Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Korni, konaného dňa 09. 09. 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
Milan Palica, poslanec OZ
Štefan Belko, poslanec OZ
Neprítomní:
xxx
Ostatní prítomní: Ing. Marcel Nekoranec, kontrolór obce,
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 9 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
Rastislav Fatura a Bc. Renáta Bielčiková, do návrhovej komisie boli určení poslanci Ing.
Anton Sabela, Emília Barčáková, Milan Palica. 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./ Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
pre malé projekty v rámci Programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká
republika 2014 – 2020. Názov projektu: “Zvýšenie atraktívnosti prírodného
dedičstva obce Korňa pri ropnom prameni“-5% spoluúčasť minimálne 1579,95 €
4./ Návrh na prijatie daru – nehnuteľnosť E-KN č. 19511, druh orná pôda o výmere
2543 m² v kat. obce Korňa od p. Daniely Ježíkovej, rod. Ďurkáčovej, bytom
Považská Bystrica, Stred 54/33 v podiele 2/8 z výmery, od p. Lucie Janulíkovej,
rod. Ďurkáčovej, bytom Turzovka Stred 392 v podiele 3/8 výmery a od p. Aleny
Šeligovej, rod. Ďurkáčovej, bytom Čadca , u Hluška 738/24 v podiele 2/8 výmery na
zapojenie sa do výzvy na vybudovanie vyhliadky
5./ Návrh na odkúpenie 1/8 podielu z p. č. E-KN 19511 t. j. 317,88 m² od p. Jána
Ďurkáča, bytom Klokočov, Hlavice 802 v cene 1,-€/m²

6./ Návrh na prijatie daru – nehnuteľnosť p. č. E-KN 19580 o výmere 823 m² v kat.
území Korňa od p. Aleny Moškovej, rod. Baránkovej, Púchov, Moravská 1635/25
na parkovisko pri vyhliadke
7./ Rozpočtové opatrenie obce Korňa č. 6/2019
8./ Rôzne
9./ Diskusia
10./ Návrh na uznesenie
11./ Záver
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 158/2019
3./ Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
pre malé projekty v rámci Programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká
republika 2014 – 2020. Názov projektu: “Zvýšenie atraktívnosti prírodného
dedičstva obce Korňa pri ropnom prameni“
V tomto bode programu bola prejednaná výzva na poskytnutie dotácie na zvýšenie
atraktívnosti prírodného dedičstva pri ropnom prameni Korňa.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 159/2019.
4./ Návrh na prijatie daru – nehnuteľnosť E-KN č. 19511, druh orná pôda o výmere
2543 m² v kat. obce Korňa od p. Daniely Ježíkovej, rod. Ďurkáčovej, bytom Považská
Bystrica, Stred 54/33 v podiele 2/8 z výmery, od p. Lucie Janulíkovej, rod. Ďurkáčovej,
bytom Turzovka Stred 392 v podiele 3/8 výmery a od p. Aleny Šeligovej, rod.
Ďurkáčovej, bytom Čadca , u Hluška 738/24 v podiele 2/8 výmery na vybudovanie
vyhliadky
V tomto bode programu bol prednesený návrh na prijatie daru od menovaných na
vybudovanie vyhliadky.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 160/2019.
5./ Návrh na odkúpenie 1/8 podielu z p. č. E-KN 19511 t. j. 317,88 m² od p. Jána
Ďurkáča, bytom Klokočov, Hlavice 802 v cene 1,-€/m²
V tomto bode programu bol prejednaný návrh na odkúpenie 1/8 podielu z p. č. E-KN 19511
za 1,-€/m².
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 161/2019.
6./ Návrh na prijatie daru – nehnuteľnosť p. č. E-KN 19580 o výmere 823 m² v kat.
území Korňa od p. Aleny Moškovej, rod. Baránkovej, Púchov, Moravská 1635/25
na parkovisko pri vyhliadke
V toto bode programu bol prejednaný návrh na prijatie daru na parkovisko pri vyhliadke.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 162/2019.
7./ Rozpočtové opatrenie obce Korňa č. 6/2019
V tomto bode programu bolo prejednané rozpočtové opatrenie obce Korňa č.6/2019.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.163/2019.
8./ Rôzne – neboli žiadne nové body programu
9./ Diskusia
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce - informovala prítomných o výzve na
predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, na vybudovanie vyhliadky v Nižnej
Korni, ďalej informovala, že sa urobilo kus práce pri čistení priekop popri hlavnej ceste, a že
sa idú vymieňať na cestách niektoré reklamované kanalizačné a vodovodné poklopy .

