
 
Z á p i s n i c a 

 
z mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Korni, konaného dňa 23. 02. 2012  
v Korni 
 
Na úvod zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Korni p. Jozef Kontrík, starosta obce privítal 
všetkých prítomných. Bolo prítomných 8 poslancov  /viď prezenčná listina/.  
Neprítomný: p. R. Barčák 
 
 

R o k o v a n i e 
 
 

P. Jozef Kontrík, starosta obce konštatoval, že dnešné  zasadnutie OZ sa koná podľa zákona 
NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Taktiež konštatoval, 
že je prítomná nadpolovičná väčšina  poslancov OZ, a preto je dnešné obecné zastupiteľstvo 
spôsobilé  rokovať a uznášať sa. Prítomných oboznámil s programom zasadnutia OZ, ktorý bol 
jednomyselne schválený. Poveril zapisovateľku p. Danielu Neherovú, prac. OÚ, za 
overovateľov zápisnice navrhol p. R. Faturu, p. M. Palicu, do návrhovej komisie navrhol 
poslancov p. Š. Drabinu, p. Ing. Homolu. Overovatelia zápisnice, návrhová komisia 
i zapisovateľka boli jednohlasne schválení. 
 
 
Program zasadnutia: 
 
 
1./ Zahájenie zasadnutia OZ 
2./ Prejednanie pozastaveného výkonu uznesenia č. 15/2012  OZ zo dňa 27. 01. 2012     
     k finančnému príspevku na propagáciu obce prostredníctvom medzinárodného top     
     futbalového halového  turnaja „Futbalová aréna Korňa 4. 2. 2012“ v Aktiv parku Korňa 
3./ Diskusia 
4./ Potvrdenie /nepotvrdenie/  uznesenia 
5./ Záver 
 
Ad. 1./ Otvorenie – previedol starosta obce 
 
Ad. 2./ Prejednanie pozastaveného výkonu uznesenia č. 15/2012 OZ zo dňa 27. 01. 2012  
k finančnému  príspevku na propagáciu obce prostredníctvom medzinárodného top 
futbalového halového  turnaja „Futbalová aréna Korňa 4. 2. 2012“ v Aktiv parku Korňa. 
 
V tomto bode programu bolo prejednané  uznesenie č. 15/2012 OZ zo dňa 27. 1. 2012, ktorého 
výkon bol pozastavený podľa § 13 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov.  Starosta pozastavil výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, lebo sa 
domnieval, že je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpísal v lehote podľa § 12 ods. 11.“  
 
Ad. 3/ Diskusia k bodu 2./ 
starosta obce -  vyjadril svoj názor, prečo pozastavil výkon uznesenia č. 15/2012 zo dňa  
27. 1. 2012 – nakoľko je len začiatok roka a v rozpočte máme málo finančných prostriedkov, ktoré 
budeme počas roka potrebovať na chod obce, považoval som to za zjavne nevýhodné, bolo by to 



