Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Korni , konaného dňa 30.9.2016 v Korni

Prítomní:
Starosta obce:

Štefan Belko

Zástupca starostu obce:

Mgr. Vladimír Šufliarsky

Poslanci OZ:

Rastislav Fatura
Mgr. Peter Paľuch
Jana Bielčíková
Martin Kontrík
Ing. Anton Sabela
Jaroslav Chylík
Bohumil Jaroš

Ostatní prítomní:

Mgr. Jaroslava Srníčková, riaditeľka ZŠ
Mgr. Anna Holčíková, riaditeľka MŠ
Ing. Marcel Nekoranec, kontrolór obce
Jozef Srníček, občan

Neprítomní:

Ing. Marianna Bebčáková

Ad.1. Otvorenie zasadnutia OZ
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Korni otvoril a viedol starosta obce Štefan Belko. Konštatoval, ţe zasadnutie je
zvolané v súlade so zákonom číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Obecné zastupiteľstvo sa zišlo v počte 8 poslancov,
z celkového počtu9, takţe zasadnutie je uznášania schopné. Prítomných oboznámil s programom zasadnutie OZ, ktorý bol
schválený s doplnením bodov. Za zapisovateľku poveril p. Ing. Janu Brezinovú, pracovníčku OU, za overovateľov zápisnice
boli určení p. Jana Bielčíková a p. Martin Kontrík, do návrhovej komisie boli určení p. Ing. Anton Sabela, p. Rastislav Fatura
a p. Bohumil Jaroš. Program rokovania ,overovatelia zápisnice, návrhová komisia a zapisovateľka boli schválení
jednohlasne.
Program rokovania OZ:
1.

Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, schválenie overovateľov, určenie zapisovateľky zápisnice
a návrhovej komisie, schválenie programu rokovania
2. Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí 29.7.2016
3. Rozpočtové opatrenie Obce Korňa č. 8/2016
4. Rozpočtové opatrenia ZŠ č. 3/2016
5. Rozpočtové opatrenie MŠ Korňa č. 1/2016
6. Schválenie nového úväzku hlavného kontrolóra obce, z dôvodu ukončenia funkčného obdobia
7. Schválenie spoluúčasti obce pri oprave budovy hospodárskeho dvora
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 228/2016
Ad.2/ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 29.7.2016 a 19.9.2016
V tomto bode programu bola prejednaná správa o kontrole plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 29.7.2016
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.229/2016
Ad.3/rozpočtové opatrenie Obce Korňa č. 8/2016
V tomto bode bolo prejednané rozpočtové opatrenie Obce Korňa č. 8/2016

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 230/2016
Ad.4/ Rozpočtové opatrenie Základnej školy Korňa č. 3/2016
V tomto bode bolo prejednané rozpočtové opatrenie Základnej školy Korňa č. 3/2016
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie číslo 231/2016
Ad.5/ Ţiadosť Základnej školy Korňa o navýšenie rozpočtu o 6% na mzdy pedagogických zamestnancov pre CVČ
a ŠKD
V tomto bode bola prejednaná ţiadosť Základnej školy Korňa o navýšenie rozpočtu o 6% na mzdy pedagogických
zamestnancov pre CVČ a ŠKD o 660,-€
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 233/2016
Ad.6/ Ţiadosť Základnej školy Korňa o presun finančných prostriedkov z prevádzkových nákladov do mzdových
V tomto bode bola prejednaná Ţiadosť Základnej školy Korňa o presun finančných prostriedkov z prevádzkových nákladov
do mzdových nákladov vo výške 392,-€
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie 233/2016
Ad.7/ Rozpočtové opatrenie Materskej školy Korňa č. 1/2016
V tomto bode bolo prejednané rozpočtové opatrenie Materskej školy Korňa č. 1/2016
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie číslo 234/2016
Ad.8/ Schválenie nového úväzku hlavného kontrolóra obce
V tomto bode bolo prejednané schválenie nového úväzku hlavného kontrolóra obce z dôvodu ukončenia funkčného obdobia
a stanovený dátum voľby hlavného kontrolóra obce
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 235/2016
Ad. 9/ Schválenie spoluúčasti na opravu budovy hospodárskeho dvora.
V tomto bode bola prejednaná spoluúčasť na opravu budovy hospodárskeho dvora , ktorá tvorí 10% celkových nákladov na
opravu budovy hospodárskeho dvora
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 236/2016
Ad. 10/ Navýšenie počtu prevádzkových zamestnancov
V tomto bode bol prejednaný návrh starostu obce o navýšenie počtu prevádzkových zamestnancov
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 237/2016
Ad.11/ Ţiadosť p. Jany Dodulíkovej, Korňa č. 679 o odkúpenie parcely CKN 3047/3.
V tomto bode bola prejednaná ţiadosť Jany Dodulíkovej , Korňa č. 679 o odkúpenie parcely CKN 3047/3
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 238/2016
Ad. 12/ Ţiadosť Alţbety Slezákovej, Korňa č. 84 o odkúpenie parcely č. CKN 3036/2 a 3047/1
V tomto bode bola prejednaná ţiadosť Alţbety Slezákovej , Korňa č. 84 o odkúpenie parcely CKN 3036/2 a 3047/1
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 239/2016
Ad.13/ Ţiadosť Jozefy Malíkovej, Korňa č. 772 o odpredaj časti parcely CKN 2642/1
V tomto bode bola prejednaná ţiadosť Jozefy Malíkovej , Korňa č.772 o odkúpenie časti parcely CKN 2642/1
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 240/2016
Ad 14./ Ţiadosť SAD Ţilina , a.s. o stanovisko k úprave cestovných poriadkov
V tomto bode bola prejednaná ţiadosť SAD Ţilina a.s. o stanovisko k úprave cestovných poriadkov autobusových liniek
prímestskej dopravy na obdobie 2016/2017
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 241/2016
Ad.15./Návrh starostu obce o zrušenie veľkoobjemových kontajnerov v obci Korňa.