Štefan Belko, poslanec OZ – navrhol, že by bolo vhodnejšie pozemky od vlastníkov
vykupovať, pretože prenajímať pozemky je ošemetná vec, čo ak si to po uplynutí doby na
prenájom majiteľ rozmyslí a pozemok bude chcieť späť.
Emília Barčáková, poslankyňa OZ – bola za to, aby sa radšej pozemky vykupovali, ak to
nepôjde, treba dať urobiť dobrú nájomnú zmluvu, aby ju niekto v budúcnosti nezrušil.
Bohumil Jaroš, zástupca starostu – informoval prítomných, že sa bol pozrieť na darovaný
pozemok pod vyhliadku a podľa jeho názoru je tam nádherný výhľad, či na kostol na
Živčákovej, na ropný prameň, na Turzovku. Treba si vážiť takých ľudí, čo sú ochotní darovať
obci takýto pozemok a treba dar prijať.
Rastislav Fatura, poslanec OZ Som za využitie a podanie žiadosti v rámci výzvy Mikroprojektu – Región Bíle Karpaty,
ďalej som za prijatie daru pozemkov a prípravu podkladov na vybudovanie rozhľadne v časti
Nižná Korňa v rámci europrojektu.
Ďakujem p. starostke za vybavenie mimoriadnej dotácie na most na Živčákovú vo výške
50 000 eur, je to super, nakoľko je to veľký obnos a tým aj zníženie úverového zaťaženia
obce.
Na konci prázdnin sa konal dvojdňový hasičský tábor Firecamp na území obce Korňa (Vyšná
Korňa), kde sa zúčastnili naši mladí hasiči a aj mládežníci, hodnotím to úspešne a veľmi
pozitívne, nakoľko sa zúčastnení naučili prežiť a fungovať bez elektriny a internetu. Chcem
poďakovať majiteľovi pozemku za bezplatné požičanie a aj našim animátorom za venovanie
sa našim najmladším. Je dôležité sa venovať systematicky aj našim najmladším, nakoľko ak
sa mládež nepodchytí na začiatku, stráca zručnosti, správne smerovanie je dôležité a správne
pre našu spoločnosť.
V sobotu 27.7.2019 sa konal už XXXII. ročník hasičskej súťaže „O pohár starostky obce
Korňa a DHZ Korňa“ a zároveň IX. ročník hasičskej súťaže vzájomnej spolupráce obcí Korňa
a Staré Hamry.
Na začiatok sa predstavilo 13. hasičských družstiev mladých hasičov, kde aj naši mladí hasiči
ukázali svoju šikovnosť a odhodlanie dosiahnuť najlepší čas v kategórii požiarneho útoku s
vodou. Ako prvé štartovalo domáce družstvo detí, ktoré krásnym časom 20,178 sek. nastavilo
latku vysoko.
Následne poobede na nástupe družstiev súťažiacich boli odmenení aktívni členovia za aktívnu
pomoc a prácu v našom Dobrovoľnom hasičskom zbore Korňa. Po príhovore starostky obce
Korňa Ing. Marianny Bebčákovej s poďakovaním členom DHZ Korňa na čele s predsedom p.
Miroslavom Smažákom, ktorý si následne prevzal z jej rúk krásny darček. Ako prvé v
kategórii šport štartovali domáce ženy DHZ Korňa a postupne, už súťaž nabrala šmrc. Počasie
a dobrá športová atmosféra sa niesla počas celého podujatia. V prestávke naše spolupracujúce
organizácie Asociácia samaritánov SR a kynológovia pod vedením p. Sventeka predviedli
ukážku poslušnosti psíkov a aj ukážku lokalizácie a transportu zranenej osoby.
Naša súťaž bola tento rok zameraná na získanie finančnej pomoci pre malé dievčatko Klárku
(vek 20 mesiacov), ktorá trpí svalovou dystrofiou. Touto cestou chcem poďakovať všetkým,
čo sa na tejto podpore podieľali. V závere súťaže nás aj samotná Klárka v sprievode oboch
rodičov navštívila a v mene Dobrovoľného hasičského zboru Korňa predseda DHZ Korňa p.
Miroslav Smažák a veliteľ DHZ Korňa Rastislav Fatura odovzdali finančnú čiastku zisku vo
výške 800 eur, ktoré sa použijú na liečbu a pomoc pre Klárku.
Na záver chceme poďakovať všetkým, čo finančne, materiálne, personálne pomohli pri
organizácii tohto športového podujatia, ďakujeme aj starostke obce, vedeniu obce, OZ,
zamestnancom obce, sponzorom, priaznivcom, podporovateľom, dodávateľom, DJ, hosťom,

