Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Korni, konaného dňa 22. 05. 2020 v Korni
Prítomní :

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce
Bohumil Jaroš, zástupca starostu
Martin Kontrík, poslanec OZ
Ing. Peter Veselka, poslanec OZ
Emília Barčáková, poslankyňa OZ
Rastislav Fatura, poslanec OZ
Ing. Anton Sabela, poslanec OZ

Neprítomní:

Bc. Renáta Bielčiková, poslankyňa OZ
Štefan Belko, poslanec OZ
Milan Palica, poslanec OZ

Ostatní prítomní: Ing. Marcel Nekoranec, kontrolór obce,
Ing. Jana Brezinová, ek. OÚ
Daniela Neherová, prac. OÚ
Mgr. Jana Rapušáková, prac. obce
Mgr. Jaroslava Srničková, riad. ZŠ
Emília Vrábliková, riad. MŠ
1./ Otvorenie zasadania OZ
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Korni otvorila a viedla starostka obce Ing. Marianna
Bebčáková. Konštatovala, že zasadnutie je zvolané v súlade so zákonom číslo 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení. Obecného zastupiteľstva sa zúčastnilo 6 poslancov, z celkového počtu 9,
takže zasadnutie je uznášania schopné.
2./ Určenie overovateľov, zapisovateľa a návrhovej komisie
Následne starostka oboznámila prítomných s programom zasadnutia OZ, ktorý bol schválený.
Poverila zapisovateľku p. Danielu Neherovú, prac. OÚ, za overovateľov zápisnice boli určení
Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela, do návrhovej komisie boli určení poslanci Emília
Barčáková a Martin Kontrík. Overovatelia zápisnice, návrhová komisia, zapisovateľka boli
schválení jednomyseľne.
Program rokovania OZ:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľky a návrhovej
komisie
3. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 7. 2. 2020 a 29. 4. 2020
4. Hospodárenie obce Korňa za 1. štvrťrok 2020
5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2019
6. Záverečný účet obce za rok 2019

7. Hospodárenie ZŠ, ŠKD a CVČ Korňa za 1. štvrťrok 2020
8. Rozpočtové opatrenie ZŠ Korňa č. 2/2020
9. Hospodárenie MŠ Korňa za 1. štvrťrok 2020
10. Správa o výsledku finančnej kontroly č. 24042020 v ZŠ Korňa
11. Výkup pozemkov od súkromných vlastníkov na cintoríne
12. Návrh na podpísanie „Zmluvy o dielo a dodatku č. 1. k zmluve o dielo s víťazným
uchádzačom na výstavbu BD“
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Návrh na uznesenie
16. Záver
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.258/2020
3./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 07. 02. 2020 a 29. 04. 2020
V tomto bode programu bola prejednaná správa o kontrole plnenia uznesení prijatých na
zasadnutí dňa 07. 02. 2020 a 29. 04. 2020.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 259/2020
4./ Hospodárenie obce Korňa za 1. štvrťrok 2020
V tomto bode programu bolo prejednané hospodárenie obce za 1. štvrťrok 2020.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 260/2020
5./ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2019
V tomto bode programu bolo prejednané stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému
účtu obce za rok 2019.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 261/2020
6./ Záverečný účet obce za rok 2019
V tomto bode programu bol prejednaný záverečný účet obce za rok2019.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.262,263,264,265/2020
7./ Hospodárenie ZŠ, ŠKD a CVČ Korňa za 1. štvrťrok 2020
V tomto bode programu bolo prejednané hospodárenie ZŠ, ŠKD a CVČ Korňa za 1. štvrťrok
2020.
K tomuto bodu programu boli prijaté uznesenia č. 266,267,268/2020
8./ Rozpočtové opatrenie ZŠ Korňa č. 2/2020
V tomto bode program bolo prejednané rozpočtové opatrenie ZŠ Korňa č. 2/2020.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 269/2020
9./ Hospodárenie MŠ Korňa za 1. štvrťrok 2020
V tomto bode programu bolo prejednané hospodárenie MŠ Korňa za 1. štvrťrok 2020.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 270/2020

10./ Správa hlavného kontrolóra obce o výsledku finančnej kontroly č. 24042020 v ZŠ
Korňa
V tomto bode programu bola prejednaná správa hlavného kontrolóra obce o výsledku finančnej
kontroly v Základnej škole Korňa.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 271/2020
11./ Výkup pozemkov od súkromných vlastníkov na cintoríne
V tomto bode programu bol prejednaný výkup pozemkov od súkromných vlastníkov na
cintoríne.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 272/2020
12./ Návrh na podpísanie „Zmluvy o dielo a dodatku č. 1. k zmluve o dielo s víťazným
uchádzačom na výstavbu BD“
V tomto bode programu bol prejednaný návrh na podpísanie „Zmluvy o dielo a dodatku č. 1. k
zmluve o dielo s víťazným uchádzačom na výstavbu BD“
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 273/2020
13./ Rôzne
a/ V tomto bode programu bola opätovne, po doložení stanoviska stavebnej komisie
prejednaná žiadosť Kataríny Šamkovej, Korňa 494 o odkúpenie parciel CKN č. 174/1, č.184/5,
č.184/4, ktoré sa prekrývajú s parcelou EKN č.33187/3, ktorá je vo vlastníctve obce.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 274/2020
b/ Žiadosť Ladislava Ďurkáča, Korňa 257 o odkúpenie obecného pozemku p. č. EKN 33488/1
V tomto bode programu bola opätovne, po doložení GP prejednaná žiadosť o odkúpenie
obecného pozemku.
K tomu to bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 275/2020
c/ V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť Petra Baričáka, bytom Vyšná Korňa 340
o zaradenie p. č. CKN 7570 a časti p. č. EKN 14561/3 do územného plánu obce ako stavebné
pozemky.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 276/2020
d/ V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť Anny Paľuchovej, Vyšná Korňa 634
o zaradenie pozemkov C KN č. 7380/1, 7381 a 7382 do územného plánu obce ako stavebné
pozemky.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 277/2020
e/ V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť Bohumila Jaroša, Vyšná Korňa 793
o zaradenie pozemkov p. č. EKN 13140 a 13138 do územného plánu obce ako parcely určené
na rekreačné účely.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.278/2020
f/ V tomto bode bola prejednaná žiadosť Petra Kontríka, Nižná Korňa 702 o prevedenie
pozemkov vedených ako plochy rekreačných zariadení p. č. EKN 11652, 11653, 11654, 11752,
11753 na obytné plochy rodinných domov. Taktiež žiada o zaradenie pozemkov
p. č. EKN
11655, 11739, 11740, 11751, 11750, 11749, 11741, 11742, 11738, 11743, 11748, 11747,
11746, 9-11744/3 do územného plánu obce ako obytné plochy rodinných domov.

