Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Korni, konaného dňa 07. 02. 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
Bc. Renáta Bielčiková, poslankyňa OZ
Štefan Belko, poslanec OZ

Neprítomní:
Rastislav Fatura, poslanec OZ
Milan Palica, poslanec OZ
Ing. Anton Sabela, poslanec OZ
Ostatní prítomní: Ing. Marcel Nekoranec, kontrolór obce,
Ing. Jana Brezinová, ekonomka OÚ
Daniela Neherová, prac. OÚ
Mgr. Jana Rapušáková, prac. obce
Mgr. Jaroslava Srničková, riad. ZŠ
Emília Vrábliková, riad. MŠ
Tomáš Staník, Ondrej Smažák, Pavol Hrtús
Mgr. Vladimír Šufliarsky
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
Bohumil Jaroš, Ing. Peter Veselka, do návrhovej komisie boli určení poslanci Bc. Renáta
Bielčiková, Štefan Belko. 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 12.12.2019
4./ Inventarizácia majetku obce, ZŠ a MŠ Korňa k 31.12.2019, vyradenie majetku
obce, ZŠ a MŠ Korňa k 31.12.2019

5./ Návrh na výkup pozemkov na cintoríne
6./ Žiadosť TJ Kysučan Korňa o dotáciu na rok 2020
7./ Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2019
8./ Rôzne
9./ Diskusia
10./ Návrh na uznesenie
11./ Záver
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 228/2020
3./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 12. 12. 2019
V tomto bode programu bola prejednaná správa o kontrole plnenia uznesení prijatých na
zasadnutí dňa 12. 12. 2019.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 229/2020
4./Inventarizácia majetku obce, ZŠ a MŠ Korňa k 31. 12. 2019, vyradenie majetku
obce, ZŠ a MŠ Korňa k 31. 12. 2019
V tomto bode programu bola prejednaná inventarizácia majetku obce, ZŠ a MŠ Korňa k
31.12. 2019, vyradenie majetku obce, ZŠ a MŠ Korňa k 31.12. 2019.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 230/2020
5./ Návrh na výkup pozemkov na cintoríne a pod autobusové zastávky
V tomto bode programu bol prejednaný návrh na výkup pozemkov na cintoríne a pozemkov
pod autobusovými zastávkami pri obecnom úrade a na Skotni.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č 231/2020
6./ Žiadosť TJ Kysučan Korňa o dotáciu na rok 2020
V toto bode programu bola prejednaná žiadosť TJ Kysučan Korňa o dotáciu na rok 2020.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 232/2020
7./ Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2019
V tomto bode programu bola prejednaná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce za rok 2019.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 233/2020.
8./ Rôzne
a/ V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť Veroniky Foldinovej, Korňa 602 o zmenu
územného plánu obce v miestnej časti u Mikovčákov p. č. CKN 273 a p. č. CKN 275, ktoré sú
vedené ako orná pôda a p. č. CKN 279/2 vedená ak TTP.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 234/2020
b/ V tomto bode programu bola 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. 235/2020

c/V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť ZO Jednoty dôchodcov Korňa
o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Korňa v roku 2020.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 236/2020
d/ V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť Folklórnej skupiny Nevädza o poskytnutie
dotácie z rozpočtu obce Korňa v roku 2020.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 237/2020
e/V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť Športového klubu Slovania Aktiv Park a. s.
o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Korňa v roku 2020.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 238/2020
f/ V tomto bode programu bolo prejednané hospodárenie obce za rok 2019.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.239/202
g/ V tomto bode programu bolo prejednané hospodárenie ZŠ Korňa, ŠKD a CVČ za rok 2019.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.240, 241,242/2020
h/ V tomto bode programu bolo prejednané hospodárenie MŠ Korňa za rok 2019.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.243/2020
ch/ V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť MŠ Korňa o vrátenie nevyčerpaných
finančných prostriedkov za rok 2019.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.244/2020
i/ V tomto bode programu bol prejednaný návrh na zapojenie sa do projektu OCR Kysuce
„Múr histórie obce Korňa“, projekt s podporou myšlienky „Kysuce ako kraj osád“.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.245/2020
j/V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť MO SRZ Turzovka o poskytnutie dotácie
z rozpočtu obce Korňa v roku 2020.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.246/2020
k/ V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť MUDr. Jozefa Marca, predsedu OZ
Bimaček-Kysucká ľudová kultúra o finančný príspevok na vydanie knihy Naši zelení bratiastromy Beskyd a Javorníkov.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.247/2020
l/V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť Anny Sobčákovej, bytom Korňa 347
o prijatie do zamestnania na miesto správcu zberného dvora.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.248/2020
m/ V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť Jozefa Plešivčáka, bytom SNP 329/10,
Čadca o zaradenie pozemku CKN 2563/2 do územného plánu obce.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.249/2020
n/ V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť Petra Plešivčáka, bytom Korňa 409
o zaradenie pozemku CKN 1951/1, 1951/2 do územného plánu obce.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.250/2020
9./ Diskusia
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce – podala prítomným informácie:
K samotnému výkupu pozemkov, by som Vám chcela povedať, že je to naozaj na dlho, práve
preto by sme s výkupom už mali začať. Jedná sa o niekoľko parciel, ktoré nie sú vo

