
Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Korni dňa 29.04.2020 

spôsobom per rollam /prostredníctvom elektronických 

prostriedkov s použitím emailových adries poslancov/ 
 

 

 

V zmysle zákona NR SR č. 73/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 30f ods. 3 podľa bodu a/ /vo 

veciach bezprostredne súvisiacich so zabezpečením opatrení na riešenie krízovej situácie/ 

sa dňa 29.04.2020 /streda/ v čase od 8,00 do 12,00 h. uskutoční hlasovanie obecného 

zastupiteľstva obce Korňa prostredníctvom elektronických prostriedkov s použitím 

emailových adries poslancov o nasledovných návrhoch uznesení: 

 

1.Uznesenie obecného zastupiteľstva obce Korňa zo dňa 29.04.2020  č. 251/2020 k bodu 

programu č. 2./ – schválenie programu rokovania 

2. Uznesenie obecného zastupiteľstva obce Korňa zo dňa 29.04.2020  č. 252/2020 k bodu 

programu č. 3./ -  rozpočtové opatrenie starostky obce Korňa č. 1/2020 

3. Uznesenie obecného zastupiteľstva obce Korňa zo dňa 29.04.2020  č. 253/2020 k bodu 

programu č. 4./ - rozpočtové opatrenie obce Korňa č.2/2020 

4. Uznesenie obecného zastupiteľstva obce Korňa zo dňa 29.04.2020  č. 254/2020 k bodu 

programu č. 5./ - rozpočtové opatrenie Základnej školy  Korňa č.1/2020 

5. Uznesenie obecného zastupiteľstva obce Korňa zo dňa 29.04.2020  č. 255/2020 k bodu 

programu č. 6./ - rozpočtové opatrenie Materskej  školy  Korňa č.1/2020 

6. Uznesenie obecného zastupiteľstva obce Korňa zo dňa 29.04.2020  č. 256/2020 k bodu 

programu č. 7./ - návrh na zrušenie poplatku za dieťa v ŠKD, CVŠ, ŠJ a MŠ Korňa počas 

šírenia nákazlivého ochorenia COVID-19                                                                               

7. Uznesenie obecného zastupiteľstva obce Korňa zo dňa 29.04.2020  č. 257/2020 k bodu 

programu č. 8./ - Návrh dodatku č. 3/2020 k VZN č. 394/2017 o určení výšky finančných 

prostriedkov  určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa 

školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Korňa 

 

Obec Korňa sa rozhodla, že rokovanie a hlasovanie OZ sa bude konať prostredníctvom 

elektronických prostriedkov s využitím emailových adries poslancov v zmysle zákona 

73/2020 Zb. podľa § 30f ods. 3 podľa bodu a/ /vo veciach bezprostredne súvisiacich so 

zabezpečením opatrení na riešenie krízovej situácie/, pretože  podľa § 30f odst. 2. 

prostredníctvom videokonferencie to nie je možné, nakoľko nie všetci poslanci disponujú 

potrebným technickým vybavením a zabezpečenie tohto vybavenia by znamenalo pre obec 

v súčasnej dobe dosť veľké finančné prostriedky. 

Ako potrebu takejto formy hlasovania obec zdôvodňuje nasledovne: 

 

Obec Korňa v rámci schváleného rozpočtu predpokladala príjem z podielových daní vo výške 

707 208- eur. Dňa 24.3.2020 zverejnila Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 

prognózy vývoja podielových daní, v súvislosti s mimoriadnou situáciou na území SR, pre 

obec Korňa v troch variantoch. Prvý variant počíta so znížením podielových daní pre obec 

Korňa na sumu 665 892,- eur , druhý variant na sumu 596 973,- eur a tretí variant počíta so 

sumou 518 341,- eur. Keďže ide o predpoklad dramatického výpadku hlavného zdroja 

príjmov obce Korňa, je nevyhnutné bez zbytočného odkladu prijať také rozpočtové opatrenia, 

ktoré znížia výdavkové časti v rozpočtoch všetkých organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce Korňa i samotnej obce.  



Spôsob hlasovania: Do 24.4.2020 do 24.00 môžu poslanci obecného zastupiteľstva podávať 

k návrhom uznesení a súvisiacim dokumentom pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Do 

24.4.2020 do 14.00 môže k návrhom uznesení a súvisiacim dokumentom podávať svoje 

pripomienky i verejnosť, tieto budú do14.00 doručené poslancom. Ak si niektorý z poslancov 

pripomienky verejnosti osvojí, môže ich podať formou pozmeňujúceho, alebo doplňujúceho 

návrhu, o ktorom sa bude hlasovať.  

 

Dňa 27.4.2020 budú všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy poslancov i pripomienky 

verejnosti doručené poslancom a zverejnené na webovom sídle obce a úradnej tabuli obce. 

Dňa 29.4.2020 v čase od 8.00 do 12.00 budú poslanci obecného zastupiteľstva hlasovať 

najskôr o predložených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch poslancov jednotlivo. Na 

schválenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného 

zastupiteľstva. Následne sa pristúpi k samotnému schvaľovaniu predložených návrhov 

uznesení. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. 

Prijaté uznesenia spolu s informáciou o menovitom hlasovaní poslancov o pozmeňujúcich a 

doplňujúcich návrhoch zverejní obec na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce 

najneskôr 30.4.2020. 

Ako komunikačná adresa na hlasovanie poslancov, pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 

poslancov a pripomienky verejnosti je určená mail. adresa – starostka@korna.sk. 

 

V Korni, dňa 20.04.2020                                       Ing. Marianna Bebčáková starostka obce  

 

 

 

 

 

 

Zoznam príloh :  

 

1. Príloha k bodu rokovania 3. Rozpočtové opatrenie starostky obce Korňa č. 1/2020 

2. Príloha k bodu rokovania 4. Rozpočtové opatrenie obce Korňa č. 2/2020 

3. Príloha k bodu rokovania 5. Rozpočtové opatrenie Základnej školy Korňa č. 1/2020 

4. Príloha k bodu rokovania 6. Rozpočtové opatrenie Materskej  školy Korňa č. 1/2020  

5. Príloha k bodu rokovania 7. Návrh na zrušenie poplatku za dieťa v ŠKD, CVŠ, ŠJ 

a MŠ Korňa počas šírenia nákazlivého ochorenia COVID-19                                                                       
6. Príloha k bodu rokovania 8. Návrh dodatku č. 3/2020 k VZN č. 394/2017 o určení 

výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa 

materskej školy a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce 

Korňa 
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