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 279/2020
g/ V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť LINER s.r.o. so sídlom Turzovka Stred 422,
spoločnosti zastupujúcej Štefana Stolárika, bytom Korňa 769 o zaradenie p. č. C KN 582/6
a 611/3 do pasportu ciest obce Korňa v zmysle doručeného projektu.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.280/20220
h/ V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť Miroslava Smrečka o vrátenie podielu
p. č. EKN 18416 o výmere 454 m² v k. ú. Korňa.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.281/2020
ch/V tomto bode programu bol prejednaný výkup pozemkov od súkromných vlastníkov pod
autobusovou zástavkou na Skotni – podiely v parcele E KN č. 12362 – TTP o výmere 75 m²,
GP č.28/2020 zo dňa 20.4.2020 bola z časti parcely E KN 12 362 vytvorená parcela C KN
č.651/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m². K tomuto
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 282/2020
i/V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť Pavla Bielčika, Korňa 714 o časti odkúpenie
pozemku vo vlastníctve obce p. č. CKN 2902/1 2903.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 283/2020
j/ V tomto bode programu bolo prejednané vyjadrenie geomera Miroslava Ripela na žiadosť
Petra Kontríka, Korňa 702 na oddelenie častí EKN parcely z majetku obce Korňa. Jedná sa
o časť p. EKN č. 33187/3 o výmere 75 m², ktorá je totožná s p. č. CKN 5/1 a časť p. č. E KN
33480/5 o výmere 64 m², ktorá je časťou p.č. C KN 6/1. Vlastníkom parciel EKN je obec Korňa
v1/1. Spolu je odčlenené 139 m².
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.284/2020
k/ V tomto bode programu bolo prejednané vyjadrenie geomera Miroslava Ripela na žiadosť
Márie Kontríkovej, Korňa 702 na odčlenenie pozemku EKN č. 33480/5 o výmere 120m²
/vlastníkom je obec Korňa v 1/1/ pod parcelou CKN 650/69 - 252 m² z p. CKN 650/1.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 285/2020
l/ V tomto bode programu bola prejednaná správa starostky obce o činnosti združenia TKO
Semeteš.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.286/2020
m/ V tomto bode programu bol prejednaný návrh Bohumila Jaroša na pozastavenie vyplácania
odmien poslancom OZ Korňa a zástupcovi starostky od mája 2020 do 31.12.2020.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.287/2020
n/ V tomto bode programu bolo prejednané rozpočtové opatrenie obce Korňa č 3/2020
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.288/2020
o/ V tomto bode programu bol prejednaný návrh na zapojenie sa do výzvy na predkladanie
žiadosti o poskytnutie dotácie z Úradu vlády pre investície a informatizáciu Bratislava
„Zlepšenie kvality života, najmä seniorov v obci Korňa“.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.289/2020
p/ V tomto bode programu bol prejednaný návrh na otvorenie základnej a materskej školy od
1.6.2020.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.290/2020
14./ Diskusia

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce – podala prítomným informácie:
Korona
Hneď v začiatkom sa šíriacej pandémie pomohli obci naše krajčírky. Ja som zakúpila látku
a krajčírky bezplatne šili ochranné rúška, za čo im patrí obrovská vďaka. Ukázal sa charakter
ľudí, že naozaj sú ochotní pomôcť. Chcem poďakovať majiteľom firmy Korzo, ktorí obci
pomohli zabezpečiť bezplatný rozvoz potravín pre seniorov a ľudí v karanténe. Uvedomujem
si, že určite to nebola pre nich zisková záležitosť, jednalo sa o drobné nákupy ako aj rozvoz
stravy. Ďakujem aj členom DHZ, ktorí pravidelne dezinfikovali zastávky a verejný priestor pred
budovou OU, roznášali lieky seniorom. Vo všeobecnosti môžem povedať, že ľudia ktorí obci
doposiaľ pomáhali, počas tohto kritického obdobia pomáhali ešte viac. A takýchto ľudí si treba
naozaj vážiť.
Už v informáciách, ktoré som Vám podala formou mailovej komunikácie OZ per rollam vieme,
že dopad koronakrízy na obecné rozpočty bude mať svoje dôsledky. V obecnom rozpočte sme
rátali s príjmom z podielových daní vo výške 707.208€. Kancelária rady pre rozpočtovú
zodpovednosť dňa 24.3.2020 zverejnila 3 prognózy dopadu na náš rozpočet.
1. Variant pokles o 41.316
2. Variant pokles o 110.235
3. Variant pokles o 188.867
My sme zatiaľ v súčinnosti s finančnou komisiou urobili úpravu, pričom sme rátali sa
prognózou č. 2 výpadkom príjmov vo výške 110.235, avšak ešte k dnešnému dňu nevieme, či
sa neposunieme až k variantu č.3. Práve preto chcem požiadať aj riaditeľky ZŠ a MŠ, aby
s financiami hospodárili zodpovedne, nakoľko CVČ a ŠKD, MŠ sú financované z obecného
rozpočtu. Jedná sa o originálne kompetencie. V rámci svojich možnosti urobili už nejaké
opatrenia.
Posledné stretnutie správnej rady TKO Semeteš sa uskutočnilo v máji 2020. Bola nám
predložená výročná správa a účtovná závierka overená auditorom. HV za rok 2019 je strata vo
výške 10.178,39€. Podľa slov riaditeľa je strata spôsobená výpadkom tržieb za zvoz
veľkoobjemových kontajnerov, v niektorých obciach ich nahradili popolnicami a niektorí si ich
zvážajú svojimi obecnými traktormi. Ďalší faktor, ktorý ovplyvnil výšku hospodárenia je aj
nesprávne stanovená cena za zvoz – manipuláciu s popolnicami, ktoré nám účtuje TKO. Za
obdobie 1.štvrťroka združeniu TKO chýba suma cca 24.000€ na úhradu záväzkov, na ktoré sa
zrejme budú musieť všetky obce pomernou časťou poskladať, aby mohlo združenie TKO
fungovať a plniť si svoje záväzky. Ja osobne to vidím ako obrovský problém, ktorý výrazne
ovplyvní náš rozpočet. Správna rada odsúhlasila podpísanie nájomnej zmluvy so spoločnosťou
WOOD Energy za účelom výstavby triedičky odpadu, pričom nájomná zmluva je na 20 rokov,
cena nájmu predstavuje 500€/rok. V zmluve je ošetrené, že po výstavbe triediacej linky a po jej
uvedení do prevádzky, budú mať obce v združení TKO 20% zľavu z cenníka, alebo o 20%
nižšiu ako je priemer troch triediacich liniek v Za a TN kraji.
Zberný dvor Korňa – kompletné upratanie areálu ZD, pravidelný odvoz vytriedených zložiekpneumatiky, tvrdé plasty, polystyrén, stavebný odpad, komunál, veľkoobjemový odpad. Všetky
tieto práce si vyžadujú veľa času ale aj financií na dopravu – nafta. Určite nepostačuje jeden
človek, aby sa staral o ZD.
Stavebné práce v obci: - výkop odvodňovacích priekop u Žilov, u Dubači, betonáž nových
priepustu Dubači, u Kocúra, v smere do Durajčíka, v Zátoke nad p. Zatloukalom. Výroba
a montáž zábradlia na most u Sučíkov, Žilov, vyregulovanie brehu potoka, rozšírenie priepustu,
usadenie odvodňovacích žľabov. Čistenie priepustov, zváranie nových mreží na priepusty,

