Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Korni, konaného dňa 31. 07. 2020 v Korni
Prítomní :

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce
Martin Kontrík, poslanec OZ
Ing. Peter Veselka, poslanec OZ
Emília Barčáková, poslankyňa OZ
Rastislav Fatura, poslanec OZ
Ing. Anton Sabela, poslanec OZ
Bc. Renáta Bielčiková, poslankyňa OZ
Štefan Belko, poslanec OZ

Neprítomní:

Milan Palica, poslanec OZ
Bohumil Jaroš, zástupca starostu

Ostatní prítomní: Ing. Marcel Nekoranec, kontrolór obce
Ing. Jana Brezinová, ek. OÚ
Daniela Neherová, matrikárka OÚ
Mgr. Jaroslava Srničková, riad. ZŠ
Ladislav Bielčik
Alžbeta Slezáková
Katarína Staníková
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 7 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
Ing. Peter Veselka, Emília Barčáková, do návrhovej komisie boli určení poslanci – Rastislav
Fatura a Štefan Belko. 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 22.5.2020
4. Hospodárenie obce Korňa za 2. štvrťrok 2020

5. Rozpočtové opatrenie obce č.4/2020
6. Hospodárenie ZŠ, ŠKD a CVČ Korňa za 2. štvrťrok 2020
7. Rozpočtové opatrenie ZŠ Korňa č. 3/2020
8. Hospodárenie MŠ, ŠJ Korňa za 2. štvrťrok 2020
9. Rozpočtové opatrenie MŠ Korňa č. 2/2020
10. Dodatok č. 1/2020 k VZN č.153/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Korňa
11. Vrátenie finančnej zábezpeky 3 Energy Žilina
12. Žiadosť 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
13. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020
14. Rôzne
15. Diskusia
16. Návrh na uznesenie
17. Záver
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.290/2020
3./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 22. 05. 2020
V tomto bode programu bola prejednaná správa o kontrole plnenia uznesení prijatých na
zasadnutí dňa 22. 05. 2020.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 291/2020
4./ Hospodárenie obce Korňa za 2. štvrťrok 2020
V tomto bode programu bolo prejednané hospodárenie obce za 2. štvrťrok 2020.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 292/2020
5./ Rozpočtové opatrenie obce č. 4/2020
V tomto bode programu bolo prejednané rozpočtové opatrenie obce č. 4/2020.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 293/2020
6./ Hospodárenie ZŠ, ŠKD a CVČ Korňa za 2. štvrťrok 2020
V tomto bode programu bolo prejednané hospodárenie ZŠ, ŠKD a CVČ Korňa za 2. štvrťrok
2020.
K tomuto bodu programu boli prijaté uznesenia č. 294,295,296/2020
7./ Rozpočtové opatrenie ZŠ Korňa č. 3/2020
V tomto bode program bolo prejednané rozpočtové opatrenie ZŠ Korňa č. 3/2020.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 297/2020
8./ Hospodárenie MŠ Korňa za 2. štvrťrok 2020
V tomto bode programu bolo prejednané hospodárenie MŠ Korňa za 2. štvrťrok 2020.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 298/2020
9./ 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. 299/2020
10./Dodatok č. 1/2020 k VZN č.153/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Korňa
V tomto bode programu bol prejednaný Dodatok č. 1/2020 k VZN č.153/2019 o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Korňa.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 300/2020
11./ Vrátenie finančnej zábezpeky 3 Energy Žilina
V tomto bode programu bol prejednaný návrh na vrátenie finančnej zábezpeky 3 Energy Žilina
v sume 3 tis. €.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 301/2020
12./ Žiadosť 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
V tomto bode programu bola opätovne prejednaná žiadosť p. Ladislava Ďurkáča o odkúpenie
obecného pozemku po doložení geometrického plánu.
K tomu to bodu programu bolo prijaté uznesenie č.302/2020
13./ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020
V tomto bode programu bola prejednaný návrh kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 303/2020
14./ Rôzne
a/ V tomto bode programu bol prejednaný návrh sociálnej komisie o pridelenie nájomného
bytu v budove č. 637.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 304/2020
b/ V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť p. Jany Serafínovej o predĺženie nájmu bytu
v budove MŠ.
K tomu to bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 305/2020
c/ V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť p. Anny Staníkovej, Korňa 83 o odkúpenie
pozemku p. č. CKN 2722/5 o výmere 559m², p. č. CKN 2728/6 o výmere 217m², p. č. CKN
2731/2 o výmere 70m², p. č. CKN 2730/4 o výmere 387 m².
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 306/2020
d/ V tomto bode programu bolo prejednané stanovisko p. Márie Odrobiňákovej, bytom
Turzovka Stred 406 vo veci výkupu pozemku pri cintoríne.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 307/2020
e/ V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť Jakuba Sira, bytom Vyšná Korňa 905
o zaradenie pozemku p. č. CKN 2834 o výmere 2232 m² a p.č. C KN 2413 o výmere 2135 m²
do územného plánu obce.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.308/2020

