Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Korni, konaného dňa 26. 06. 2019 v Korni
Prítomní :

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce
Bohumil Jaroš, zástupca starostu
Emília Barčáková, poslankyňa OZ
Martin Kontrík, poslanec OZ
Milan Palica, poslanec OZ
Bc. Renáta Bielčiková, poslankyňa OZ
Rastislav Fatura, poslanec OZ

Neprítomní:

Ing. Anton Sabela, poslanec OZ
Štefan Belko, poslanec OZ
Ing. Peter Veselka, poslanec OZ

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 6 poslancov, z celkového počtu 9,
takže zasadnutie je uznášania schopné.
2./ Určenie overovateľov, určenie zapisovateľa a návrhovej komisie
Následne starostka oboznámila prítomných s programom zasadnutia OZ, ktorý bol schválený.
Poverila zapisovateľku p. Danielu Neherovú, prac. OÚ, za overovateľov zápisnice boli určení
Rastislav Fatura, Emília Barčáková, do návrhovej komisie boli určení poslanci Milan Palica
a Martin Kontrík. 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./ Prerokovanie dodatku – práce naviac „Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy
OÚ obce Korňa
4./ Rôzne
5./ Diskusia
6./ Návrh na uznesenie
7./ Záver
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 133/2019

3./ Prerokovanie dodatku – práce naviac „Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy
OÚ obce Korňa
V tomto bode programu bol prednesený návrh dodatku – práce naviac projektu „Zvyšovanie
energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 134/2019
4./ Rôzne
a/ rozpočtové opatrenie obce Korňa č. 4/2019 k 30. 6. 2019
V tomto bode programu bolo prejednané rozpočtové opatrenie obce č.4/2019.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 135/2019
b/ návrh na udelenie ocenenia obce za výnimočný rozvoj obce a duchovnú službu pre
Mgr. Ivana Mahríka, dekana, farára Farského úradu v Korni
V tomto bode programu bol prejednaný návrh starostky obce o udelenie ocenenia obce za
výnimočný rozvoj obce a duchovnú službu pre Mgr. Ivana Mahríka, dekana, farára Farského
úradu v Korni pri príležitosti 25. výročia vysviacky kostola Božského Srdca Ježišovho
v Korni.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.136/2019
c/ žiadosť Vladimíra Malíka o povolenie na vystúpenie motokaskadérov a zrazu
motorkárov v areáli TJ Korňa dňa 13. 7. 2019 od 10,30 hod.
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť pána Vladimíra Malíka o povolenie na
vystúpenie motokaskadérov a zrazu motorkárov v areáli TJ Korňa dňa 13. 7. 2019 od 10,30
hod.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 137/2019
5./ Diskusia
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce - informovala prítomných o projekte na
zateplenie budovy obecného úradu, navrhla prerokovanie dodatku – práce naviac, pretože
bude chýbať cca 30 tis. eur, veľa vecí v projekte chýbalo napr. na zateplení 160 m², na kúrení
chýbali v projekte komíny, len na ústrednom kúrení treba navýšiť rozpočet cca o 18 105,-€.
Emília Barčáková - vyjadrila sa projektu – podľa mňa bola zlá celá súťaž, nie je možné,
aby chýbalo 160 m², veď to je strašne veľa, alebo na ústrednom kúrení navýšenie o 18 105,-€,
prečo sa súťaž nezrušila?
Bohumil Jaroš - k projektu - neviem, či nebolo podmienkou na schválenie dotácie
ukončenie verejnej súťaže
Martin Kontrík - k projektu – podľa môjho názoru, keby to bolo dobre rozpočtované,
nechýbalo by 30 tisíc, navrhujem dať do dodatku k zmluve, že budeme preplácať len reálne
práce, neviem, kde sa stala chyba, či urobili chybu tí, čo naceňovali, nerozumiem ako môžu
urobiť projekt na kúrenie bez komínov, treba dohliadnuť, aby stavebný dozor prešiel položku
po položke a tak všetko odkontroloval. Ďalej chcem vedieť, čo budeme robiť, ak navýšenie
prekročí 15%.
6./ Návrh na uznesenie - neboli žiadne návrhy
7./ Záver

Starostka obce Ing. Marianna Bebčáková konštatovala, že program dnešného mimoriadneho
zasadnutia OZ bol vyčerpaný, poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončila.