rozobratie zámkovej dlažby a jej znovu usadenie, usadenie svahoviek pri pumpe na cintoríne,
zriadenie požičovne náradia.
Obnova zastávky pri OU, výroba prístreška a usadenie vítacej tabule, výroba lavičky a stojanu
na bicykle, výroba odpadkových košov.
Stavebné práce na moste do Komaníkovej – na základe odborného posudku a v súčinnosti
so statikom realizujeme opravu mostu vybetónovaním nových opôr, ktoré sú vystúžené
armovacími košmi – všetky práce: ohýbanie strmienok, zváranie košov, príprava debnenia,
podopretie mostovej konštrukcie, zatrubenie koryta – všetko realizujú zamestnanci obce pod
vedením Janka Srnička.
Oprava rozhlasu, pouličného osvetlenia.
Podarilo sa mi zrušiť ďalšie 4 VOK, namiesto nich sme umiestnili 1100l kontajnery
a popolnice, ktoré sú uzamykatelné, už dnes vieme povedať, že napriek vynaloženým financiám
za 1100l nádoby sa nám výrazne znížilo množstvo komunálneho odpadu.
Dostali sme kladné stanovisko z OCR Kysuce, kde sme podávali žiadosť o výstavbu múru
histórie obce Korňa. Ak nám nabehnú finančné prostriedky, výstavbu budeme realizovať
svojpomocne. Už čakáme len na právoplatné stavebné povolenie ako aj na financie.
Z VÚC sme dostali písomnú informáciu o schválení NFP za účelom zvýšenia atraktívnosti
prírodného dedičstva obce Korňa pri ropnom prameni. Zriadila som grantový účet, momentálne
čakáme na podpis zmluvy o NFP. Požadovaná výška NFP je 18.827,20 a 5% spoluúčasť.
Ešte minulý rok som Vás informovala, že sme boli úspešní v projekte Wifi EU, pripravujeme
dokumenty pre VO, voľná wifi bude v priestoroch domu kultúry, na autobusových zastávkach
a pri ropnom prameni. Na zrealizovanie projektu môžeme dostať max.15000€. Udržateľnosť
projektu je 4 roky, obec bude platiť mesačný poplatok za wifi pripojenie. V súčasnej dobe je to
už bežným štandardom skoro v každom meste a obci na území SR.
Vyhlásili sme VO na dokončenie prístavby HZ, ktoré máme zverejnené aj na našom webovom
sídle z dôvodu zvýšenej transparentnosti. Naši DHZ boli úspešní v projekte a dostali dotáciu
z MV vo výške 11000€. Túto informáciu som Vám už všetkým podala pred hlasovaním per
rollam. Vďaka ich šikovnosti, že sú v skupine A získali 5.000€, za ktoré si zakúpili výbavu do
hasičskej zbrojnice.
Kultúrne podujatia:
V jarnom období sa mi podarilo zabezpečiť divadelné predstavenie Zabíjačka, ktoré bolo
zakončené pochovaním basy. Podujatie malo veľký úspech, obec v žiadnom prípade na
podujatie nedoplácala z obecného rozpočtu aj vďaka našim dievčatám z obecného úradu.
Spoločne sme pod vedením našej Danky napiekli šišky a s pohostením nám pomohol náš DHZ.
Plánované kultúrne podujatia sme zrušili do 31.8.2020 s ohľadom na koronakrízu ako aj
finančné možnosti obce.
Rastislav Fatura, poslanec OZ
K téme a rozpočtovému opatreniu – som za opravu rýn a zvodov, ktoré už sú na viacerých
dielach deravé a poškodené namŕzajúcim snehom na bytovom dome, ktorý je vo vlastníctve
obce no a taktiež za takúto opravu aj na budove Materskej školy – aby sa predišlo ďalším
škodám.
Ďalej som za výstavbu rodinných domov v Korni a podporujem to.
K oboznámeniu p .starostky o stave spoločnosti TKO. Je to neuveriteľné, že táto spoločnosť
ktorá je združenie obcí má takéto veľké finančné problémy, to že zvolili zlú cenu za zvoz
a manipuláciu popolníc, je to chyba vedenia spoločnosti a zodpovedných, potrebné vyvodiť