V tomto bode bol prejednaný návrh starostu obce na odstránenie veľkoobjemových kontajnerov z obce Korňa a ich
nahradenie 110 l smetnými nádobami
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 242/2016
Ad. 16/ Oznámenie starostu obce o zistení, ţe Obec Korňa nemá vedenú kroniku od r. 2002
V tomto bode bolo prejednané oznámenie starostu obce o zistení, ţe Obec Korňa nemá vedenú kroniku od r. 2002 doposiaľ
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 243/2016
Ad. 17/ Ţiadosť ZO jednoty dôchodcov o finančný príspevok
V tomto bode bola prejednaná ţiadosť OZ jednoty dôchodcov o finančný príspevok vo výške 500,-€
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 244/2016
Ad.18/ Ţiadosť folklórnej skupiny Nevädza Korňa o finančný príspevok
V tomto bode bola prejednaná ţiadosť FS Nevädza Korňa o poskytnutie finančného príspevku vo výške 1.000,-€ na činnosť
FS
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 245/2016
Ad.19/ Správa o vykonaných prácach v Obci Korňa II. časť
V tomto bode starosta obce oboznámil poslancov OZ o vykonaných prácach za obdobie od 27.5.2016 doposiaľ
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 246/2016
Ad. 20./ Voľba člena rady Materskej školy .
V tomto bode bolo prejednané odvolanie bývalého člena rady MŠ a voľba nového člena rady MŠ
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 247/2016
Ad.21 / Informatívne:
Starosta obce informoval prítomných poslancov :
K budove Obecného úradu bola vypracovaná projektová dokumentácia na kanalizačnú prípojku a zaslaná ţiadosť
na SEVAK Čadca o zapojenie kanalizačnej prípojky
Poslancom OZ bola predloţená pracovná verzia / bez rozpočtu/ projektovej dokumentácie chodníka od ZŠ po OÚ
K pasportizácii dopravného značenia v Obci Korňa – bola daná ţiadosť o schválenie na Dopravný inšpektorát a na
Obvodný úrad Čadca