f/ V tomto bode bola prejednaná žiadosť Jakuba Sira, bytom Vyšná Korňa 905 o zriadenie
vecného bremena na pozemkoch p. č. EKN 33185/1 ostatná plocha o výmere 438m² a p. č.
EKN 33184/1 ostatná plocha o výmere 4980m² na vybudovanie kanalizácie a elektrickej
prípojky pre rodinný dom.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 309/2020
g/ V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť Jakuba Sira, bytom Vyšná Korňa 905
o spoluprácu obce pri vybudovaní verejnej kanalizácie v časti obce „u Kríža“.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 310/20220
h/ V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť ZŠ Korňa o dofinancovanie spoluúčasti
projektu: “Pracuj v školskej kuchyni“ v sume 942,-€.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 311/2020
ch/V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť ZŠ Korňa o financovanie spoluúčasti
projektu - 5% „V ZŠ úspešnejší na rok 2020“ v sume 1150,-€.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 312/2020
i/V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť majiteľov chalúp na Škorňovom Grúni
v Korni o pôvodnú príjazdovú cestu všetkým majiteľom osobnými autami k svojim chalupám.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 313/2020
j/ V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť p. Janky Šamajovej, Korňa 701 o pomoc
vedenia obce pri riešení prístupovej cesty k pozemku a rodinnému domu č. 701.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 314/2020
k/ V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť 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.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 315/2020
l/ V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť Pavla Bielčika, Korňa 714 o odkúpenie
časti pozemku vo vlastníctve obce p.č. CKN 2902/1, 2903.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 316/2020
m/ V tomto bode programu bol prejednaný návrh na prijatie do pracovného pomeru Františka
Dubača, Korňa 718 od 1.9.2020 do 30.11.2020.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 317/2020
n/ V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť Alžbety Slezákovej, bytom Korňa 84 a
Rudolfa Staníka, bytom Korňa 710 o kúpu obecného pozemku CKN p. č. 2903 a p. č. 2902/1
do osobného vlastníctva alebo zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu
a prejazdu.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 318/2020
o/ V tomto bode programu bola prejednaná správa o fungovaní TKO Semeteš a navýšení
o 30% za TKO.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 319/2020
p/ V tomto bode programu bola prejednaná správa stavebnej komisie o požiadavkách občanov
na odvodňovanie súkromných pozemkov.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 320/2020

r/ V tomto bode programu bol prejednaný návrh na nezverejňovanie zvukového záznamu zo
zasadnutia OZ na webovej stránke obce.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 321/2020
s/ V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť Ladislava Bielčika, bytom Korňa 677
a Jozefa Bielčika, bytom Dlhá nad Kysucou 266 o zámenu pozemkov, a to p.č. C KN 3072 –
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 266 m² s parcelou C KN 3078 – zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 232 m², ktorá sa prekrýva s parcelou E KN 33480/5, ktorá je vlastníctvom
obce Korňa.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 322/2020
t/ V tomto bode programu bol prejednaný podnet JUDr. Mária Hetflajša k vykonaniu opatrení
na ochranu majetku obyvateľov obce Korňa v miestnej časti Dubačovci.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 323/2020
t/ V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť o súhlas s napojením stavebnej elektrickej
prípojky pre stavbu – supermarket potravín COOP Jednota Čadca vidiecky supermarket –
predajňa potravín Korňa z trafostanice pri základnej škole vyhotovením podružného merania.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 324/2020
t/ V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť MDDr. Simony Laščiakovej Palicovej,
Nižná Korňa 769, 023 21 Korňa o zmenu nájomnej zmluvy v zubnej ambulancií Korňa.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 325/2020
t/ V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť Vladimíra Baduru, Stavospol Turzovka
o vydanie súhlasu na dočasné užívanie, prípadne prenájom pozemkov CKN p. č. 3463/2 a
3463/4 v k. ú. Korňa.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 326/2020
t/ V tomto bode programu bol prejednaný návrh na zrušenie uznesenia č.181/2019 zo dňa
27.9.2019 - žiadosť Ivana Franeka bytom Vyšná Korňa 647, 023 21 Korňa o odkúpenie
obecného pozemku č. p. CKN 1919/8 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 43m² ktorá bola
vytvorená z parcely EKN 9-33184/1, evidovanej na LV 3715
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 327/2020
t/ V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť Ivana Franeka bytom Vyšná Korňa 647,
023 21 Korňa o odkúpenie obecného pozemku č. p. CKN 1919/7 – zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 213m², ktorá bola vytvorená z parcely EKN 9-33184/1, evidovanej na
LV 3715.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 328/2020
15./ Diskusia
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce – podala prítomným informácie:
Správa z fungovania združenia TKO Semeteš:
K 31.7.2020 bol dohodou ukončený pracovný pomer s riaditeľom organizácie. Zastupujúcou
riaditeľkou združenia je Ing. Jana Brezinová, ktorá pred časom ukončila vysokoškolské
štúdium v odbore. Od 1.8.2020 schválili členovia správnej rady navýšenie cien za zber,
prepravu a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu a drobných stavebných
odpadov uložených do zberných nádob
110l nádoba
2,51€ s dph
120l nádoba
2,51€ s dph
240l nádoba
3,03€ s dph