dôsledky. Reálne v súkromnej sfére by teda neuspeli. Keď sa jednalo niekedy pred 15 rokmi
o novej skládke TKO a o rozšírení, to nevychádzalo, no súkromnej firme to ide.
V diskusii chcem poďakovať pani starostke za veľmi aktívnu, rýchlu pomoc pri zvládaní
pandémie COVID 19 napr. za zorganizovanie, zmobilizovanie pri šití rúšok a ich distribúcii.
Počas obdobia zasadal operatívne krízový štáb obce, Dobrovoľný hasičský zbor Korňa
pomohol a ešte pomáhal pri doprave liekov, dezinfekcii vonkajších priestorov, Kysuckej
nemocnice a miesta repatriantov na hraničných prechodoch – podľa požiadaviek odborov
krízového riadenia okresov CA, ZA a odboru krízového riadenia MINV SR.
Zatiaľ nemáme žiadny pozitívny prípad na COVID 19 v obci, aj keď sú naši občania čiastočne
testovaní po svojej línii.
Najväčší dopad to má na financie, preto som za zrušenie odmien pre poslancov obecného
zastupiteľstva, ďalej ďakujem aj riaditeľom ZŠ, MŠ, organizáciám za ústretové kroky pri
šetrení obecných financií.
Ale aj počas tohto čierneho obdobia sú svetlé akcie – oprava zastávky a uvítacej tabule,
ďakujem p. starostke za super nápad a zamestnancom za skvelú prácu. Potom úspešné nové
projekty za nový „Múr histórie“, za projekt voľnej WIFI v obci, za pomoc, spracovaní
a úspechu pri dotácii za dostavbu hasičskej zbrojnice. Ešte raz ďakujem pani starostka
a kolektív, prajem veľa úspechov, pracovného elánu a zdravia do ďalšej práce.
Za DHZ Korňa sme spoločne s obcou vyhlásili výtvarnú súťaž, minulý týždeň sme brigádovali
na oprave, údržbe vozidiel, údržbe výstroje, uloženie skriniek, materiálu a ďalšie hospodárske
práce a stále pokračujeme na znížení dopadov pandémie COVID 19 – za to ďakujem aj našim
členom.
Bohumil Jaroš, zástupca starostky
1/Rád by som vyjadril poďakovanie starostke obce, za obetavý prístup, je to tu všade vidieť na
šetrení
2/ Navrhujem, aby sme sa aj my poslanci zriekli odmeny za prácu v OZ, ja sa vzdávam aj
odmeny za zástupcu starostky – do konca kalendárneho roka
Martin Kontrík, poslanec OZ
Informoval sa riaditeľky základnej školy a materskej školy, aký je záujem detí o nástup do
školy a škôlky od 1. 6. 2020, ďalej sa poďakoval starostke za to, že sa v obci začalo
s asfaltovaním ciest, ďalej sa informoval, kde majú kontajner občania z osady u Malíkov. My
sme v minulosti schválili dotáciu rybárom a oni nám sľúbili, že urobia za to nejakú brigádu,
robili niečo? /zatiaľ nie/. Ďakujem starostke za správu o stave TKO.
15./ Návrh na uznesenie - neboli žiadne návrhy
16./ 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
Ing. Anton Sabela

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

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 22. 05. 2020 číslo 258/2020

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, Ing. Antona Sabelu, návrhovú komisiu v zložení:
Emília Barčáková, Martin Kontrík, zapisovateľku Danielu Neherovú a program rokovania

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Bc. Renáta Bielčiková, Štefan Belko, Milan Palica
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 22. 05. 2020 číslo 259/2020

ku kontrole plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 7.2.2020 a 29.4.2020

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
správu o kontrole plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 7.2.2020 a 29.4.2020
b/ b e r i e n a v e d o m i e
správu o kontrole plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 7.2.2020 a 29.4.2020

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Bc. Renáta Bielčiková, Štefan Belko, Milan Palica
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 22. 05. 2020 číslo 260/2020

k hospodáreniu obce Korňa za 1.štvrťrok 2020

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
hospodáreniu obce Korňa za 1.štvrťrok 2020
b/ s c h v a ľ u j e
hospodáreniu obce Korňa za 1.štvrťrok 2020
Rekapitulácia príjmov a výdavkov Rozpočet Rozpočet Čerpanie
schválený upravený rozpočtu
k 31.3.2020
Bežné príjmy
1301850
1357403 382102
Kapitálové príjmy
122000
133264
11264
Príjmy z finančných operácií
100000
100000
0
Bežné výdavky
549285
557225
142601
Kapitálové výdavky
307865
319129
28501
Výdavky finančných operácií
19200
19200
4800
Transfery Základnej škole ŠR
400000
400000
111903
Transfer VZP a SZP
10000
10000
7009
Transfer Materskej škole
145000
145000
41240,10
Transfer MŠ zo ŠR
2500
2500
1612
Transfer Školskému klubu detí
27000
27000
7198,50
Transfer Centru voľného času
19000
19000
4711
ZŠ vlastné príjmy
10000
10000
2747,68
MŠ vlastné príjmy
10000
10000
5397,36
Transfer obedy zadarmo MŠ + ZŠ
5000
44000
16000,80
Zostatky na účtoch
297804,33
Zostatok v pokladni
3212,37
Zostatok nesplatených úverov
124168,76
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Bc. Renáta Bielčiková, Štefan Belko, Milan Palica

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 22. 05. 2020 číslo 261/2020

k stanovisku hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2019
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2019
b/ b e r i e n a v e d o m i e
stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2019

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Bc. Renáta Bielčiková, Štefan Belko, Milan Palica
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 22. 05. 2020 číslo 262/2020

k záverečnému účtu obce za rok 2019

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
záverečný účet obce za rok 2019
b/ s c h v a ľ u j e
záverečný účet obce za rok 2019 a celoročné hospodárenie obce bez výhrad

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Bc. Renáta Bielčiková, Štefan Belko, Milan Palica
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 22. 05. 2020 číslo 263/2020

k schváleniu financovania schodku rozpočtu zo zostatku finančných operácií

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
financovanie schodku rozpočtu zo zostatku finančných operácií v celkovej sume 51 186,37 €

b/ s c h v a ľ u j e
financovanie schodku rozpočtu zo zostatku finančných operácií v celkovej sume 51 186,37 €