Overovatelia zápisnice:
Martin Kontrík

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

Jana Bielčíková

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

Štefan Belko
starosta obce

Diskusia:
Starosta obce:
p. Karlová nechcela pomáhať pri varení v školskej jedálni
Výmer p. riaditeľke z MŠ som ešte nepodpísal, je fakt, ţe keď berie príplatok za riadenie musí byť riaditeľka a plniť si
povinnosti, ktoré z toho vyplývajú
Deň nástupu hlavného kontrolóra obce je 15.12.2016, dovtedy musí byť zvolený
Ministerstvo financií nám poskytlo dotáciu vo výške 10.000,-€, je potrebné schváliť spoluúčasť
Nakoľko v obci svojpomocne vykonávame práce pri oprave ciest bolo potrebné navýšiť počet prevádzkových pracovníkov
o 1 zamestnanca. Mzdové prostriedky navyšovať nebudeme, nakoľko došlo k úspore- pri dlhodobých PN.
V prípade ţiadosti p. Malíkovej je dobre pozemky si ponechať, nakoľko nebude moţný prístup na pozemky nad jej RD.
Autobus , ktorý ide do Predmiera k prípoju z Ostravy môţe vziať ľudí aţ do Turzovky.
K zrušeniu VOK- platíme za odvoz odpadov cudzích ľudí, ktorí nám nosia odpad do kontajnerov, kontajnery sú nerentabilné,
mojou snahou je eliminovať počet kontajnerov. Zdruţenie TKO zakúpilo malé zberné vozidlo, ktoré je schopné zbierať odpad
aj z menej dostupných osád, v týchto môţeme kontajnery vylúčiť a prvú popolnicu poskytnúť zadarmo do kaţdej domácnosti.
Kronika obce nie je vedená od roku 2002, je potrebné nájsť nového kronikára
P. dekan dal návrh na vytvorenie neziskovej organizácie , ktorá sa bude zaoberať spoplatnením parkovacích miest.
K oprave budovy TJ Korňa je potrebné zvolať aj výbor TJ Korňa a rozhodnúť ktoré miestnosti budú opravené
Zákaz hracích automatov je moţné zatiaľ riešiť len cestou referenda. Zaoberá sa týmto parlament.
Vţdy Vám dám na vedomie, keď bude niečo fakturovať firma Belko, v súčasnosti budeme fakturovať 250,-€ za poškodený
pomník p. Stolárika, pri odstraňovaní stromov z cintorína.
Poškodené korýtka na Murašonky opraví p. Ing. Staník
Zatáčka do Korduliakov sa bude vyrezávať a čistiť
Dopravný inţinier neodsúhlasil státie pred ZŠ, len zastavenie.
Nie je dôvod mať v niektorých lokalitách umiestnený kontajner, tieto ostanú len v tých osadách kde bude sťaţené dávať
odpad do kontajnerov cudzími ľuďmi
Envipak, keďţe dostal licenciu na separ. zber mal by dodať aj komponenty , vrecia by mali byť farebne odlíšené a priesvitné,
aby nebolo moţné ich zamieňať.
Do VZN o odpadoch môţeme zapracovať, ţe občania ktorí skolaudujú rodinný dom dostanú 1. smetnú nádobu zdarma.
p. poslanci by mali zasielať pripomienky p. Mikšíkovej k príprave VZN o odpadoch
Separovaný zber bude aj u cintorína- kontajnery budú zrušené
Pokazil sa mraziaci box v dome smútku, nemohli sme umiestniť naraz 2 ľudí v DS, chladiaci box musí chladiť na 4
stupne.Mraziace boxy vyrobila firma z Korne, ale teraz ich uţ nikto nechce opraviť, lebo firma na to nemala oprávnenie
JUDr. Chovanec začal komasáciu pozemkov pod budovou č. 321 /biely dom/
K zbernému dvoru- Ministerstvo ţivotného prostredia rozoslalo tabuľky , čakáme na posúdenie, rozhodnúť o zberných
dvoroch by sa malo dokonca 09/2016
Obec by chcela v rámci cezhraničnej spolupráce vyriešiť rekonštrukciu mosta pri ZŠ
Mgr. Paľuch:
TJ Kysučan Korňa usporiadal zájazd pre deti na Myjavu
Nebol ešte vyriešený zákaz výherných hracích automatov v obci
V TJ bol odvolaný tréner muţstva a novým trénerom bol zvolený p. Pavol Skorčík
Ţiadosť SAD, je treba vyhlásiť do rozhlasu, aby mohli občania pripomienkovať spoje
Bolo by dobre dať ku kontajnerom fotopasce. Keď ostane kontajnerov menej ľudia si ich budú lepšie stráţiť, aby ich neplnili
cudzí
Keď sa opravoval most do Sobčákov, či bol pri tom nejaký zodpovedný človek
Je treba poloţiť ešte jeden priepust na MK , ktorá vedie k bartovi, lebo pri daţdi sa tu vytvára ţriedlo
Kedy bude ukončené verejné obstarávanie na asfaltovanie miestnych komunikácií
Keď sa bude opravovať budova TJ , je treba sa stretnúť aj s výborom TJ a dohodnúť sa ktoré miestnosti sa budú opravovať
p. Kontrík:
K ţiadosti p. Malíkovej- stavebná komisia by mala ísť pozrieť na miesto a posúdiť, či je moţné pozemok predať
K návrhu na odstránenie kontajnerov- ľudia čo nám sem vozia odpad ,keď nenájdu kontajner vyhodia odpad do lesa, alebo
do potoka. Autobusy je potrebné riešiť aj s ohľadom na firmu Nikos
V osade u Korduliakov občania separujú, ale separovaný odpad končí v kontajneri, do tejto osady sa nekosí mulčovačom
Zamestnanci TKO niektoré popolnice vyvezú, iné nie, my ich platíme tak treba dohliadať aby robili dôslednejšie

