša Učníka, Korňa 846 o pridelenie nájomného bytu v bytovom dome č. 637
s tým, že momentálne obec nemá voľný byt, preto bude žiadosť o pridelenie bytu zaradená
do poradovníka

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomní: Štefan Belko, Milan Palica
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 30. 05. 2019 číslo 119/2019

k žiadosti Denisy Hrošovej, Turzovka Predmier 16 o pridelenie nájomného bytu
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Denisy Hrošovej, Turzovka Predmier 16 o pridelenie nájomného bytu
b/ b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť Denisy Hrošovej, Turzovka Predmier 16 o pridelenie nájomného bytu v bytovom
dome č. 637 s tým, že momentálne obec nemá voľný byt, preto bude žiadosť o pridelenie
bytu zaradená do poradovníka

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomní: Štefan Belko, Emília Barčáková, Bc. Renáta Bielčiková,
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 30. 05. 2019 číslo 120/2019

k návrhu na odkúpenie pozemku p. č. CKN 2776 TTP o výmere 1432 m² a p. č. CKN
2772 TTP o výmere 1074 m² v sume 25,-/m² od Bohumila Jaroša a manželky Marty
Jarošovej, bytom Vyšná Korňa 793, 023 21 Korňa na výstavbu bytových domov
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh na odkúpenie pozemku p. č. CKN 2776 TTP o výmere 1432 m² a p. č. CKN 2772 TTP
o výmere 1074 m² v sume 25,-/m² od Bohumila Jaroša a manželky Marty Jarošovej, bytom
Vyšná Korňa 793, 023 21 Korňa na výstavbu bytových domov
b/ s c h v a ľ u j e
odkúpenie pozemku p. č. CKN 2776 TTP o výmere 1432 m² a p. č. CKN 2772 TTP o výmere
1074 m² v sume 25,-/m² od Bohumila Jaroša a manželky Marty Jarošovej, bytom Vyšná
Korňa 793, 023 21 Korňa na výstavbu bytových domov v súlade s územným plánom
c/ p o v e r u j e
starostku obce vyvolať jednanie s vlastníkmi susediacich parciel
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Zdržal sa hlasovania :

Bohumil Jaroš

Neprítomní: Štefan Belko, Milan Palica
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 30. 05. 2019 číslo 121/2019

k povereniu starostky obce Ing. Marianny Bebčákovej na vybavovanie zámeru výstavby
bytových domov v Korni
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
poverenie starostky obce Ing. Marianny Bebčákovej na vybavovanie zámeru výstavby
bytových domov v Korni
b/ p o v e r u j e
starostku obce Ing. Marianny Bebčákovej na vybavovanie zámeru výstavby bytových domov
v Korni

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomní: Štefan Belko, Milan Palica
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 30. 05. 2019 číslo 122/2019

k žiadosti Petra Janetku, Korňa 295 o schválenie prekopania cesty na účely
vybudovania kanalizačnej prípojky
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Petra Janetku, Korňa 295 o schválenie prekopania cesty na účely vybudovania
kanalizačnej prípojky
b/ s ú h l a s í
s prekopaním cesty na účely vybudovania kanalizačnej prípojky s tým, že po ukončení prác je
potrebné dať cestu do pôvodného stavu /vrecovým asfaltom/

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomní: Štefan Belko, Milan Palica
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 30. 05. 2019 číslo 123/2019

k žiadosti MUDr. Aleny Špokovej o schválenie úpravy priestorov Zubnej ambulancie
v Korni
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť MUDr. Aleny Špokovej o schválenie úpravy priestorov Zubnej ambulancie v Korni
b/ s c h v a ľ u j e
úpravy priestorov Zubnej ambulancie v Korni

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomní: Štefan Belko, Milan Palica
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 30. 05. 2019 číslo 124/2019

k žiadosti TJ Kysučan Korňa o schválenie stravného na hráča a náhrady za športovú
obuv

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť TJ Kysučan Korňa o schválenie stravného na hráča a náhrady za športovú obuv

b/ s c h v a ľ u j e
1./stravné na hráča v hodnote :
- Žiaci 2,00-€/osoba
- Dorast 2,50 €/osoba
- Muži 3,00 e/osoba
2./ náhrada za nákup športovej obuvi v hodnote 50,- € na hráča za obdobie čerpania
dotácie/príslušný kalendárny rok/

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomní: Štefan Belko, Milan Palica
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 30. 05. 2019 číslo 125/2019

k listu TJ Kysučan Korňa s prosbou o pomoc pri riešení problémov, ktoré sú v klube

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
list TJ Kysučan Korňa s prosbou o pomoc pri riešení problémov, ktoré sú v klube

b/ b e r i e n a v e d o m i e
list TJ Kysučan Korňa s prosbou o pomoc pri riešení problémov, ktoré sú v klube s tým, že
riešenie uvedenej problematiky sa odkladá do budúceho zasadania OZ / za prítomnosti členov
výboru TJ Kysučan Korňa/