vlastníctve obce, ale v súkromnom vlastníctve a niektorých vlastníkov zastupujú lesy SR ŠP.
Nakoľko som kontaktovala Lesy SR ŠP a dostala som informáciu, že máme adresovať list,
v ktorom žiadame o samotný výkup pozemkov, nám nebudú vedieť k uvedenej veci v tomto
roku vyhovieť, nakoľko idú voľby a opätovne budú meniť smernice, t. j. je to na dlho, ale
začať s tým je najvyšší čas. Preto navrhujem, aby sme dnes prijali uznesenie v ktorom bude
zakotvené, že OZ poveruje starostku, aby požiadala lesy sr o výkup spomínaných pozemkov.
Telefonicky som jednala s pánom Suchomelom, ktorý tam vlastní taktiež pozemok našťastie
v 1/1, už za bývalého vedenia som sa však od p. Šašlákovej dozvedela, že bol zámer vykúpiť
od p. Suchomela len tú časť pozemku, kde je cintorín. V minulosti ako už telefonicky
povedal, bývalý starosta s ním nejednal o výkupe pozemkov a tým ani nie o výmere. Nechce
parcelu drobiť, chce ju odpredať obci v celku. Parcela sa tiahne od cintorína až k domu
smútku, t. j. miesto kde parkujú autá. Po vzájomnej dohode navrhol predaj pozemku o výmere
1059m2 v sume 2,50€/m2.
Taktiež navrhujem vysporiadať pozemok pred obecným úradom, kde je teraz umiestnená
zastávka z lexanu. Pozemok je vo vlastníctve troch súkromných osôb, pričom s dvomi som už
jednala a súhlasia, že by obci uvedený pozemok predali. Ešte musím pátrať po treťom
vlastníkovi nehnuteľnosti.
Pozemok pod zastávkou na Skotni je v súkromnom vlastníctve. Vlastní ho p. Ján Jendrisek,
jeho strýko a teta, ktorá žije v zahraničí. Má však na Slovensko prísť v apríli. Chcem sa s ňou
stretnúť, potrebujem však súhlas na to, aby som na uvedené pozemky pod zastávky dala
urobiť geometrické plány a následne pozemky vykúpila, pričom sme sa už s niektorými
vlastníkmi rozprávali o sume 3,30€/m2. Práve preto by som chcela mať všetko pripravené
a potrebujem poverenie poslancov, že môžem v uvedenej veci konať.
TJ Kysučan Korňa
Z môjho pohľadu k príspevku TJ Kysučan by som chcela povedať, že som si preverovala iné
mužstvá, ktoré sú v 6.lige a objektívne musím povedať, že majú vyšší príspevok ako naši.
V tomto roku majú 4 mužstvá, čo je o jedno viac ako minulý rok, čo je chválihodné. Taktiež
by som chcela povedať pár slov k trénerovi Dávidovi Kratochvílovi, ktorý sa podľa môjho
pohľadu začal intenzívne od minulého roku venovať trénovaniu, zaberá mu to kopec času,
taktiež dochádza z obce Olešná. Určite som za to, aby sa tento mladík venoval naďalej nášmu
futbalu. Zrušil si živnosť, odmena za trénovanie mu patrí a treba mu ju vyplácať oficiálne,
preto navrhujem prijať ho na dohodu. Už len z dôvodu transparentnosti.
Chcem Vám dať návrh, aby obec Korňa podala žiadosť do organizácie OCR za účelom
získania dotácie na vybudovanie Múru histórie obce Korňa. Múr by som si predstavovala
umiestniť za mostom pri ZŠ v smere na Živčákovú. Zrušilo by sa terajšie hrdzavé oplotenie
pri ihrisku, vybavila by som stavebné povolenie a následne, ak by nám OCR Kysuce poskytla
dotáciu vo výške 8.000€, pustili by sme sa do výstavby múru, ktorý by koniec koncov slúžil
aj ako oplotenie areálu TJ. Na múr by sa tak umiestnili priečelia rozpadajúcich sa dreveníc,
stodôl, prípadne pivníc. Jednalo by sa tak o jedinečný projekt s podporou myšlienky ,,Kysuce
– kraj osád“. Predbežne som už jednala s niektorými vlastníkmi rozpadnutých dreveničiek
a mám od nich zatiaľ ústny prísľub, že na uvedený účel by rozpadajúce sa dreveničky
darovali. Obec by prostredníctvom našich obecných pracovníkov, rozpadnuté priečelia
previezla, nátermi ich ošetrila a následne namontovala na spomínaný múr. Samozrejme, že do
spomínaného projektu by sme išli len v tom prípade, ak by sme dostali finančnú podporu
z OCR.
Ďalej by som Vás chcela poinformovať o prácach, ktoré vykonávajú naši zamestnanci:
vyspravenie omietok, špaliet, prasklín v kotolni, niektorých pivničkách, dočasnom archíve,
následne maľby uvedených priestorov, čistenie miestnosti. Na toaletách na obecnom úrade,
ktoré boli po požiari vytopené, pracovníci oškrabali omietky, kompletne urobili nové rozvody