divákom, hasičským družstvám a najmä našim všetkým členom, čo priložili ruku k dielu. Veď
na usporiadaní tejto akcie odpracovali naši členovia 588 hodín zdarma bez nároku na odmenu
a na úkor svojho voľného času, je potrebné si vážiť týchto ľudí, ktorí ešte u nás v obci sú a
neberme im ich elán a chuť. Toto podujatie bolo s podporou Žilinského samosprávneho kraja v
rámci výzvy: „Aktívny človek = aktívna spoločnosť“ a úspešného projektu obce Korňa a DHZ
Korňa „Hasičský šport pre mladých hasičov v Korni“ za čo úprimne ďakujeme.
10./ Návrh na uznesenie - neboli žiadne návrhy
11./ Záver
Starostka obce Ing. Marianna Bebčáková konštatovala, že program dnešného zasadnutia OZ
bol vyčerpaný, poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončila.

Ing. Marianna Bebčáková
starosta obce
Overovatelia:
Rastislav Fatura

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

Bc. Renáta Bielčiková

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

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 09. 09. 2019 číslo 158/2019

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

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

b/ s c h v a ľ u j e
overovateľov zápisnice Rastislava Faturu a Bc. Renátu Bielčikovú, návrhovú komisiu
v zložení: Ing. Anton Sabela, Emília Barčáková a Milan Palica, zapisovateľku p. Danielu
Neherovú a program rokovania

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomní: 0
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 09. 09. 2019 číslo 159/2019

k 4. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
pre malé projekty v rámci Programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká
republika 2014 – 2020. Názov projektu: “Zvýšenie atraktívnosti prírodného dedičstva
obce Korňa pri ropnom prameni“
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre malé
projekty v rámci Programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014 – 2020.
Názov projektu: “Zvýšenie atraktívnosti prírodného dedičstva obce Korňa pri ropnom
prameni“
b/ s c h v a ľ u j e
- predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie malého projektu “Zvýšenie atraktívnosti
prírodného dedičstva obce Korňa pri ropnom prameni“
- zaistenie realizácie malého projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
- zaistenie finančných prostriedkov na financovanie malého projektu , t. j. vo výške 19 818,11
eur
- zaistenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného malého projektu vo
výške rozdielu celkových výdavkov malého projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. vo výške 990,91eur
c/ p o v e r u j e
starostku obce vybavovaním a prípravou projektu
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomní: 0
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 09. 09. 2019 číslo 160/2019