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomní: Štefan Belko, Milan Palica
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 30. 05. 2019 číslo 126/2019

k žiadosti Vladislava Staníka, Korňa 96 o odkúpenie obecného pozemku E KN
č. 9-18592/3
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Vladislava Staníka, Korňa 96 o odkúpenie obecného pozemku E KN č. 9-18592/3

b/ b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť Vladislava Staníka, Korňa 96 o odkúpenie obecného pozemku E KN č. 9-18592/3

c/ p o v e r u j e
starostku obce, aby sa zúčastnila fyzickej obhliadky pozemku a jednania so žiadateľom

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomní: Štefan Belko, Milan Palica
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 30. 05. 2019 číslo 127/2019

k listu dekana Ivana Mahríka, farára farnosti Korňa ohľadom dopravného značenia na
MK Živčáková
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
list dekana Ivana Mahríka, farára farnosti Korňa ohľadom dopravného značenia na MK
Živčáková

b/ b e r i e n a v e d o m i e
list dekana Ivana Mahríka, farára farnosti Korňa ohľadom dopravného značenia na MK
Živčáková
c/ p o v e r u j e
starostku obce riešením dopravnej situácie miestnej komunikácie na Živčákovú

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomní: Štefan Belko, Milan Palica
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 30. 05. 2019 číslo 128/2019

k návrhu p. Martina Kontríka na zrušenie uznesenia č. 434/2018 zo dňa 23. 02. 2018
schválenie projektu TKO Semeteš- „ Kompostáreň pre Horné Kysuce“

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
návrh p. Martina Kontríka na zrušenie uznesenia č. 434/2018 zo dňa 23. 02. 2018 schválenie
projektu TKO Semeteš- „ Kompostáreň pre Horné Kysuce“
b/ r u š í
uznesenie č 434/2018 zo dňa 23. 02. 2018 schválenie projektu TKO Semeteš- „ Kompostáreň
pre Horné Kysuce“
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomní: Štefan Belko, Milan Palica
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 30. 05. 2019 číslo 129/2019

k návrhu p. Martina Kontríka, aby sa obec zapojila do projektu – prevencia kriminality
a prevencia envirokriminality
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
návrh p. Martina Kontríka, aby sa obec zapojila do projektu – prevencia kriminality a
prevencia envirokriminality
b/ b e r i e n a v e d o m i e
návrh p. Martina Kontríka, aby sa obec zapojila do projektu – prevencia kriminality a
prevencia envirokriminality
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomní: Štefan Belko, Milan Palica
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 30. 05. 2019 číslo 130/2019

k schváleniu spoluúčasti vo výške min. 5% k žiadosti k výzve číslo IV. Prezídia
Policajného zboru 2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej
kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky - Podpora zlepšenia materiálnotechnického zabezpečenia a činnosti pri záchrane života, zdravia, majetku a životného
prostredia subjektmi pôsobiacimi pri záchrane života, zdravia, majetku a životného
prostredia na úseku integrovaného záchranného systému podľa osobitných predpisov
podľa § 2 písm. b) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
schválenie spoluúčasti vo výške min. 5% k výzve číslo IV. Prezídia Policajného zboru 2019
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky - Podpora zlepšenia materiálno-technického zabezpečenia a činnosti pri
záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia subjektmi pôsobiacimi pri záchrane
života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku integrovaného záchranného systému
podľa osobitných predpisov podľa § 2 písm. b) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií
v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
b/ s c h v a ľ u j e
spoluúčasť vo výške min. 5% k výzve číslo IV. Prezídia Policajného zboru 2019 na
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky - Podpora zlepšenia materiálno-technického zabezpečenia a činnosti pri
záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia subjektmi pôsobiacimi pri záchrane
života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku integrovaného záchranného systému
podľa osobitných predpisov podľa § 2 písm. b) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií
v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomní: Štefan Belko, Milan Palica
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 30. 05. 2019 číslo 131/2019

k schválenie spoluúčasti vo výške min. 5% k žiadosti k výzve číslo V. Prezídia Hasičského
a záchranného zboru 2019 - Podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom
výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb, nadobudnutie budov na účel hasičských
staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c) bodov 1. až 3. zákona č. 526/2010 Z. z. o
poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
schválenie spoluúčasti vo výške min. 5% k žiadosti k výzve číslo V. Prezídia Hasičského a
záchranného zboru 2019 - Podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby,
rekonštrukcie a modernizácie stavieb, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a
hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c) bodov 1. až 3. zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní
dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
b/ s c h v a ľ u j e
spoluúčasť vo výške min. 5% k výzve číslo V. Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2019
- Podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a
modernizácie stavieb, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc
podľa § 2 písm. c) bodov 1. až 3. zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomní: Štefan Belko, Milan Palica
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 30. 05. 2019 číslo 132/2019

k návrhu navýšenie poplatku do fondu opráv v nájomných bytoch č. 637

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
návrh na navýšenie poplatku do fondu opráv v nájomných bytoch č. 637
b/ s c h v a ľ u j e
navýšenie poplatku do fondu opráv v nájomných bytoch č. 637 na 25,-€ /mesačne/ každý byt

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomní: Štefan Belko, Milan Palica
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