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Bc. Renáta Bielčiková, Štefan Belko, Milan Palica
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 22. 05. 2020 číslo 264/2020

k schváleniu 10 % zostatku finančných operácií na odvod do rezervného fondu
v celkovej sume 14 483,23€

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
odvod do rezervného fondu 10 % zostatku finančných operácií
b/ s c h v a ľ u j e
10 % zostatku finančných operácií na odvod do rezervného fondu v celkovej sume
14 483,23€

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Bc. Renáta Bielčiková, Štefan Belko, Milan Palica
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 22. 05. 2020 číslo 265/2020

k použitiu zostatku finančných operácií na posilnenie kapitálových výdavkov v roku
2020 v sume 130 349,15 €

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
použitie zostatku finančných operácií na posilnenie kapitálových výdavkov v roku 2020
v sume 130 349,15 €
b/ s c h v a ľ u j e
použitie zostatku finančných operácií na posilnenie kapitálových výdavkov v roku 2020
v sume 130 349,15 €

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Bc. Renáta Bielčiková, Štefan Belko, Milan Palica
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 22. 05. 2020 číslo 266/2020

k hospodáreniu ZŠ Korňa za 1. štvrťrok 2020
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie Základnej školy Korňa za 1.štvrťrok 2020
b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie Základnej školy Korňa za 1.štvrťrok 2020

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ČERPANIE ROZPOČTU
03/2020 v €
Dotácia ŠR
111.903,00
Nevyčerpaná dotácia z r. 2019 ŠR

8.950,00

Dotácia : Lyžiarsky kurz

4.245,00

Vlastné príjmy

2.747,68

Príjmy spolu:
Výdavky ZŠ

127.845,68

1–4 + 5–9

70.928,39

Čerpaná dotácia z r. 2019 ŠR

8.950,00

Lyžiarsky kurz

4.245,00

PROJEKT: Pracuj v školskej jedálni
PROJEKT: V ZŠ úspešnejší
Výdavky spolu za organizáciu
Stavy na bankových účtoch a v pokladni k 31.03.2020:
Výdavkový bankový účet:
Príjmový účet:
Sociálny účet:
Zostatok v pokladni ZŠ:

3.261,66
4.030,83
91.415,88
43.736,18 €
1.414,81 €
641,76 €
78,40 €

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Bc. Renáta Bielčiková, Štefan Belko, Milan Palica
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 22. 05. 2020 číslo 267/2020

k hospodáreniu ŠKD Korňa za 1. štvrťrok 2020
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie ŠKD Korňa za 1.štvrťrok 2020
b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie ŠKD Korňa za 1.štvrťrok 2020

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ČERPANIE ROZPOČTU
03/2020 v €
Dotácia od obce ŠKD
7.699,16
Príjmy spolu:

7.699,16

Výdavky ŠKD

5.062,06

Výdavky spolu za ŠKD

5.062,06

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Bc. Renáta Bielčiková, Štefan Belko, Milan Palica
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 22. 05. 2020 číslo 268/2020

k hospodáreniu CVČ Korňa za 1. štvrťrok 2020
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie CVČ Korňa za 1.štvrťrok 2020
b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie ČVČ Korňa za 1.štvrťrok 2020
REKAPITULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ČERPANIE ROZPOČTU
03/2020 v €
Vzdelávacie poukazy /CVČ/
2.764,00
Dotácia pre CVČ

4.711,80

Príjmy spolu:

7.329,50

Výdavky CVČ + Vzdelávacie poukazy
Výdavky spolu za CVČ

3.566,20
3.566,20

Stav v pokladni CVČ k 31.03.2020:
Zostatok v pokladni CVČ:

22,50 €

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Bc. Renáta Bielčiková, Štefan Belko, Milan Palica
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 22. 05. 2020 číslo 269/2020

k rozpočtovému opatreniu ZŠ Korňa č. 2/2020
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
rozpočtové opatrenie ZŠ Korňa č. 2/2020
b/ s c h v a ľ u j e
rozpočtové opatrenie ZŠ Korňa č. 2/2020 v predloženom znení

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Bc. Renáta Bielčiková, Štefan Belko, Milan Palica
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 22. 05. 2020 číslo 270/2020

k hospodáreniu MŠ Korňa za 1. štvrťrok 2020
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie Materskej školy Korňa za 1.štvrťrok 2020
b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie Materskej školy Korňa za 1.štvrťrok 2020

PRÍJMY
Dotácia od obce do Mš
Dotácia od obce do Šj
Dotácia od obce celkom
Vlastné príjmy Mš (nájom,dobropisy..)
Poplatky Mš
Vlastné príjmy Mš
Dotácia ŠR (5-6.ročné deti)
Poplatky Šj
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
Výdavky ŠJ
Dotácia "obedy zadarmo"
Výdavky ŠJ
Celkom
Rozdiel Mš
Rozdiel ŠJ

PRÍJEM
Očakávaný ročný
Skutočný k
príjem
31.3.2020
102142,10
30274,00
42857,90
10960,10
145000,00
41234,10
600,00
335,65
2400,00
646,35
3000,00
982,00
2500,00
14,33
7000,00
2926,40
7000,00
2926,40
44000,00
13406,80
56500,00
17329,53
201500,00
107642,10
93857,90

58563,63
31270,33
27293,30

VÝDAJ
Očakávaný ročný
Skutočný k
výdaj
31.3.2020
98000,00
16223,40
2500,00
14,33
100500,00
16237,73
57000,00
7957,89
44000,00
8124,96
101000,00
16082,85
201500,00
32320,58
7142,10
15032,60
-7142,10
11210,45

Rozdiel celkom

0,00

26243,05

Stavy na bankových účtoch a pokladniciach k 31.3.2020
Výdavkový bankový účet
Príjmový bankový účet
Účet Sociálny fond
Účet školskej jedálne
Pokladnica