elektriny, osekanie oddutého obkladu, vyspravenie stien, obklad a položenie dlažby, maľba.
Ďalej sme sa vrhli na kancelárske priestory, konkrétne kancelária starostky: na strope sa
objavila puklina, ktorá sa postupne začala zväčšovať a cca 1/3 stropu bola na spadnutie,
robíme nové rozvody elektriny, nový strop, sadrokartónovú stenu,... Postupne budeme
svojpomocne opravovať ďalšie kancelárie, nakoľko je to nevyhnutné, priorita je výmena
elektroinštalácie, pôvodné rozvody v administratívnej časti majú 60 rokov a sú v hliníku.
Bolo spustené VO na BD, na otváranie ponúk, poslala som všetkým poslancom vrátane
kontrolóra pozvánku, na otváranie ponúk prišli – kontrolór obce, štyria poslanci. Otváranie
cenových ponúk, ktoré boli doručené cez vestník, bolo aj za prítomnosti právničky. Verejné
obstarávanie nám vykonáva Ing. Moravčík, osoba odborne spôsobilá. Momentálne prebieha
vyhodnocovanie cenových ponúk, nakoľko sa jedná o náročný a zložitý proces, počas ktorého
dochádza k vyhodnoteniu, či uchádzači splnili podmienky účasti, v tomto procese dochádza
k výzve na vysvetlenie, na ktoré sú viazané hmotno-právne lehoty. Všetci účastníci komisie
sú až do vyhodnotenia viazaní mlčanlivosťou. Keď budú výsledky, ihneď ich zverejníme na
webovom sídle.
Chcem Vás poinformovať o združení TKO Semeteš, určite ste postrehli, že je schválený
zákon o odpadoch, ktorý ukladá povinnosť od 1.1.2021, že komunálny odpad sa nebude môcť
voziť priamo na skládku, ale bude musieť prejsť triediacou linkou. Keďže naše združenie
TKO triediacu linku nemá, je tá možnosť, že o dotáciu z Eurofondov požiada samotné
združenie pri spoluúčasti vo výške 5%, v prípade, že by sa do výzvy zapojila právnická osoba,
spoluúčasť by bola ž vo výške 45%.
Martin Kontrík, poslanec OZ
K vykúpeniu pozemkov - cintorín aj pozemky pod autobusovými zastávkami treba dať do
poriadku, k navýšeniu príspevku pre TJ - je pravda, že sa to tam stále strieda, my máme
schválený rozpočet pre telovýchovnú jednotu, ale aj tak treba urobiť všetko preto, ak výjde
nejaká výzva, treba, aby sa športovci zapojili do projektu a aj oni zohnali nejaké finančné
prostriedky, ďalej chcem pripomenúť, že na turnaj treba pozývať susedné obce, aby prišli aj
diváci, ďalej treba vysvetliť ľuďom v novinách, prečo bol zvýšený poplatok za smeti, že obce
nemôžu doplácať na smeti. K vyhliadke v Nižnej Korni - sľúbili sme p. Srničkovi svetlo,
možno by bolo dobré pridať ešte tri stĺpy a bude osvetlená aj vyhliadka, k ceste do Jančíkov –
je potrebné občas posypať cestu štrkom, ešte sa chcem poďakovať pani starostke, že pomohla
pani Slezákovej pri zranení, čo sa týka TKO – som za, aby sme sa zapojili do projektu
Štefan Belko, poslanec OZ – vyjadril sa k žiadosti o kľúče pre FS Nevädzu - bolo by vhodné
nájsť pre nich dôstojné priestory, ako aj pre dôchodcov, čo sa týka odovzdania kľúčov, poslanci
nemajú právo rozhodovať komu dá štatutár kľúče, je to na štatutárovi, či dá rozšíriť kľúčový
poriadok a na základe hmotnej zodpovednosti dá kľúče aj pre FS Nevädza. Ďalej ma požiadal
Marián Boháčik, či by sa nedalo nejako urýchliť konanie s SSE ohľadom výmeny elektrických
stĺpov v Komanikovej, ešte ma požiadal pán Korduliak, či by sa nemohlo dať na priepuste
u starého domu Tomašíka zvodidlo. Ďalej upozornil, že v minulosti bola podpísaná zmluva
s nejakou firmou na umiestnenie kontajnerov na zber šactva, možno by bolo vhodné umiestniť
tieto kontajnery po obci.
Vladimír Šufliarsky, poďakoval sa za príspevok pre FS Nevädza a pre dôchodcov
a informoval, že súbor nežije len z príspevku od obce ale sami si za vlaňajší rok zarobili 1300,€. V obci vystupovali na 6 akciách, 14 akcií mali mimo obec, napr. na Kysuckých folklórnych
slávnostiach v Oščadnici, na Bartolomejskom jarmoku v Čadci, na vianočných trhoch
v Turzovke a pod. Čepčenie neviest máme zapísané až do septembra. Ďalej podotkol, že všetci
majú svoje priestory, či už hasiči, športovci a FS robí nácviky v materskej škole, väčšie akcie
majú dôchodcovia u pani Odrobiňakovej. Súbor potrebuje svoje kľúče od kultúrneho domu,
aby mali prístup do priestorov kedykoľvek.