zvýhodňovanie jednotliva. Keď sme niekedy schvaľovali žiadosť p. Ing. Šurinu o úľavu na dani 
z nehnuteľnosti z 0,25% na 0,03% nik si neuvedomil, že pôjde o takú veľkú sumu, p. Šurina by za 
zastavanú plochu platil daň 2671,-€ a po schválení úľavy na daní platí 128,53 € za rok- teda každý 
rok po dobu 10 rokov ušetrí 2542,47 €. Mám za to, že už toto je prejav dobrej vôle od obce pre 
Aktiv park.  
Ďalej si kladiem takú otázku, keď bol schválený finančný príspevok na turnaj, prečo sa obec ako 
taká nedostala na plagáty ako sponzor, prečo nebol nikto pozvaný na tento turnaj,  zvažoval som, 
či turnaj organizoval Aktiv park alebo to bolo súkromné stretnutie. Ešte pred 6 rokmi, keď tu bola 
kalamita bolo treba zvážiť, či tu treba kúpiť nový pluh na oranie alebo frézu, nič také sa nestalo 
a ja zabezpečujem oranie so svojim vlastným pluhom, preto si myslím, že finančné prostriedky 
obce je potrebné využiť skôr na takýto účel – na zakúpenie nového pluhu alebo snežnej frézy. 
p. Hurik, poslanec OZ – ja mám iný názor na sponzorský príspevok ako starosta, som hrdý, že sa 
nám v obci podarilo uskutočniť takéto stretnutie, viem, že boli pozvaní všetci poslanci na turnaj, čo 
sa týka spomenutého, že obec nefigurovala ako sponzor na plagátoch môžem vysvetliť tak, že 
plagáty boli vyhotovené skôr, než bol schválený sponzorský príspevok, je pravda, že sme tam dali 
najskôr futbalistov, ale zároveň môžem potvrdiť, že počas turnaja bola obec viackrát spomenutá 
ako sponzor projektu, ja som si považoval za česť prispieť ako poslanec na takýto projekt, veď 
vďaka p. Šurinovi je v obci takáto hala, už teraz je v hale Slovan Bratislava, Sigma Olomoc.... 
p. Hurik vytkol starostovi  nedobrý vzťah s podnikateľmi v obci, vytváranie konkurenčného 
prostredia., stred záujmu. Ďalej sa pán Hurik vyjadril, že sa hanbí za to, že niektorí poslanci vedia 
behom mesiaca prehodnotiť svoj vzťah k obci a hlasujú inak ako pred mesiacom. 
Ing. Anton Sabela, poslanec  - veľmi dlho som nad tým rozmýšľal, v podstave je to určité 
zvýhodnenie jedinca, teraz nebudem hlasovať za príspevok, ale pretože mám veľmi dobrý vzťah 
s pánom Šurinom, venujem svoj osobný sponzorský príspevok  – zrieknem sa odmeny za dnešné 
a budúce zasadanie OZ a venujem ju na Aktiv park. 
p. Palica, poslanec – my sme nedávali finančný príspevok pánu Šurinovi, ale na propagáciu 
obce  na futbalový turnaj a propagáciu Aktiv parku 
p. Drabina, poslanec – môj názor je taký, že toto je veľmi dôležité pre obce, je to nejaký štart 
našej obce, bude to pre nás reklama, je to len drobná investícia na propagáciu obce, nie p. 
Šurinovi. V obci máme dve super investície, a to Živčákovú a Aktiv park, buďme radi, že to tu 
máme. 
p. Židek, poslanec – áno sponzorský príspevok tu bol schválený, ale boli sme za to, že sa 
nájde 500,- €  na to v rozpočte, našli sa ? 
p. Chrenšť, poslanec – bolo chybou, že sme pred prvým hlasovaním nevedeli o aké financie 
sa jednalo pri znížení dane z nehnuteľnosti pre Aktiv park. 
p. Ing. Homola, zástupca starostu – čo sa týka môjho názoru, ktorý som zmenil na 
sponzorský príspevok, je to len kvôli snehovej kalamite, pretože situácia v obci sa radikálne 
zmenila a my budeme potrebovať nemalé finančné prostriedky na pohonné hmoty, s tým sme 
v rozpočte nerátali. Je pravda, že vláda schválila 76 tis. € na kalamitu, ale koľko z toho 
dostaneme my, to nevie nikto 
p. Fatura, poslanec – som za vyplatenie príspevku, čo sa týka plagátov na turnaj, viem, že boli 
vytlačené skôr, než bol schválený príspevok 
 
4./ Potvrdenie  uznesenia 
Hlasovanie: ZA –        Štefan Drabina, Rastislav Fatura, František Hurik, Milan Palica, Miroslav   
                                    Chrenšť 
                    PROTI –  Ing. Peter Homola 
                    Hlasovania sa zdržal - Ing. Anton Sabela, Ján Židek 
 
 



Ad. 5./ Záver 
 
P. Jozef Kontrík, starosta obce konštatoval, že program dnešného zasadnutia OZ bol 
vyčerpaný, poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil. 
                                                                                              
 
 
 
                                                                                                 Jozef   K o n t r í k 
                                                                                                     starosta obce 
 
 
 
 
Overovatelia: 
 
p. Rastislav   F a t u r a                                                              ..................................... 
 
p. Milan    P a l i c a                                                                   ..................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisovateľka: Neherová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O b e c   K o r ň a 
 

 
 
 

U z n e s e n i e 
 
 
 

Obecného zastupiteľstva   K o r ň a    zo dňa  23. 02. 2012 č. 17/2012 
 
 

k prejednaniu uznesenia č. 15/2012 OZ zo dňa 27. 1. 2012 k finančnému príspevku na 
propagáciu obce prostredníctvom medzinárodného top futbalového halového turnaja 
„Futbalová aréna Korňa 4. 2. 2012“ v Aktiv parku Korňa 
 
 
 
O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o 
 
 
 
a/  p r e j e d n a l o  
finančný príspevok  na propagáciu obce prostredníctvom medzinárodného top futbalového 
halového turnaja „Futbalová aréna Korňa 4. 2. 2012“ v Aktiv parku Korňa 
 
 
b/ s c h v a ľ u j e 
finančný príspevok na propagáciu obce prostredníctvom medzinárodného top futbalového 
halového turnaja „Futbalová aréna Korňa 4. 2. 2012“ v Aktiv parku Korňa v sume 500,- € 
 
 
c/ u k l a d á 
p. Stuchlíkovej, prac. obce vyplatiť finančný príspevok usporiadateľovi medzinárodného top 
futbalového turnaja „Futbalová aréna Korňa 4. 2. 2012“ v sume 500,- € 
 
Termín: priebežne                                               Vykoná: p. Ing. Brezinová, ek. OÚ 
 
 
Hlasovanie: ZA –        Štefan Drabina, Rastislav Fatura, František Hurik, Milan Palica, Miroslav   
                                    Chrenšť 
                    PROTI –  Ing. Peter Homola 
                    Hlasovania sa zdržal - Ing. Anton Sabela, Ján Židek 
 