27 931,16 EUR
946,75 EUR
198,51 EUR
1 386,96 EUR
110,81 EUR

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Bc. Renáta Bielčiková, Štefan Belko, Milan Palica
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 22. 05. 2020 číslo 271/2020

k správe hlavného kontrolóra obce o výsledku finančnej kontroly č. 24042020 v ZŠ
Korňa
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
správu hlavného kontrolóra obce o výsledku finančnej kontroly č. 24042020 v ZŠ Korňa
b/ b e r i e n a v e d o m i e
správu hlavného kontrolóra obce o výsledku finančnej kontroly č. 24042020 v ZŠ Korňa

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Bc. Renáta Bielčiková, Štefan Belko, Milan Palica
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 22. 05. 2020 číslo 272/2020

k výkupu pozemkov od súkromných vlastníkov na cintoríne - podiely v parcelách EKN
č. 13284/2 o výmere 1460 m² a EKN č. 13284/1 o výmere 202 m²
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
výkup pozemkov od súkromných vlastníkov na cintoríne- podiely v parcelách EKN č.
13284/2 o výmere 1460 m² a EKN č. 13284/1 o výmere 202 m²
b/ s c h v a ľ u j e
výkup pozemkov od súkromných vlastníkov na cintoríne:
A: parcela EKN č. 13284/2 o výmere 1460 m²
1.Pavol Ježík, r. Ježík, Vyšná Korňa 166, 023 21 Korňa – podiel 3/32x2 = 273,15m²
x2,50 = 684,38€
2. Ladislav Malík, r. Malík, Vyšná Korňa 152, 023 21 Korňa – podiel 3/32 = 136,88m² x
2,50 = 342,20€
3. Jozef Malík, r. Malík, Vyšná Korňa 784, 023 21 Korňa –
podiel 12/160 =109,5x2,50 = 273,75
podiel 3/160 = 27,38x2,50 = 68,45
cena za podiely spolu – 342,20€
Celková cena za výkup podielov od súkromných vlastníkov v parcele EKN č. 13284/2
o výmere 1460 m² činí 1368,78€
B: parcela EKN č. 13284/1 o výmere 202 m²
1.Pavol Ježík, r. Ježík, Vyšná Korňa 166, 023 21 Korňa – podiel 3/32x2 = 37,88m²x2,50 =
94,70 €
2. Ladislav Malík, r. Malík, Vyšná Korňa 152, 023 21 Korňa – podiel 3/32 =
18,94x2,50 = 47,35 €
3. Jozef Malík, r. Malík, Vyšná Korňa 784, 023 21 Korňa –
podiel 12/160 =15,15x2,50 = 37,87
podiel 3/160 = 3,79x2,50 = 9,48
cena za podiely spolu – 47,35
Celková cena za výkup podielov od súkromných vlastníkov v parcele EKN č. 13284/1
o výmere 202 m² činí 189,40 €

Celková suma za všetky podiely v parcelách činí 1558,18€
c/ p o v e r u j e
starostku obce, aby zabezpečila spísanie kúpnopredajnej zmluvy s podielovými vlastníkmi
nehnuteľnosti

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Bc. Renáta Bielčiková, Štefan Belko, Milan Palica
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce, v.r.

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 22. 05. 2020 číslo 273/2020

k návrhu na podpísanie „Zmluvy o dielo a dodatku č. 1. k zmluve o dielo s víťazným
uchádzačom na výstavbu BD“
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
návrh na podpísanie „Zmluvy o dielo a dodatku č. 1. k zmluve o dielo s víťazným
uchádzačom na výstavbu BD“

b/ s ch v a ľ u j e
podpísanie „Zmluvy o dielo a dodatku č. 1. k zmluve o dielo s víťazným uchádzačom na
výstavbu BD“

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Bc. Renáta Bielčiková, Štefan Belko, Milan Palica
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 22. 05. 2020 číslo 274/2020

k žiadosti Kataríny Šamkovej, Korňa 494 o odkúpenie parciel CKN č. 174/1, č.184/5,
č.184/4, ktoré sa prekrývajú s parcelou EKN č.33187/3, ktorá je vo vlastníctve obce
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Kataríny Šamkovej, Korňa 494 o odkúpenie parciel CKN č. 174/1, č.184/5, č.184/4,
ktoré sa prekrývajú s parcelou EKN č.33187/3, ktorá je vo vlastníctve obce
b/s c h v a ľ u j e
zverejniť zámer odpredaja pozemku v k. ú. Korňa p. č. C KN 174/1 o výmere131 m², ktorá je
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 obec nevyužíva. Všetky náklady spojené
s prevodom nehnuteľnosti hradí žiadateľ

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Bc. Renáta Bielčiková, Štefan Belko, Milan Palica
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
c/ z a m i e t a
predaj p. č. CKN 184/4 o výmere 110 m²
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Bc. Renáta Bielčiková, Štefan Belko, Milan Palica
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
d/ b e r i e n a v e d o m i e
s tým, že po doložení GP sa bude rokovať o predaji časti p. č. CKN 184/5 o výmere 176 m²

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Bc. Renáta Bielčiková, Štefan Belko, Milan Palica
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 22. 05. 2020 číslo 275/2020

k žiadosti Ladislava Ďurkáča, Korňa 257 o odkúpenie obecného pozemku p. č. EKN
33488/1 po doložení GP je to p. č. CKN 4357/5 o výmere 60 m²

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Ladislava Ďurkáča, Korňa 257 o odkúpenie obecného pozemku p. č. EKN 33488/1
po doložení GP

b/s ch v a ľ u j e
zverejniť zámer odpredaja pozemku v k. ú. Korňa p. č. C KN 4357/5 o výmere 60 m², ktorá
je 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 obec nevyužíva. Všetky náklady spojené
s prevodom nehnuteľnosti hradí žiadateľ

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Bc. Renáta Bielčiková, Štefan Belko, Milan Palica
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 22. 05. 2020 číslo 276/2020

k žiadosti Petra Baričáka, bytom Vyšná Korňa 340 o zaradenie p. č. C KN 7570 a časti
p. č. E KN 14561/3 do územného plánu obce ako stavebné pozemky
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Petra Baričáka, bytom Vyšná Korňa 340 o zaradenie p. č. C KN 7570 a časti p. č. E
KN 14561/3 do územného plánu obce ako stavebné pozemky.

b/ b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť Petra Baričáka, bytom Vyšná Korňa 340 o zaradenie p. č. C KN 7570 a časti p. č.
E KN 14561/3 do územného plánu obce ako stavebné pozemky.