Tomáš Staník, TJ Kysučan Korňa – informoval prítomných o práci na telovýchovnej jednote,
vysvetlil akú mzdu poberá tréner a poďakoval za dotáciu.
Bohumil Jaroš, zástupca starostu – k príspevku pre TJ – chcem sa spýtať na príjmy TJ,
pretože na vyúčtovaní dotácie vidím len výdavky, ktoré boli za rok 2019, stále tu chýba nejaká
aktivita športovcov, nevidím vyvinuté žiadne úsilie, aby si športovci sami niečo zarobili, napr.
vlani nebol ani turnaj, ani na hodoch nebola vyvinutá žiadna aktivita, som za navýšenie
rozpočtu ale uvidíme v tomto roku, či bude aj nejaký príjem zo strany športovcov
Emília Barčáková, poslankyňa OZ - k TJ - nie som futbalista, ani nejaký fanúšik futbalu, ale
som rada, že ste prišli na rokovanie a objasnili nám situáciu v TJ, navrhujem vám do budúcna,
či by nebolo vhodné zvážiť 2% ako hasiči, možno by vám to pomohlo
Bc. Renáta Bielčiková, poslankyňa OZ – k TJ – som rada, že máte nejakú predstavu niečo
si sami zarobiť, treba využiť všetky možnosti, aby ste si zvýšili príjem fin. prostriedkov
Ing. Peter Veselka, poslanec OZ – k TJ – chcem poďakovať športovcom za ich prácu, keby
ich nebolo, nebol by v obci futbal, som za schválenie dotácie v plnej výške ako je predložená
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:
Bohumil Jaroš

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

Ing. Peter Veselka

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

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 07. 02. 2020 číslo 228/2020

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 Bohumila Jaroša a Ing. Petra Veselku, návrhovú komisiu v zložení:
Bc. Renáta Bielčiková a Štefan Belko, zapisovateľku p. Danielu Neherovú a program
rokovania

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Emília Barčáková, Bc. Renáta Bielčiková,
Bohumil Jaroš, Štefan Belko

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela
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 07. 02. 2020 číslo 229/2020

ku kontrole plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 12. 12. 2019

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
správu o kontrole plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 12. 12. 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 12. 12. 2019