k návrhu na prijatie daru – nehnuteľnosť E-KN č. 19511, druh orná pôda o výmere
2543 m² v kat. obce Korňa od p. Daniely Ježíkovej, rod. Ďurkáčovej, bytom Považská
Bystrica, Stred 54/33 v podiele 2/8 z výmery, od p. Lucie Janulíkovej, rod. Ďurkáčovej,
bytom Turzovka Stred 392 v podiele 3/8 z výmery a od p. Aleny Šeligovej, rod.
Ďurkáčovej, bytom Čadca, u Hluška 738/24 v podiele 2/8 z výmery na
zapojenie sa do výzvy na vybudovanie vyhliadky
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
návrh na prijatie daru – nehnuteľnosť E-KN č. 19511, druh orná pôda o výmere
2543 m² v kat. obce Korňa od p. Daniely Ježíkovej, rod. Ďurkáčovej, bytom
Považská Bystrica, Stred 54/33 v podiele 2/8 z výmery, od p. Lucie Janulíkovej,
rod. Ďurkáčovej, bytom Turzovka Stred 392 v podiele 3/8 z výmery a od p. Aleny
Šeligovej, rod. Ďurkáčovej, bytom Čadca , u Hluška 738/24 v podiele 2/8 z výmery na
zapojenie sa do výzvy na vybudovanie vyhliadky
b/ s c h v a ľ u j e
prijatie daru – nehnuteľnosť E-KN č. 19511, druh orná pôda o výmere 2543 m² v kat.
obce Korňa od p. Daniely Ježíkovej, rod. Ďurkáčovej, bytom Považská Bystrica, Stred
54/33 v podiele 2/8 z výmery, od p. Lucie Janulíkovej, rod. Ďurkáčovej, bytom
Turzovka Stred 392 v podiele 3/8 z výmery a od p. Aleny Šeligovej, rod. Ďurkáčovej,
bytom Čadca , u Hluška 738/24 v podiele 2/8 z výmery na zapojenie sa do výzvy na
vybudovanie vyhliadky

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomní: 0
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 09. 09. 2019 číslo 161/2019

k návrhu na odkúpenie 1/8 podielu z p. č. E-KN 19511 t. j. 317,88 m² od p. Jána
Ďurkáča, bytom Klokočov, Hlavice 802 v cene 1,-€/m²
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
návrh na odkúpenie 1/8 podielu z p. č. E-KN 19511 t. j. 317,88 m² od p. Jána
Ďurkáča, bytom Klokočov, Hlavice 802 v cene 1,-€/m²
b/ s c h v a ľ u j e
odkúpenie 1/8 podielu z p. č. E-KN 19511 t. j. 317,88 m² od p. Jána Ďurkáča, bytom
Klokočov, Hlavice 802 v cene 1,-€/m², celková suma 317,88 €

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomní: 0
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 09. 09. 2019 číslo 162/2019

k návrhu na prijatie daru – nehnuteľnosť p. č. E-KN 19580 o výmere 823 m² v kat.
území Korňa od p. Aleny Moškovej, rod. Baránkovej, Púchov, Moravská 1635/25
na parkovisko pri vyhliadke
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
návrh na prijatie daru – nehnuteľnosť p. č. E-KN 19580 o výmere 823 m² v kat.
území Korňa od p. Aleny Moškovej, rod. Baránkovej, Púchov, Moravská 1635/25
na parkovisko pri vyhliadke
b/ s c h v a ľ u j e
prijatie daru – nehnuteľnosť p. č. E-KN 19580 o výmere 823 m² v kat. území Korňa od
p. Aleny Moškovej, rod. Baránkovej, Púchov, Moravská 1635/25 na parkovisko pri
vyhliadke

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

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

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 09. 09. 2019 číslo 163/2019

k rozpočtovému opatreniu obce Korňa č. 6/2019
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
rozpočtové opatrenie obce Korňa č. 6/2019
b/ s c h v a ľ u j e
rozpočtové opatrenie obce Korňa č. 6/2019 v predloženom návrhu

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomní: 0
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