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Bc. Renáta Bielčiková, Štefan Belko, Milan Palica
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 22. 05. 2020 číslo 277/2020

k žiadosti Anny Paľuchovej, Vyšná Korňa 634 o zaradenie pozemkov C KN č. 7380/1,
7381 a 7382 do územného plánu obce ako stavebné pozemky
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Anny Paľuchovej, Vyšná Korňa 634 o zaradenie pozemkov C KN č. 7380/1, 7381 a
7382 do územného plánu obce ako stavebné pozemky
b/ b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť Anny Paľuchovej, Vyšná Korňa 634 o zaradenie pozemkov C KN č. 7380/1, 7381 a
7382 do územného plánu obce ako stavebné pozemky

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Bc. Renáta Bielčiková, Štefan Belko, Milan Palica
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 22. 05. 2020 číslo 278/2020

k žiadosti Bohumila Jaroša, Vyšná Korňa 793 o zaradenie pozemkov p. č. E KN 13140
a 13138 do územného plánu obce ako parcely určené na rekreačné účely
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Bohumila Jaroša, Vyšná Korňa 793 o zaradenie pozemkov p. č. EKN 13140 a 13138
do územného plánu obce ako parcely určené na rekreačné účely
b/ b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť Bohumila Jaroša, Vyšná Korňa 793 o zaradenie pozemkov p. č. EKN 13140 a 13138
do územného plánu obce ako parcely určené na rekreačné účely

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Zdržal sa hlasovania :

Bohumil Jaroš

Neprítomní: Bc. Renáta Bielčiková, Štefan Belko, Milan Palica
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 22. 05. 2020 číslo 279/2020

k žiadosti Petra Kontríka, Nižná Korňa 702 o prevedenie pozemkov vedených ako
plochy rekreačných zariadení p. č. E KN 11652, 11653, 11654, 11752, 11753 na obytné
plochy rodinných domov. Taktiež žiada o zaradenie pozemkov p. č. EKN 11655, 11739,
11740, 11751, 11750, 11749, 11741, 11742, 11738, 11743, 11748, 11747, 11746, 9-11744/3
do územného plánu obce ako obytné plochy rodinných domov
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Petra Kontríka, Nižná Korňa 702 o prevedenie pozemkov vedených ako plochy
rekreačných zariadení p.č. EKN 11652, 11653, 11654, 11752, 11753 na obytné plochy
rodinných domov. Taktiež žiada o zaradenie pozemkov p.č. EKN 11655, 11739, 11740,
11751, 11750, 11749, 11741, 11742, 11738, 11743, 11748, 11747, 11746, 9-11744/3 do
územného plánu obce ako obytné plochy rodinných domov
b/ b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť Petra Kontríka, Nižná Korňa 702 o prevedenie pozemkov vedených ako plochy
rekreačných zariadení p.č. EKN 11652, 11653, 11654, 11752, 11753 na obytné plochy
rodinných domov, pozemky p. č. EKN 11655, 11739, 11740, 11751, 11750, 11749, 11741,
11742, 11738, 11743, 11748, 11747, 11746, 9-11744/3 - do územného plánu obce ako obytné
plochy rodinných domov

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Bc. Renáta Bielčiková, Štefan Belko, Milan Palica
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 22. 05. 2020 číslo 280/2020

k žiadosti LINER s.r.o. so sídlom Turzovka Stred 422, spoločnosti zastupujúcej Štefana
Stolárika, bytom Korňa 769 o zaradenie p. č. C KN 582/6 a 611/3 do pasportu ciest obce
Korňa v zmysle doručeného projektu
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť LINER s.r.o. so sídlom Turzovka Stred 422, spoločnosti zastupujúcej Štefana
Stolárika, bytom Korňa 769 o zaradenie p. č. C KN 582/6 a 611/3 do pasportu ciest obce
Korňa v zmysle doručeného projektu
b/ b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť LINER s.r.o. so sídlom Turzovka Stred 422, spoločnosti zastupujúcej Štefana
Stolárika, bytom Korňa 769 o zaradenie p. č. C KN 582/6 a 611/3 do pasportu ciest obce
Korňa v zmysle doručeného projektu

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Bc. Renáta Bielčiková, Štefan Belko, Milan Palica
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 22. 05. 2020 číslo 281/2020

k žiadosti Miroslava Smrečka, bytom Korňa 158 o vrátenie podielu p. č. EKN 18416 o
výmere 454 m² v k. ú. Korňa, ktorý bol dňa 04.09.1992 v sume 1816,-sk zaplatený obci
Korňa
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosti Miroslava Smrečka o vrátenie podielu p. č. EKN 18416 o výmere 454 m² v k.ú.
Korňa, ktorý bol dňa 04.09.1992 v sume 1816,-sk zaplatený obci
b/ b e r i e n a v e d o m i e
s tým, že žiadosť sa bude opätovne prejednávať a budúcom zasadaní OZ

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Bc. Renáta Bielčiková, Štefan Belko, Milan Palica
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 22. 05. 2020 číslo 282/2020

k výkupu pozemkov od súkromných vlastníkov pod autobusovou zastávkou na Skotni –
podiely v parcele E KN č. 12362 – TTP o výmere 75 m²
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
výkup pozemkov od súkromných vlastníkov pod autobusovou zastávkou na Skotni – podiely
v parcele E KN č. 12362 – TTP o výmere 75 m², GP č.28/2020 zo dňa 20.4.2020 bola z časti
parcely E KN 12 362 vytvorená parcela C KN č.651/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere
14 m²
b/ s c h v a ľ u j e
výkup pozemkov za cenu 3,32€/m²
1./ František Palica v rozsahu spoluvlastníckeho podielu 2/3, čo predstavuje sumu 30,98 € za
9,33 m²
2./ Ján Jendrisek v rozsahu spoluvlastníckeho podielu 1/6, čo predstavuje sumu 7,75 € za 2,33
m²
3./ Mária Nová v rozsahu spoluvlastníckeho podielu 1/6, čo predstavuje sumu 7,75 € za
2,33m²