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Emília Barčáková, Bc. Renáta Bielčiková,
Bohumil Jaroš, Štefan Belko

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela
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 07. 02. 2020 číslo 230/2020

k inventarizácií majetku obce, ZŠ a MŠ Korňa k 31.12.2019, vyradenie majetku
obce, ZŠ a MŠ Korňa k 31.12.2019

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
inventarizáciu majetku obce, ZŠ a MŠ Korňa k 31.12.2019, vyradenie majetku
obce, ZŠ a MŠ Korňa k 31.12.2019
b/ s c h v a ľ u j e
inventarizáciu majetku obce, ZŠ a MŠ Korňa k 31.12.2019, vyradenie majetku
obce, ZŠ a MŠ Korňa k 31.12.2019 podľa predložených návrhov

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Emília Barčáková, Bc. Renáta Bielčiková,
Bohumil Jaroš, Štefan Belko

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela
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 07. 02. 2020 číslo 231/2020

k návrhu na výkup pozemkov na cintoríne a pozemkov pod autobusovými zastávkami
pri Obecnom úrade Korňa a na Skotni
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
návrh na výkup pozemkov na cintoríne a pozemkov pod autobusovými zastávkami pri
Obecnom úrade Korňa a na Skotni
b/ s c h v a ľ u j e
výkup pozemkov na cintoríne od Jozefa Suchomela, bytom Pražská 1456/16, Zvolen, p. č.
EKN 13283/2- orná pôda vo výmere 1059 m² v cene 2,50€/m², cena celkom 2647,50€
c/ p o v e r u j e
starostku obce, aby vyvolala jednanie s ďalšími vlastníkmi pozemkov nachádzajúcich sa na
cintoríne a vlastníkmi súkromných pozemkov, ktoré sa nachádzajú pod autobusovými
zastávkami pri Obecnom úrade Korňa a na Skotni

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Emília Barčáková, Bc. Renáta Bielčiková,
Bohumil Jaroš, Štefan Belko

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela
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 07. 02. 2020 číslo 232/2020

k žiadosti TJ Kysučan Korňa o dotáciu na rok 2020

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť TJ Kysučan Korňa o dotáciu na rok 2020
b/ s c h v a ľ u j e
dotáciu na rok 2020 pre TJ Kysučan Korňa v sume 15 000,-€/pätnásťtisíc/

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Emília Barčáková, Bc. Renáta Bielčiková,
Bohumil Jaroš, Štefan Belko

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela
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 07. 02. 2020 číslo 233/2020

k správe o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2019
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2019
b/ b e r i e n a v e d o m i e
správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2019

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Emília Barčáková, Bc. Renáta Bielčiková,
Bohumil Jaroš, Štefan Belko

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela
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 07. 02. 2020 číslo 234/2020

k žiadosti Veroniky Foldinovej, Korňa 602 o zmenu územného plánu obce v miestnej
časti u Mikovčákov p. č. CKN 273 a p. č. CKN 275, ktoré sú vedené ako orná pôda a p.
č. CKN 279/2 vedená ak TTP
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Veroniky Foldinovej, Korňa 602 o zmenu územného plánu obce v miestnej časti u
Mikovčákov p. č. CKN 273 a p. č. CKN 275, ktoré sú vedené ako orná pôda a p. č. CKN
279/2 vedená ak TTP
b/ b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť Veroniky Foldinovej, Korňa 602 o zmenu územného plánu obce v miestnej časti u
Mikovčákov p. č. CKN 273 a p. č. CKN 275, ktoré sú vedené ako orná pôda a p. č. CKN
279/2 vedená ak TTP

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Emília Barčáková, Bc. Renáta Bielčiková,
Bohumil Jaroš, Štefan Belko

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela
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 07. 02. 2020 číslo 235/2020

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/ b e r i e n a v e d o m i e
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
c/ u k l a d á
stavebnej komisií, aby zistila skutočný stav na mieste a vyjadrenie podala na ďalšom zasadaní
OZ

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Emília Barčáková, Bc. Renáta Bielčiková,
Bohumil Jaroš, Štefan Belko

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela
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 07. 02. 2020 číslo 236/2020

k žiadosti ZO Jednoty dôchodcov Korňa o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Korňa
v roku 2020

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť ZO Jednoty dôchodcov Korňa o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Korňa v roku
2020
b/ s c h v a ľ u j e
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Korňa v roku 2020 ZO Jednoty dôchodcov Korňa v sume
1000,-€ /jedentisíc/