1100l nádoba
14,79€ s dph
Vok 3-7m3
106,34€ s dph
Zvýšenie je dopadom toho, že organizácia už za uplynulý rok dosiahla stratu, prípadne
nezvýšenie by znamenalo prehlbovanie straty a v poslednom štádiu už rozpad združenia.
Všetci členovia, ktorí sa pravidelne zúčastňujú správnej rady, sme sa jednomyselne zhodli, že
sa týmto pokúsime dať združeniu šancu na záchranu jej fungovania.
Cena za 1 tonu:
Zmes betónu a tehál:
16,80€ s dph
Objemový odpad:
78,00€ s dph
Zmes odpadu zo stavieb
45,60€ s dph
Zmes komunálneho odpadu 32,40€ s dph
Poplatok enviromentálnemu fondu je za tonu 24€, ten sa účtuje bez dph.
Rokovania správnej rady sa zúčastnila aj súkromná spoločnosť, ktorá ponúka možnosť
zlepšenia evidencie odpadu zavedením čípov na popolnicu:
PVC popolnica 1,20€
Kovová popolnica 4,30€ bez dph
Čítačka 1000€
Vstupný náklad 5000€
Inštalácia a dodávka váhy na 1 auto je cca 18.000€ , združenie TKO vlastní 3 vozidla, čiže
spomínané náklady x3. Z obecného rozpočtu je to v súčasnosti nereálne.
Chcem požiadať Vás pani poslankyne a páni poslanci, aby ste ma podporili v mojom návrhu
na navýšenie pracovného miesta na pomocné stavebné práce. Sami vidíte, čo všetko musí
obec zabezpečovať a nie je reálne to s 5 pracovníkmi robiť, nakoľko aj oni majú podľa
zákonníka práce nárok na dovolenku a potrebujú ju čerpať. Úrad práce nám už od 1.7.2020
zobral jednu pracovníčku, ktorá pracovala cez projekt, ďalší dvaja končia 31.8.2020. Som nad
mieru spokojná s Františkom Dubačom, ktorého by sme naozaj potrebovali aspoň do konca
30.11.2020, potrebujeme opraviť ešte aspoň jeden most, máme s ním výborné skúseností,
rešpektuje pracovnú disciplínu, je pracovitý, práve preto, by som Vás chcela požiadať, aby
sme navýšili pracovné miesto od 1.9.2020 do 30.11.2020.
Na pozemku Škapovcov sa nachádza vlek, ktorého majiteľom je obec a Gálik v pomere
75,7% a 24,3%. P. Škapa požiadal o odstránenie vleku ešte v roku 2010. Zastupiteľstvo
prijalo uznesenie, že sa jeho žiadosťou bude zaoberať. Na obecnom úrade sme však žiaden
dokument nenašli, kde by bolo uvedené v akom pomere sú vlastnícke vzťahy, preto som
požiadala p. Vavru, aby sa pokúsil on nejaké dokumenty získať, aby sa mohol vlek odstrániť.
Vlek je nepoužiteľný, súci len do šrotu...
P. Vavra prejavil záujem o lavínu, preto sa vás pýtam, či je vôľa ju predať, keďže sa jedná
o obecný majetok. Obec podľa slov zamestnancov ju už nepoužíva roky, je vhodná na
náhradné diely. Predaj je možný na základe verejnej dražby.
Navštívil ma p. Juraj Hadraba s víziou, že by z vodárne, ktorá sa nachádza vo Vyšnej Korni,
urobili poľovníci Hájovňu. Naďalej by ostala majetkom obce, poľovníci by ju mali len
v užívaní. Náklady s tým spojené, by si hradili poľovníci sami. Poriadali by tam poľovnícke
schôdze, ponúkli by aj možnosť využitia pre deti z MŠ a ZŠ na vyučovanie napr. biológie.
Určite ste si všimli, že sa začalo s výstavbou Múru histórie, ktorý realizujeme
prostredníctvom OCR Kysuce, zmluva o príspevku v sume 8.100€ je podpísaná, financie sú

na účte. V žiadnom prípade výstavbu nefinancujeme z obecného rozpočtu. Stretávam sa
s kritikou, že na múr peniaze sú, ale na cesty nie sú. Treba to občanom vysvetliť, pokiaľ
možno, aj vás chcem poslanci o to poprosiť. Financie sú účelovo poskytnuté na uvedený
projekt, nie je možné ich použiť na niečo iné.
Takisto mikroprojekt na „Zatraktívnenie prírodného dedičstva pri ropnom prameni“ sa už
realizuje, prebehlo transparentné verejné obstarávanie na výstavbu altánu, infotabúľ,
propagačných materiálov. Architekt pracuje na umeleckom diele, ktoré bude usadené na
kamennej mohyle pod ropným prameňom.
Most v Komaníkovej je už takmer hotový, ešte treba dokončiť úpravu brehu, tri nosníky
ošetríme antikoróznym náterom a reprofilačnou maltou, prikotvíme zábradlie, následne sa dá
statikovi posúdiť nosnosť kvôli dopravnému značeniu. Chcem pochváliť predovšetkým Janka
Srníčka a Ferka Dubača, ktorí odviedli kus práce. Veľké poďakovanie patrí Vladimírovi
Vráblikovi, ktorý nám dal množstvo reziva, hranolov na podstojkovanie, keď bolo treba vždy
ochotne a bezplatne pomohol.
Opravujú sa cesty, kosí sa cintorín, verejné priestranstva, robí sa údržba verejného osvetlenia,
čistia sa priepusty, priekopy, zbiera sa triedený komunálny odpad, ... Nespokojnosť ľudí stále
je, preto chcem poprosiť aj Vás, aby keď počujete rôzne pripomienky ste ich filtrovali. Treba
vysvetliť, čo je reálne a najmä v kompetencii obce robiť.
Pozvala som k nám projektantov, vzhľadom a to, že je vyhlásená výzva na vodozádržné
opatrenia. Chcela som pomôcť TJ Kysučan Korňa. Mala som v pláne cez projekt urobiť
vegetačnú stenu na tribúnu, ktorá by chránila proti dažďu, podzemný zásobník pod tribúnu,
vegetačný plot, zelenú strechu na WC , vsakovanie cez polovegetačnú plochu pred budovou
TJ, súčasťou projektu by boli kosačka, náradie, píly na orezávanie zelene. Cena za samotný
projekt však predstavuje sumu 14.460€, urobila som si prieskum trhu a ďalší projektant mi dal
ponuku na 9480€. Cena sa mi zdá osobne príliš vysoká, v prípade neúspešnosti projektu sú to
vyhodené peniaze. Chcem počuť Váš názor poslanci.
Ďakujem našim dobrovoľným hasičom za pomoc pri povodni ako aj poslancovi Martinovi
Kontríkovi.
Rastislav Fatura, poslanec OZ
Som za to, opýtať sa obecného právnika, či je možné zriadiť vecné bremeno na parcele č.
2903 a č. 2902/1 - z dôvodu, aby bol zabezpečený prechod na horné pozemky.
Akcia povodeň
Dňa 20.7.2020 poobede bola v našej obci blesková povodeň, kde došlo k zaplaveniu
viacerých rodinných domov a k upchatiu kanálov, priepustov. Pri tejto mimoriadnej udalosti
chcem pochváliť za reakciu a dobré kroky p. starostky Ing. Marianny Bebčákovej. Záchranné
práce boli koordinované a jednotlivé požiadavky boli postupne riešené a pomoc bola
rozdeľovaná postupne. Naši členovia DHZ Korňa zasahovali v počte 15 členov = 3 družstvá
technikou Iveco Daily, protipovodňový vozík, Nissan Navara, Ford Tranzit + 5 čerpadiel,
HaZZ HS Turzovka 2 družstvá, DHZ Klokočov, DHZ Vysoká nad Kysucou, Záchranná
brigáda HaZZ 2 družstvá, plus pracovníci obecného úradu s bagrom, plus poslanci a občania
ktorým to nebolo jedno..... Stretol som sa s ľuďmi čo boli radi a poďakovali, mnoho občanov
si aj susedsky pomáhali a spoločne chránili svoje obydlie. No zarazilo ma aj slovný útok
a arogancia p. Škorčíkovej na mňa a našich členov, že sme za to platený .... to dávam ešte raz
do povedomia, všetci naši členovia Dobrovoľného hasičského zboru vykonávajú činnosti ako:

zásahy, výcvik, brigády, súťaže zdarma na úkor svojho voľného času, preto veľmi rád sa
stretnem s každým a plodne sa s ním o tom porozprávam, no hovorím vám, že som sa cítil
v tom kanále ako handra, mokrý a zablatený s lopatou. Milí drahí veriaci, robte tak, aby ste sa
našej pomoci dočkali, nakoľko sme Dobrovoľný hasičský zbor a náš vstup do našej
organizácie je dobrovoľný, robíme to zdarma... a som veľmi vďačný všetkým našim členom
a občanom čo nám pomáhali a naďalej pomáhajú, bez nároku na odmenu.
Ďalej ďakujem p. starostke za urgentnú opravu rín a zastrešenia v MŠ Korňa a bytového
domu.
Gratulujem k úspešným projektom v našej ZŠ Korňa na čele s riaditeľkou Mgr. Srničkovou
a prajem veľa pracovného ideálu.
Ďakujem Vám a prajem pekný zvyšok dňa.
Ing. Anton Sabela, poslanec OZ
Informoval prítomných o zasadaní stavebnej komisie, ktorá prehodnotila najmä žiadosti
občanov, ktorí žiadajú, aby obec odvodnila ich súkromné pozemky, komisia zvážila
požiadavky občanov a informovala, že obec nemôže vynakladať finančné prostriedky do
odvodňovania súkromných pozemkov
Martin Kontrík, poslanec OZ – vyjadril sa k žiadosti chalupárov z Grúňa – ja som tam bol
a situáciu poznám, oni chcú vyspraviť cestu k chalupám z hromadlíc kamenia, oni nechcú
použiť recyklát, chcem poďakovať za občanov na Grúni za opravu cesty, ďalej sa vyjadril
k žiadostiam J.. Sira – je potrebné zvolať jednanie so susedmi a zistiť záujem o kanalizáciu,
ďalej komentoval zásah hasičov na starej ceste počas vyhlásenia mimoriadnej situácie – ľudia
sa ani pred svojim domom nestarajú o priekopy a priepusty, občania z osady od Korduliakov
chcú, aby tam bol zabezpečený zvoz odpadu malým KUKA-vozom, u školy sú stále plné
nádoby, treba ich častejšie vysypávať, časť rozhlasu v Nižnej Korni u haly nehrá – pred
domom Paľucha, na Šľahorke treba dosypať cestu, prečo sa vypínajú svetlá od 24,00 do
3,00h.
Štefan Belko, poslanec OZ
Vyjadril sa k správe o prácach v obci, v minulosti bolo dobré, že sa na obci zamestnal
Srníček a Smažák, lebo s takými ľuďmi sa dá budovať, bolo by dobré prehodnotiť finančné
prostriedky obce, aby sme poopravovali cesty napr. v Komanikovej , vo Vyšnej Korni a pod.,
možno treba pohľadať firmu, ktorá je lacnejšia, treba prijať 2-3 brigádnikov a môže sa robiť,
môj predchodca postavil jeden most do Stani, za mňa sa postavil most do Sučíka a do
Sobčákov
16/ Návrh na uznesenie - neboli žiadne návrhy
17./ 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:
Emília Barčáková
Ing. Peter Veselka

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

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 31. 07. 2020 číslo 290/2020

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 Ing. Petra Veselku, Emíliu Barčákovú, návrhovú komisiu v zložení:
Rastislav Fatura, Štefan Belko, zapisovateľku Danielu Neherovú a program rokovania
v predloženom znení

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Bohumil Jaroš, 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 31. 07. 2020 číslo 291/2020

ku kontrole plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 22.5.2020

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
správu o kontrole plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 22.5.2020
b/ b e r i e n a v e d o m i e
správu o kontrole plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 22.5.2020

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Bohumil Jaroš, 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 31. 07. 2020 číslo 292/2020

k hospodáreniu obce Korňa za 2.štvrťrok 2020
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
hospodáreniu obce Korňa za 2.štvrťrok 2020
b/ s c h v a ľ u j e
hospodáreniu obce Korňa za 2.štvrťrok 2020
Rekapitulácia príjmov a výdavkov Rozpočet Rozpočet Čerpanie
schválený upravený rozpočtu
k 30.6.2020
Bežné príjmy
1301850
1245273 719836
Kapitálové príjmy
122000
33264
11407
Príjmy z finančných operácií
100000
144500
139299
Bežné výdavky
549285
553325
287024
Kapitálové výdavky
307865
159036
41578
Výdavky finančných operácií
19200
19200
9600
Transfery Základnej škole ŠR
400000
447613
223807
Transfer VZP a SZP
10000
10000
7009
Transfer Materskej škole
145000
137649
72357
Transfer MŠ zo ŠR
2500
2500
1612
Transfer Školskému klubu detí
27000
28426
13152
Transfer Centru voľného času
19000
17923
7468
ZŠ vlastné príjmy
10000
28500
28447
MŠ vlastné príjmy
10000
10000
6593
Transfer obedy zadarmo MŠ + ZŠ
5000
44000
20109,60
Zostatky na účtoch
298378,91
Zostatok v pokladni
4302,03
Zostatok nesplatených úverov
119368,76

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Bohumil Jaroš, 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 31. 07. 2020 číslo 293/2020

k rozpočtovému opatreniu obce č. 4/2020

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
rozpočtové opatrenie obce č. 4/2020
b/ s c h v a ľ u j e
rozpočtové opatrenie obce č. 4/2020 predloženom návrhu