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Bc. Renáta Bielčiková, Štefan Belko, Milan Palica
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 22. 05. 2020 číslo 283/2020

k žiadosti Pavla Bielčika, Korňa 714 o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce p. č.
CKN 2902/1, 2903
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Pavla Bielčika, Korňa 714 o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce p.č. CKN
2902/1, 2903
b/ b e r i e na v e d o m i e
žiadosť Pavla Bielčika, Korňa 714 o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce p.č. CKN
2902/1, 2903
c/ u k l a d á
stavebnej komisií, aby posúdila opodstatnenosť žiadosti a podala vyjadrenie do budúceho
zasadania OZ

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Bc. Renáta Bielčiková, Štefan Belko, Milan Palica
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 22. 05. 2020 číslo 284/2020

k vyjadreniu geomera Miroslava Ripela na žiadosť Petra Kontríka, Korňa 702 na
oddelenie častí EKN parcely z majetku obce Korňa. Jedná sa o časť p. EKN č. 33187/3 o
výmere 75 m², ktorá je totožná s p. č. CKN 5/1 a časť p. č. E KN 33480/5 o výmere 64
m², ktorá je časťou p. č. C KN 6/1. Vlastníkom parciel EKN je obec Korňa v 1/1
Spolu je odčlenené 139 m²
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
vyjadrenie geomera Miroslava Ripela na žiadosť Petra Kontríka, Korňa 702 na oddelenie častí
EKN parcely z majetku obce Korňa. Jedná sa o časť p. EKN č. 33187/3 o výmere 75 m², ktorá
je totožná s p. č. CKN 5/1 a časť p. č. E KN 33480/5 o výmere 64 m², ktorá je časťou p. č. C
KN 6/1. Vlastníkom parciel EKN je obec Korňa v1/1. Spolu je odčlenené 139 m²
b/ z a m i e t a ,
ako neodôvodnené, nakoľko obec v budúcnosti nebude brániť v prístupe na pozemky
súkromným vlastníkom k rodinným domom

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Bc. Renáta Bielčiková, Štefan Belko, Milan Palica
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie:4
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 22. 05. 2020 číslo 285/2020

k vyjadreniu geomera Miroslava Ripela na žiadosť Márie Kontríkovej, Korňa 702 na
odčlenenie pozemku EKN č. 33480/5 o výmere 120m² /vlastníkom je obec Korňa v 1/1/
pod parcelou CKN 650/69 a 252 m² z p. č. CKN 650/1
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
vyjadrenie geomera Miroslava Ripela na žiadosť Márie Kontríkovej, Korňa 702 na
odčlenenie pozemku EKN č. 33480/5 o výmere 120m² /vlastníkom je obec Korňa v 1/1/ pod
parcelou CKN 650/69 a 252 m² z p.č. CKN 650/1
b/ b e r i e n a v e d o m i e
s tým, že po vyhotovení GP bude žiadosť predmetom rokovania na ďalšom zasadaní OZ

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Bc. Renáta Bielčiková, Štefan Belko, Milan Palica
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie:4
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 22. 05. 2020 číslo 286/2020

k správe starostky obce o činnosti združenia TKO Semeteš
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
správu starostky obce o činnosti združenia TKO Semeteš

b/ b e r i e n a v e d o m i e
správu starostky obce o činnosti združenia TKO Semeteš.

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomní: Bc. Renáta Bielčiková, Štefan Belko, Milan Palica, Emília Barčáková
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 22. 05. 2020 číslo 287/2020

k návrhu p. Bohumila Jaroša o pozastavenie vyplácania odmien poslancom OZ Korňa
a zástupcovi starostky od mája 2020 do 31. 12. 2020
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
pozastavenie vyplácania odmien poslancom OZ Korňa a zástupcovi starostky od mája 2020
do 31. 12. 2020

b/ s c h v a ľ u j e
pozastavenie vyplácania odmien poslancom OZ Korňa a zástupcovi starostky od mája 2020
do 31. 12. 2020

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomní: Bc. Renáta Bielčiková, Štefan Belko, Milan Palica
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 22. 05. 2020 číslo 288/2020

k rozpočtovému opatreniu obce Korňa č. 3/2020
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
rozpočtové opatrenie obce Korňa č. 3/2020
b/ s c h v a ľ u j e
rozpočtové opatrenie obce Korňa č. 3/2020 v predloženom znení bez pripomienok

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomní: Bc. Renáta Bielčiková, Štefan Belko, Milan Palica
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 22. 05. 2020 číslo 289/2020

k zapojeniu sa do výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti
podpory regionálneho rozvoja z Úradu podpredsedu vlády pre investície
a informatizáciu Bratislava „ Zlepšenie kvality života, najmä seniorov v obci Korňa“
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
zapojenie sa do výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti podpory
regionálneho rozvoja z Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Bratislava
„ Zlepšenie kvality života, najmä seniorov v obci Korňa“
b/ s ú h l a s í
so zapojením sa do výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti podpory
regionálneho rozvoja z Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Bratislava „
Zlepšenie kvality života, najmä seniorov v obci Korňa“ s 10 % účasťou obce

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomní: Bc. Renáta Bielčiková, Štefan Belko, Milan Palica
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 22. 05. 2020 číslo 290/2020

k rozhodnutiu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č.
OLP/4204/2020 zo dňa 22. 05. 2020 o obnovenie školského vyučovania v ZŠ a MŠ Korňa
rozhodnutím zriaďovateľa od 1. júna 2020
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
obnovenie školského vyučovania v Základnej a Materskej škole v Korni od 1. júna 2020
b/ s c h v a ľ u j e
na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č.
OLP/4204/2020 zo dňa 22. 05. 2020 obnovenie školského vyučovania v ZŠ a MŠ Korňa
rozhodnutím zriaďovateľa od 1. júna 2020

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Neprítomní: Bc. Renáta Bielčiková, Štefan Belko, Milan Palica
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