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Emília Barčáková, Bc. Renáta Bielčiková,
Bohumil Jaroš, Štefan Belko

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela
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 07. 02. 2020 číslo 237/2020

k žiadosti Folklórnej skupiny Nevädza o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Korňa
v roku 2020

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Folklórnej skupiny Nevädza o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Korňa v roku 2020
b/ s c h v a ľ u j e
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Korňa v roku 2020 Folklórnej skupiny Nevädza v sume
1000,-€ /jedentisíc/

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Emília Barčáková, Bc. Renáta Bielčiková,
Bohumil Jaroš, Štefan Belko

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela
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 07. 02. 2020 číslo 238/2020

k žiadosti Športového klubu Slovania Aktiv Park a. s. o poskytnutie dotácie z rozpočtu
obce Korňa v roku 2020

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Športového klubu Slovania Aktiv Park a. s. o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
Korňa v roku 2020
b/ s c h v a ľ u j e
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Korňa v roku 2020 Športového klubu Slovania Aktiv
Park a. s. v sume 300,-€ /tristo/

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Emília Barčáková, Bc. Renáta Bielčiková,
Bohumil Jaroš, Štefan Belko

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela
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 07. 02. 2020 číslo 239/2020

k hospodáreniu obce za rok 2019
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie obce za rok 2019
b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie obce za rok 2019 podľa predloženého návrhu
Rekapitulácia príjmov a výdavkov Rozpočet Rozpočet Čerpanie
schválený upravený rozpočtu
k 31.12.2019
Bežné príjmy

1200900

1550061

1,544.196,-

Kapitálové príjmy

549106

461530

462.718,-

Príjmy z finančných operácií

200000

194800

206.269,-

Bežné výdavky

475700

727467

696.388,-

Kapitálové výdavky

881816

742356

686.340,-

Výdavky finančných operácií

3000

12250

10.250,-

Transfery Základnej škole ŠR

400000

406780

406.780,-

Transfer VZP a SZP

10000

10000

12.951,-

Transfer Materskej škole

128790

153477

150.527,-

Transfer MŠ zo ŠR

3000

3165

3.165,-

Transfer Školskému klubu detí

27700

26446

26.446,-

Transfer Centru voľného času

19000

18670

18.670,-

ZŠ vlastné príjmy

6000

28000

29.858,60,-

MŠ vlastné príjmy

8000

17000

16.887,-

Transfer obedy zadarmo MŠ + ZŠ

500

19044

17.635,20

Zostatky na účtoch

267.054,35

Zostatok v pokladni

213,40

Zostatok nesplatených úverov

128.968,76

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Emília Barčáková, Bc. Renáta Bielčiková,
Bohumil Jaroš, Štefan Belko

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela
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 07. 02. 2020 číslo 240/2020

k hospodáreniu Základnej školy Korňa za rok 2019

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie Základnej školy Korňa za rok 2019
b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie Základnej školy Korňa za rok 2019 podľa predloženého návrhu

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV
Dotácia ŠR
Nevyčerpaná dotácia z r. 2018 ŠR
Dotácia : Škola v prírode

ČERPANIE ROZPOČTU
12/2019 v €
409.432,00
11.288,00
3.000,00

Dotácia: na učebnice

700,00

5% od obce Projekt V ZŠ úspešnejší

512,00

5% od obce Projekt - Školská jedáleň

939,00

Odchodné

2.010,00

Vlastné príjmy

4.137,00

Projekt ŠR - Projekt V ZŠ úspešnejší
Projekt - TESCO
Projekt - Pracuj v školskej jedálni
Príjmy spolu:

456.281,00

Výdavky ZŠ

403.937,22

1–4 + 5–9

17.851,00
600,00
5.812,00

Čerpaná dotácia z r. 2018 ŠR

11.288,00

Projekt ŠR - V ZŠ úspešnejší
Projekt - TESCO
Projekt - Pracuj v školskej jedálni
5% od obce
Čerpanie vlastných príjmov - ostatné

19.459,05
600,00
5.799,49
1.451,23
4.139,28

Výdavky spolu za organizáciu

446.674,27

Nespotrebovaná dotácia ŠR 2019
Stavy na bankových účtoch a v pokladni k 31.12.2019:
Výdavkový bankový účet:
Depozit:
Príjmový účet:
Sociálny účet:
Zostatok v pokladni ZŠ:
Projektový účet ZŠ:

8.950,00
8,46 €
36.660,26 €
0,00 €
8,89 €
0,00 €
0,00 €

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Emília Barčáková, Bc. Renáta Bielčiková,
Bohumil Jaroš, Štefan Belko

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela
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 07. 02. 2020 číslo 241/2020

k hospodáreniu Školského klubu detí Korňa za rok 2019
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie ŠKD Korňa za rok 2019
b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie ŠKD Korňa za rok 2019 podľa predloženého návrhu
REKAPITULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ČERPANIE ROZPOČTU
12/2019 v €
Dotácia od obce ŠKD

26.446,00

Poplatky detí – vlastné príjmy

1.300,00

Príjmy spolu:

27.746,00

Výdavky ŠKD

16.823,86

Výdavky spolu za ŠKD

27.694,64

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Emília Barčáková, Bc. Renáta Bielčiková,
Bohumil Jaroš, Štefan Belko

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela
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 07. 02. 2020 číslo 242/2020

k hospodáreniu Centra voľného času Korňa za rok 2019
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie CVČ Korňa za rok 2019
b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie CVČ za rok 2019 podľa predloženého návrhu
REKAPITULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ČERPANIE ROZPOČTU
12/2019 v €
Vzdelávacie poukazy /CVČ/

/ŠR/

4.589,00

Dotácia pre CVČ od obce

18.670,00

Poplatky detí – vlastné príjmy

1.700,00

Príjmy spolu:

24.959,00

Výdavky CVČ + Vzdelávacie poukazy

24.126,51

Výdavky spolu za CVČ

24.126,51

Stav v pokladni CVČ k 31.12.2019:
Zostatok v pokladni CVČ:

0€

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Emília Barčáková, Bc. Renáta Bielčiková,
Bohumil Jaroš, Štefan Belko

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela
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, starosta obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 07. 02. 2020 číslo 243/2020

k hospodáreniu Materskej školy Korňa za rok 2019
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie Materskej školy Korňa za rok 2019
b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie Materskej školy Korňa za rok 2019 podľa predloženého návrhu
Rekapitulácia príjmov a výdavkov v €
PRÍJEM
PRÍJMY

Očakávaný ročný
príjem

Skutočný k
31.12.2019

Dotácia od obce do Mš

117860,00

117860,00

Dotácia od obce do Šj

38657,45

38657,45

Dotácia od obce celkom

156517,45

156517,45

Vlastné príjmy Mš (nájom,dobropisy..) 3700,22

3191,97

Poplatky Mš

2500,00

2487,00

Mš (dary,dotácie mimo VS)

1450,00

1383,88

UP §50j (P.Chrenšč)

2910,00

1925,12

Vlastné príjmy Mš

10560,22

8987,97

Dotácia ŠR (5-6.ročné deti)

3165,00

3165,00

Poplatky Šj

12000,00

9002,32

Potraviny

25000,00

17229,03

Vlastné príjmy ŠJ

37000,00

26231,35

Dotácia "Obedy zadarmo"

17516,40

17558,40

Vlastné príjmy Mš + Šj

68241,62

55942,72

Príjem celkom (dotácia obce, ŠR,
vlastné)

224759,07

212460,17

z toho Mš

131585,22

130012,97

z toho Jš

93173,85

82447,20

VÝDAVKY

VÝDAJ
Očakávaný ročný
výdaj

Skutočný k
31.12.2019

Výdavky Mš

109688,42

105895,25

Dotácia 5-6 r.deti

3165,00

3165,00

Mš (dary,dotácie mimo VS..)

3071,32

3046,25

UP §50j (P. Chrenšč)

3020,00

2849,71

Výdavky Mš celkom

118944,74

114956,21

Výdavky ŠJ

87552,86

75896,77

Dotácia "obedy zadarmo"

17516,40

14539,20

Výdavky ŠJ

105069,26

90435,97

Celkom

224014,00

205392,18

Rozdiel Mš

12640,48

15056,76

Rozdiel ŠJ

-11895,41

-7988,77

Rozdiel celkom

745,07

7067,99

Stavy na bankových účtoch a pokladniciach k 31.12.2019
Výdavkový bankový účet
Príjmový bankový účet
Účet Sociálny fond
Účet depozitu
Účet školskej jedálne
Pokladnica

60,75 EUR
10,00 EUR
26,65 EUR
12 232,81 EUR
748,80 EUR
0,00 EUR

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela

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 07. 02. 2020 číslo 244/2020

k žiadosti MŠ Korňa o vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov za rok 2019