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Bohumil Jaroš
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 31. 07. 2020 číslo 294/2020

k hospodáreniu ZŠ Korňa za 2. štvrťrok 2020
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie Základnej školy Korňa za 2.štvrťrok 2020
b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie Základnej školy Korňa za 2.štvrťrok 2020

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ČERPANIE ROZPOČTU
06/2020 v €
Dotácia ŠR
225.859,00
Nevyčerpaná dotácia z r. 2019 ŠR

8.950,00

Dotácia : Lyžiarsky kurz

4.245,00

Vlastné príjmy

3.649,68

Projekt KIA

3.458,00

Refundácia mzdy: ŠJ

5.620,32

Príjmy spolu:
Výdavky ZŠ

1–4 + 5–9

251.782,00
171.145,95

Čerpaná dotácia z r. 2019 ŠR

8.950,00

Lyžiarsky kurz

4.245,00

PROJEKT: Pracuj v školskej kuchyni
PROJEKT: V ZŠ úspešnejší
PROJEKT: KIA
Výdavky spolu za organizáciu
Stavy na bankových účtoch a v pokladni k 30.06.2020:
Výdavkový bankový účet:
Príjmový účet:
Sociálny účet:
Zostatok v pokladni ZŠ:

7.880,91
10.014,66
4.058,60
206.295,12
66.509,91 €
49,57 €
1.227,00 €
148,78 €

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Bohumil Jaroš
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 31. 07. 2020 číslo 295/2020

k hospodáreniu ŠKD Korňa za 2. štvrťrok 2020
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie ŠKD Korňa za 2.štvrťrok 2020
b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie ŠKD Korňa za 2.štvrťrok 2020

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ČERPANIE ROZPOČTU
06/2020 v €
Dotácia od obce ŠKD
13.663,12
Príjmy spolu:

13.663,12

Výdavky ŠKD

12.901,36

Výdavky spolu za ŠKD

12.901,36

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Bohumil Jaroš
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 31. 07. 2020 číslo 296/2020

k hospodáreniu CVČ Korňa za 2. štvrťrok 2020
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie CVČ Korňa za 2.štvrťrok 2020
b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie ČVČ Korňa za 2.štvrťrok 2020
REKAPITULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ČERPANIE ROZPOČTU
06/2020 v €
Vzdelávacie poukazy /CVČ/
2.764,00
Dotácia pre CVČ

7.457,90

Príjmy spolu:

10.221,90

Výdavky CVČ + Vzdelávacie poukazy

6.542,16

Výdavky spolu za CVČ

6.542,16

Stav v pokladni CVČ k 30.06.2020:
Zostatok v pokladni CVČ:

22,50 €

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Bohumil Jaroš
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 31. 07. 2020 číslo 297/2020

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

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Bohumil Jaroš
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 31. 07. 2020 číslo 298/2020

k hospodáreniu MŠ a ŠJ Korňa za 2. štvrťrok 2020
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie Materskej školy Korňa a ŠJ za 2.štvrťrok 2020
b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie Materskej školy Korňa a ŠJ za 2.štvrťrok 2020
Rekapitulácia príjmov a výdavkov v €
PRÍJEM
Očakávaný ročný
Skutočný k
príjem
30.6.2020
PRÍJMY
Dotácia od obce do Mš
102142,10
50645,91
Dotácia od obce do Šj
42857,90
21705,39
Dotácia od obce celkom
145000,00
72351,30
Vlastné príjmy Mš (nájom,dobropisy..)
3281,47
2010,15
Poplatky Mš
2400,00
1032,35
Vlastné príjmy Mš
5681,47
3042,50
Dotácia ŠR (5-6.ročné deti)
2500,00
1612,00
Poplatky Šj
7000,00
3747,44
Vlastné príjmy ŠJ
7000,00
3747,44
Dotácia "Obedy zadarmo"
44000,00
17498,80
Vlastné príjmy Mš + Šj
59181,47
25900,74
Príjem celkom (dotácia obce, ŠR,
vlastné)
204181,47
98252,04
z toho Mš
110323,57
55300,41
z toho Jš
93857,90
42951,63

VÝDAVKY
Výdavky Mš
Dotácia 5-6 r.deti
Výdavky Mš celkom
Výdavky ŠJ
Dotácia "obedy zadarmo"
Výdavky ŠJ
Celkom

VÝDAJ
Očakávaný ročný
Skutočný k
výdaj
30.6.2020
98000,00
40396,63
2500,00
19,93
100500,00
40416,56
57000,00
22549,64
44000,00
7399,15
101000,00
29948,79
201500,00
70365,35

Rozdiel Mš
Rozdiel ŠJ
Rozdiel celkom

9823,57
-7142,10
2681,47

14883,85
13002,84
27886,69

Stavy na bankových účtoch a pokladniciach k 30.6.2020
Výdavkový bankový účet
Príjmový bankový účet
Účet Sociálny fond
Účet školskej jedálne
Pokladnica

32 453,98 EUR
796,84 EUR
243,87 EUR
1 670,71 EUR
38,02 EUR

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Bohumil Jaroš
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 31. 07. 2020 číslo 299/2020

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

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Bohumil Jaroš
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 31. 07. 2020 číslo 300/2020

k Dodatku č. 1/2020 k VZN č.153/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Korňa
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
Dodatok č. 1/2020 k VZN č.153/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v
školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Korňa
b/ s ch v a ľ u j e
Dodatok č. 1/2020 k VZN č.153/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v
školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Korňa

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Bohumil Jaroš
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 31. 07. 2020 číslo 301/2020

k vrátenie finančnej zábezpeky 3 Energy Žilina

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
vrátenie finančnej zábezpeky 3 Energy Žilina
b/ s c h v a ľ u j e
vrátenie finančnej zábezpeky 3 Energy Žilina v sume 3000,-€ /tritisíc/

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Bohumil Jaroš
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 31. 07. 2020 číslo 302/2020

k žiadosť 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 je to p. č. CKN 4357/5 o výmere 60 m²
b/ s ch v a ľ u j e
odpredaj prebytočného obecného 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, Bc. Renáta Bielčiková,
Rastislav Fatura, Štefan Belko, Ing. Anton Sabela