Ing. Marianna Bebčáková
starosta obce

Overovatelia:
Emília Barčáková

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

Rastislav Fatura

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

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 26. 06. 2019 číslo 133/2019

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 Emíliu Barčákovú , návrhovú komisiu v zložení:
Milan Palica, Martin Kontrík, zapisovateľku p. Danielu Neherovú a program rokovania

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Rastislav Fatura, Emília Barčáková, Milan Palica
Bohumil Jaroš, Bc. Renáta Bielčiková

Proti :

nikto

Neprítomní: Štefan Belko, Ing. Peter Veselka, Ing. Anton Sabela
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 26. 06. 2019 číslo 134/2019

k prerokovanie dodatku – práce naviac „Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy
OÚ obce Korňa“
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
dodatok – práce naviac „Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OÚ obce Korňa“
b/ s c h v a ľ u j e
dodatok – práce naviac „Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OÚ obce Korňa“

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Rastislav Fatura, Bohumil Jaroš, Bc. Renáta Bielčiková,
Milan Palica

Proti :

Emília Barčáková

Neprítomní: Štefan Belko, Ing. Peter Veselka, Ing. Anton Sabela
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 26. 06. 2019 číslo 135/2019

k rozpočtovému opatreniu obce č. 4/2019 k 30.6.2019

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
rozpočtové opatrenie obce č.4/2019 k 30.6.2019
b/ s c h v a ľ u j e
rozpočtové opatrenie obce č. 4/2019 k 30.6.2019

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Martin Kontrík, Rastislav Fatura,
Bohumil Jaroš, Bc. Renáta Bielčiková, Milan Palica

Proti :

nikto

Neprítomní: Štefan Belko, Ing. Peter Veselka, Ing. Anton Sabela
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 26. 06. 2019 číslo 136/2019

k návrhu na udelenie ocenenia obce za výnimočný rozvoj obce a duchovnú službu pre
Mgr. Ivana Mahríka, dekana, farára Farského úradu v Korni
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
návrh na udelenie ocenenia obce za výnimočný rozvoj obce a duchovnú službu pre Mgr. Ivana
Mahríka, dekana, farára Farského úradu v Korni
b/ s c h v a ľ u j e
návrh na udelenie ocenenia obce za výnimočný rozvoj obce a duchovnú službu pre Mgr.
Ivana Mahríka, dekana, farára Farského úradu v Korni

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Martin Kontrík, Rastislav Fatura,
Bohumil Jaroš, Bc. Renáta Bielčiková, Milan Palica

Proti :

nikto

Neprítomní: Štefan Belko, Ing. Peter Veselka, Ing. Anton Sabela
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 26. 06. 2019 číslo 137/2019

k žiadosti Vladimíra Malíka o povolenie na vystúpenie motokaskadérov a zrazu
motorkárov v areáli TJ Korňa dňa 13. 7. 2019 od 10,30 hod.

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Vladimíra Malíka o povolenie na vystúpenie motokaskadérov a zrazu motorkárov
v areáli TJ Korňa dňa 13. 7. 2019 od 10,30 hod.
b/ p o v o ľ u j e
bezplatné vystúpenie motokaskadérov a zrazu motorkárov v areáli TJ Korňa dňa 13.7.2019 od
10,30 hod.
c/ p o v e r u j e
usporiadateľa zrazu motorkárov a motokaskadérov, aby prevzal zodpovednosť na organizáciu
podujatia

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Martin Kontrík, Rastislav Fatura,
Bohumil Jaroš, Bc. Renáta Bielčiková, Milan Palica

Proti :

nikto

Neprítomní: Štefan Belko, Ing. Peter Veselka, Ing. Anton Sabela
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