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť MŠ Korňa o vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov za rok 2019
b/ s c h v a ľ u j e
vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov za rok 2019 vo výške 4 070,10 €

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Emília Barčáková, Bc. Renáta Bielčiková,
Bohumil Jaroš, Štefan Belko

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela
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 07. 02. 2020 číslo 245/2020

k návrhu na zapojenie sa do projektu OCR Kysuce „Múr histórie obce Korňa“, projekt
s podporou myšlienky „Kysuce ako kraj osád“

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
návrh na zapojenie sa do projektu OCR Kysuce „Múr histórie obce Korňa“, projekt
s podporou myšlienky „Kysuce ako kraj osád“

b/ s c h v a ľ u j e
zapojenie sa do projektu OCR Kysuce „Múr histórie obce Korňa“, projekt s podporou
myšlienky „Kysuce ako kraj osád“
c/ p o v e r u j e
starostku obce vypracovaním projektovej dokumentácie a staveného povolenia na projekt

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Emília Barčáková, Bc. Renáta Bielčiková,
Bohumil Jaroš, Štefan Belko

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela
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 07. 02. 2020 číslo 246/2020

k žiadosti MO SRZ Turzovka o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Korňa v roku 2020
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť MO SRZ Turzovka o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Korňa v roku 2020
b/ s c h v a ľ u j e
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Korňa v roku 2020 MO SRZ Turzovka v sume
200,-€/dvesto/

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Emília Barčáková, Bc. Renáta Bielčiková,
Bohumil Jaroš, Štefan Belko

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela
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 07. 02. 2020 číslo 247/2020

k žiadosti MUDr. Jozefa Marca, predsedu OZ Bimaček- Kysucká ľudová kultúra
o finančný príspevok na vydanie knihy Naši zelení bratia – stromy Beskýd a Javorníkov
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť MUDr. Jozefa Marca, predsedu OZ Bimaček- Kysucká ľudová kultúra o finančný
príspevok na vydanie knihy Naši zelení bratia – stromy Beskýd a Javorníkov

b/ s c h v a ľ u j e
finančný príspevok na vydanie knihy „Naši zelení bratia – stromy Beskýd a Javorníkov“
OZ Bimaček- Kysucká ľudová kultúra v sume 500,-€ /päťsto/

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Emília Barčáková, Bc. Renáta Bielčiková,
Bohumil Jaroš, Štefan Belko

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela
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 07. 02. 2020 číslo 248/2020

k žiadosti Anny Sobčákovej, bytom Korňa 347 o prijatie do zamestnania na miesto
správcu zberného dvora
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Anny Sobčákovej, bytom Korňa 347o prijatie do zamestnania na miesto správcu
zberného dvora
b/ s c h v a ľ u j e
prijatie do zamestnania na miesto správcu zberného dvora Annu Sobčákovú, bytom Korňa
č. 347 od 1.4.2020 do 31.7.2020

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Emília Barčáková, Bc. Renáta Bielčiková,
Bohumil Jaroš, Štefan Belko

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela
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 07. 02. 2020 číslo 249/2020

k žiadosti Jozefa Plešivčáka, bytom SNP 329/10, Čadca o zaradenie pozemku C KN
č. 2563/2 do územného plánu obce
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Jozefa Plešivčáka, bytom SNP 329/10, Čadca o zaradenie pozemku C KN
č. 2563/2 do územného plánu obce
b/ b e r i e n a v e d o mi e
žiadosť Jozefa Plešivčáka, bytom SNP 329/10, Čadca o zaradenie pozemku C KN
č. 2563/2 do územného plánu obce

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Emília Barčáková, Bc. Renáta Bielčiková,
Bohumil Jaroš, Štefan Belko

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela
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 07. 02. 2020 číslo 250/2020

k žiadosti Petra Plešivčáka, bytom Korňa 409 o zaradenie pozemku C KN č. 1951/1,
1951/2 do územného plánu obce
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Petra Plešivčáka, bytom Korňa 409 o zaradenie pozemku C KN č. 1951/1, 1951/2 do
územného plánu obce

b/ b e r i e n a v e d o mi e
žiadosť Petra Plešivčáka, bytom Korňa 409 o zaradenie pozemku C KN č. 1951/1, 1951/2 do
územného plánu obce

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Emília Barčáková, Bc. Renáta Bielčiková,
Bohumil Jaroš, Štefan Belko

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela
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