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Bohumil Jaroš
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 31. 07. 2020 číslo 303/2020

k návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020
b/s c h v a ľ u j e
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020
c/ p o v e r u j e
hlavného kontrolóra obce výkonom kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Bohumil Jaroš
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 31. 07. 2020 číslo 304/2020

k prideleniu nájomného bytu v bytovke č. 637 na základe odporúčania sociálnej komisie
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
k prideleniu nájomného bytu v bytovke č. 637 na základe odporúčania sociálnej komisie
b/s c h v a ľ u j e
prideleniu nájomného bytu v bytovke č. 637 na základe odporúčania sociálnej komisie
p. Zuzane Droždiakovej na dobu l roka, t. j. do 31.07.2021

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Bohumil Jaroš
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 31. 07. 2020 číslo 305/2020

k žiadosti p. Jany Serafínovej o predĺženie nájmu bytu v budove MŠ

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť p. Jany Serafínovej o predĺženie nájmu bytu v budove MŠ
b/ s c h v a ľ u j e
p. Jany Serafínovej predĺženie nájmu bytu v budove MŠ na 2 roky, t. j. do 31.07.2022

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Bohumil Jaroš
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 31. 07. 2020 číslo 306/2020

k žiadosti p. Anny Staníkovej, Korňa 83 o odkúpenie pozemku p. č. CKN 2722/5
o výmere 559m², p. č. CKN 2728/6 o výmere 217m², p. č. CKN 2731/2 o výmere 70m²,
p. č. CKN 2730/4 o výmere 387 m²
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť p. Anny Staníkovej, Korňa 83 o odkúpenie pozemku p. č. CKN 2722/5 o výmere
559m², p. č. CKN 2728/6 o výmere 217m², p. č. CKN 2731/2 o výmere 70m², p. č. CKN
2730/4 o výmere 387 m²
b/ b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť p. Anny Staníkovej, Korňa 83 o odkúpenie pozemku p. č. CKN 2722/5 o výmere
559m², p. č. CKN 2728/6 o výmere 217m², p. č. CKN 2731/2 o výmere 70m², p. č. CKN
2730/4 o výmere 387 m² s tým, že do budúceho zasadania OZ posúdi stavebná komisia
opodstatnenosť žiadosti a predloží OZ vyjadrenie

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Bohumil Jaroš
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 31. 07. 2020 číslo 307/2020

k vyjadreniu stanoviska p. Márie Odrobiňákovej, bytom Turzovka Stred 406 vo veci
výkupu pozemku pri cintoríne

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
stanovisko p. Márie Odrobiňákovej, bytom Turzovka Stred 406 vo veci výkupu pozemku pri
cintoríne
b/ b e r i e n a v e d o m i e
stanovisko p. Márie Odrobiňákovej, bytom Turzovka Stred 406 vo veci výkupu pozemku pri
cintoríne s tým, že obec jej nemôže ponúknuť vyššiu sumu, za akú kúpila od ostatných
spoluvlastníkov pozemkov

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Bohumil Jaroš
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce,v.r.

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 31. 07. 2020 číslo 308/2020

k žiadosti Jakuba Sira, bytom Vyšná Korňa 905 o zaradenie pozemku p. č. CKN 2834
o výmere 2232 m² a p.č. C KN 2413 o výmere 2135 m² do územného plánu obce

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Jakuba Sira, bytom Vyšná Korňa 905 o zaradenie pozemku p. č. CKN 2834 o výmere
2232 m² a p. č. C KN 2413 o výmere 2135 m² do územného plánu obce
b/ b e r i e n a v e d o m i e
zaradenie pozemku p. č. CKN 2834 o výmere 2232 m² a p.č. C KN 2413 o výmere 2135 m²
do územného plánu obce

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Bohumil Jaroš
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 31. 07. 2020 číslo 309/2020

k žiadosti Jakuba Sira, bytom Vyšná Korňa 905 o zriadenie vecného bremena na
pozemkoch p.č. EKN 33185/1 ostatná plocha o výmere 438m² a p.č. EKN 33184/1
ostatná plocha o výmere 4980m² na vybudovanie kanalizácie a elektrickej prípojky pre
rodinný dom
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Jakuba Sira, bytom Vyšná Korňa 905 o zriadenie vecného bremena na pozemkoch
p.č. EKN 33185/1 ostatná plocha o výmere 438m² a p.č. EKN 33184/1 ostatná plocha o
výmere 4980m² na vybudovanie kanalizácie a elektrickej prípojky pre rodinný dom
b/ b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť Jakuba Sira, bytom Vyšná Korňa 905 o zriadenie vecného bremena na pozemkoch
p.č. EKN 33185/1 ostatná plocha o výmere 438m² a p.č. EKN 33184/1 ostatná plocha o
výmere 4980m² na vybudovanie kanalizácie a elektrickej prípojky pre rodinný dom
c/ p o v e r u j e
starostku obce, aby požiadala k danej žiadosti o názor obecného právnika

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Bohumil Jaroš
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 31. 07. 2020 číslo 310/2020

k žiadosti Jakuba Sira, bytom Vyšná Korňa 905 o spoluprácu pri vybudovaní spoločnej
verejnej kanalizácie v časti obce „u Kríža“

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Jakuba Sira, bytom Vyšná Korňa 905 o spoluprácu pri vybudovaní spoločnej verejnej
kanalizácie v časti obce „u Kríža“
b/ b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť Jakuba Sira, bytom Vyšná Korňa 905 o spoluprácu pri vybudovanie spoločnej
verejnej kanalizácie v časti obce „u Kríža“
c/ p o v e r u j e
starostku obce, aby vyvolala jednanie v danej veci s ostatnými susedmi

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Bohumil Jaroš
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a zo dňa 31. 07. 2020 číslo 311/2020
k žiadosti ZŠ Korňa o dofinancovanie spoluúčasti projektu: “Pracuj v školskej kuchyni“
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť ZŠ Korňa o dofinancovanie spoluúčasti projektu: “Pracuj v školskej kuchyni“
b/ s c h v a ľ u j e
dofinancovanie spoluúčasti projektu: “Pracuj v školskej kuchyni“ v sume 942,-€

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Bohumil Jaroš
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a zo dňa 31. 07. 2020 číslo 312/2020
k žiadosti ZŠ Korňa o financovanie spoluúčasti projektu: 5% „V ZŠ úspešnejší na rok
2020“
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť ZŠ Korňa o financovanie spoluúčasti projektu: 5% „V ZŠ úspešnejší na rok 2020“
b/ s c h v a ľ u j e
žiadosť ZŠ Korňa o financovanie spoluúčasti projektu: 5% „V ZŠ úspešnejší na rok 2020“
v sume 1150,-€

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Bohumil Jaroš
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a zo dňa 31. 07. 2020 číslo 313/2020
k žiadosti majiteľov chalúp na Škorňovom Grúni v Korni o pôvodnú príjazdovú cestu
všetkým majiteľom osobnými autami k svojim chalupám
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť majiteľov chalúp na Škorňovom Grúni v Korni o pôvodnú príjazdovú cestu všetkým
majiteľom osobnými autami k svojim chalupám
b/ b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť majiteľov chalúp na Škorňovom Grúni v Korni o pôvodnú príjazdovú cestu všetkým
majiteľom osobnými autami k svojim chalupám a vzhľadom na nedostatok finančných
zdrojov nemôže obec ich požiadavke v súčasnosti vyhovieť

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Bohumil Jaroš
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a zo dňa 31. 07. 2020 číslo 314/2020
k žiadosti p. Janky Šamajovej, Korňa 701 o pomoc vedenia obce pri riešení prístupovej
cesty k pozemku a rodinnému domu č. 701
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť p. Janky Šamajovej, Korňa 701 o pomoc vedenia obce pri riešení prístupovej cesty k
pozemku a rodinnému domu č. 701
b/ z a m i e t a
žiadosť p. Janky Šamajovej, Korňa 701 o pomoc vedenia obce pri riešení prístupovej cesty k
pozemku a rodinnému domu č. 701

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Bohumil Jaroš
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce, v.r.

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a zo dňa 31. 07. 2020 číslo 315/2020
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
žiadosť 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/ z a m i e t a
žiadosť 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

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Bohumil Jaroš
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 31. 07. 2020 číslo 316/2020

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/ z a m i e t a
žiadosť Pavla Bielčika, Korňa 714 o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce p. č. CKN
2902/1, 2903

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Bohumil Jaroš
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a zo dňa 31. 07. 2020 číslo 317/2020
k návrhu p. starostky obce o prijatie do pracovného pomeru p. Františka Dubača,
bytom Korňa 718 od 1.9.2020 do 30.11.2020

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
návrh p. starostky obce o prijatie do pracovného pomeru p. Františka Dubača, bytom Korňa
718 od 1.9.2020 do 30.11.2020
b/ s c h v a ľ u j e
prijatie do pracovného pomeru p. Františka Dubača, bytom Korňa 718 od 1.9.2020 do
30.11.2020

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Bohumil Jaroš
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a zo dňa 31. 07. 2020 číslo 318/2020
k žiadosti Alžbety Slezákovej, bytom Korňa 84 a Rudolfa Staníka, bytom Korňa 710
o kúpu obecného pozemku CKN p. č. 2903 a p. č. 2902/1 do osobného vlastníctva alebo
zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Alžbety Slezákovej, bytom Korňa 84 a Rudolfa Staníka, bytom Korňa 710 o kúpu
obecného pozemku CKN p. č. 2903 a p. č. 2902/1 do osobného vlastníctva alebo zriadenie
vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu
b/ z a m i e t a
žiadosť Alžbety Slezákovej, bytom Korňa 84 a Rudolfa Staníka, bytom Korňa 710 o kúpu
obecného pozemku CKN p. č. 2903 a p. č. 2902/1 do osobného vlastníctva alebo zriadenie
vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu
c/ p o v e r u j e
starostku obce zistiť, či je možné zriadiť na uvedený pozemok vecné bremeno na prístup
k ostatným pozemkom

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Bohumil Jaroš
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a zo dňa 31. 07. 2020 číslo 319/2020
k správe o fungovaní TKO Semeteš a o navýšení cien o 30% za TKO
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
správu o fungovaní TKO Semeteš a o navýšení cien o 30% za TKO
b/ b e r i e n a v e d o m i e
správu o fungovaní TKO Semeteš a o navýšení cien o 30% za TKO

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Bohumil Jaroš, Martin Kontrík
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a zo dňa 31. 07. 2020 číslo 320/2020
k predloženej správe stavebnej komisie o požiadavkách občanov na odvodňovanie
súkromných pozemkov
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
správu stavebnej komisie o požiadavkách občanov na odvodňovanie súkromných pozemkov

b/ z a m i e t a
požiadavky občanov na odvodňovanie súkromných pozemkov, nakoľko sa nejedná o majetok
obce a obec nemôže vynakladať finančné prostriedky do súkromných pozemkov

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Bohumil Jaroš
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a zo dňa 31. 07. 2020 číslo 321/2020
k zrušeniu zverejňovania zvukového záznamu zo zasadnutia OZ na webovej stránke
obce
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
zrušenie zverejňovania zvukového záznamu zo zasadnutia OZ na webovej stránke obce
b/ s c h v a ľ u j e
zrušenie zverejňovania zvukového záznamu zo zasadnutia OZ na webovej
stránke obce od 31.07.2020

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Ing. Peter Veselka, Emília Barčáková, Bc. Renáta Bielčiková,
Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela

Proti : Štefan Belko
Neprítomní: Milan Palica, Bohumil Jaroš
Zdržal sa hlasovania: Martin Kontrík
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie:5
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a zo dňa 31. 07. 2020 číslo 322/2020
k žiadosti Ladislava Bielčika, bytom Korňa 677 a Jozefa Bielčika, bytom Dlhá nad
Kysucou 266 o zámenu pozemkov, a to p. č. C KN 3072 – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 266 m² s parcelou C KN 3078 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 232 m²,
ktorá sa prekrýva s parcelou E KN 33480/5, ktorou je vlastníkom obec Korňa

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Ladislava Bielčika, bytom Korňa 677 a Jozefa Bielčika, bytom Dlhá nad Kysucou
266 o zámenu pozemkov, a to p.č. C KN 3072 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 266
m² s parcelou C KN 3078 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 232 m², ktorá sa prekrýva
s parcelou E KN 33480/5, ktorou je vlastníkom obec Korňa
b/ b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť Ladislava Bielčika, bytom Korňa 677 a Jozefa Bielčika, bytom Dlhá nad Kysucou
266 o zámenu pozemkov, a to p.č. C KN 3072 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 266
m² s parcelou C KN 3078 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 232 m², ktorá sa prekrýva
s parcelou E KN 33480/5, ktorou je vlastníkom obec Korňa
c/ u k l a d á
stavebnej komisií posúdenie žiadosti na mieste, ako aj odobrenie obecným právnikov, či je
zámena reálna

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Bohumil Jaroš, Emília Barčáková
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a zo dňa 31. 07. 2020 číslo 323/2020
k podnetu JUDr. Mária Hetflajša k vykonaniu opatrení na ochranu majetku obyvateľov
obce Korňa v miestnej časti Dubačovci
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
podnet JUDr. Mária Hetflajša k vykonaniu opatrení na ochranu majetku obyvateľov obce
Korňa v miestnej časti Dubačovci.

b/ b e r i e n a v e d o m i e
podnet JUDr. Mária Hetflajša k vykonaniu opatrení na ochranu majetku obyvateľov obce
Korňa v miestnej časti
c/ p o v e r u j e
starostku obce, aby prejednala s p. Kremeňovou osadenie odvodňovacích žľabov na
prístupovej ceste k novostavbe rodinného domu

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Bohumil Jaroš
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a zo dňa 31. 07. 2020 číslo 324/2020
k žiadosti o súhlas k napojeniu stavebnej el. prípojky pre stavbu – supermarket potravín
COOP Jednota Čadca vidiecky supermarket – predajňa potravín Korňa
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť o súhlas k napojeniu stavebnej el. prípojky pre stavbu – supermarket potravín COOP
Jednota Čadca vidiecky supermarket – predajňa potravín Korňa
b/ s ú h l a s í
s napojením stavebnej el. prípojky pre stavbu – supermarket potravín COOP Jednota Čadca
vidiecky supermarket – predajňa potravín Korňa z trafostanice pri základnej škole
vyhotovením podružného merania

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Bohumil Jaroš
Zdržal sa hlasovania: Martin Kontrík
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 31. 07. 2020 číslo 325/2020

k žiadosti MDDr. Simony Laščiakovej Palicovej, Nižná Korňa 769, 023 21 Korňa
o zmenu nájomnej zmluvy v zubnej ambulancií Korňa
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť MDDr. Simony Laščiakovej Palicovej, Nižná Korňa 769, 023 21 Korňa o zmenu
nájomnej zmluvy v zubnej ambulancií Korňa
b/ s ú h l a s í
so zmenou nájomnej zmluvy zubnej ambulancie p. MDDr. Simony Laščiakovej Palicovej,
Korňa 769

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Bohumil Jaroš
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 31. 07. 2020 číslo 326/2020

k žiadosti Vladimíra Baduru, Stavospol Turzovka o vydanie súhlasu na dočasné
užívanie, prípadne prenájom pozemkov CKN p. č. 3463/2 a 3463/4 v k. ú. Korňa
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť o vydanie súhlasu na dočasné užívanie, prípadne prenájom pozemkov CKN p. č.
3463/2 a 3463/4 v k. ú. Korňa
b/ s ú h l a s í
s dočasným užívaním, prípadne prenájmom pozemkov CKN p. č. 3463/2 a 3463/4 v k. ú.
Korňa v súlade s platným VZN o prenájme

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Bohumil Jaroš
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 31. 07. 2020 číslo 327/2020

k zrušeniu uznesenia č.181/2019 zo dňa 27.9.2019 žiadosti Ivana Franeka bytom Vyšná
Korňa 647, 023 21 Korňa o odkúpenie obecného pozemku č. p. CKN 1919/8 – zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 43m² ktorá bola vytvorená z parcely EKN 9-33184/1,
evidovanej na LV 3715
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
zrušenie uznesenia č.181/2019 zo dňa 27.9.2019 žiadosti Ivana Franeka bytom Vyšná Korňa
647, 023 21 Korňa o odkúpenie obecného pozemku č. p. CKN 1919/8 – zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 43m² ktorá bola vytvorená z parcely EKN 9-33184/1, evidovanej na LV
3715
b/ r u š í
uznesenie č. 181/2019 zo dňa 27.9.2019

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Bohumil Jaroš
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a zo dňa 31. 07. 2020 číslo 328/2020
k žiadosti Ivana Franeka bytom Vyšná Korňa 647, 023 21 Korňa o odkúpenie obecného
pozemku č. p. CKN 1919/7 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 213m² ktorá bola
vytvorená z parcely EKN 9-33184/1, evidovanej na LV 3715
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Ivana Franeka bytom Vyšná Korňa 647, 023 21 Korňa o odkúpenie obecného
pozemku č. p. CKN 1919/7 o výmere 213m² - zastavaná plocha, ktorá bola vytvorená z
parcely EKN 9-33184/1, evidovanej na LV 3715
b/s c h v a ľ u je
zverejniť zámer odpredaja prebytočného obecného pozemku v k. ú. Korňa p. č. CKN 1919/7
o výmere 213 m², vo vlastníctve obce za cenu 3,32€/m², spolu za cenu 707,16 € 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 sú priľahlé k
pozemku žiadateľa a obec ich nevyužíva. Všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti
hradí žiadateľ

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Bohumil Jaroš
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Ing. Marianna Bebčáková, starostka