Treba dokončiť cestu ku Ing. Kotkovi u Durajčíkov
Bolo by dobre vyasfaltovať cestu smerom ku cintorínu, prípadne aspoň opraviť lopušákom.
V nedeľu prešlo smerom do Korne na Ţivčákovú 450 automobilov- spočítal ich p. Štefan Jendrisek
Prečo sa zasadnutie OZ sa hlásilo len 1x- a to dnes,
Taktieţ je treba dosypať cestu makadamom smerom k Jánovi Ţidekovi
Kto opraví zničené korýtka smerom na Murašonky
Opravený rozhlas oproti Horčičáka , uţ znovu nefunguje
Ing. Sabela:
K ţiadosti p. Malíkovej- stavebná komisia bola pozrieť na pozemok- je úzky, v prípade ţe by tam mala byť niekedy cesta,
táto bude strmá, nie je za predaj pozemku.
Treba vyvíjať iniciatívu ohľadom zberného dvora.
Pripomienkoval projekt na chodník- nesprávne je riešené parkovisko pri ZŠ
Čo sa týka kronikára- oslovím svojho otca on by moţno prejavil záujem o túto aktivitu.
p. Jaroš:
Treba vyhlásiť a dať na internet oznam, ţe bude zvoz nadrozmerného odpadu. Pokiaľ nemáme nádoby na separovaný zber ,
ľudia sa nenaučia separovať
Bude teraz problém dopísať 15 rokov kroniky
Čaká nás jesenná púť na Ţivčákovú, bude tu veľa áut, vieme v akom stave sú naše cesty . Bolo by dobre spočítať
automobily počas púte a s týmto operovať na príslušných miestach , aby sa získali nejaké finančné prostriedky na opravu
ciest, prípadne boli opravené
p. Chylík:
Akú sumu bolo treba doplatiť p. Karlovej a z akých prostriedkov sa to uhradilo?
Cez Úrad práce sa do MŠ prijímajú zamestnanci, ktorí nestačia, sú nekvalifikovaní. Kuchárky potrebujú k sebe pravú ruku,
lebo potom je koordinácia práce zlá.
P. Malíková chce odkúpiť len časť pozemku, treba odpredaj posúdiť dopodrobna
V Rakúsku neplatičov riešia hneď, u nás nie.
Treba zakúpiť aspoň 3 fotopasce a ľudí , ktorí tvoria nelegálne skládky, prípadne cudzích, ktorí napĺňajú kontajnery
pokutovať. Ľudia, ktorí sa pripojili na kanalizáciu uţ niekoľko rokov platia za odpadovú vodu, tí ktorí sa nepripojili platiť
nemusia- je to nespravodlivé, treba to razantne riešiť.
Bolo by vhodné počas púte vyberať parkovné
Počas púte je treba prizvať televíziu a poukázať na to , koľko automobilov sem prichádza a ţiadať financie na opravu MK.
Mgr. Šufliarsky:
Do budúceho zasadnutia OZ, je treba pripraviť nové VZN o odpadoch a tieto pripomienky riešiť v ňom
Kronika nemá údaje, ktoré by mala obsahovať. Je treba zozbierať materiály 15 rokov dozadu, bude to mravčia práca, kým sa
to dá dohromady, následne musí kronikár predloţiť text a kultúrna komisia ho musí schváliť
p. Fatura:
Navrhujem dať vedúcej školskej jedálne 100% uväzok, pričom z toho 20% na pomoc v kuchyni, v nasledujúcom rozpočte
treba počítať s navýšením ďalšej sily s prihliadnutím na počet stravníkov
Nechajme čas aj novej pomocnej sile na zapracovanie
Chcem sa poďakovať všetkým zúčastneným za pomoc pri organizovaní akcie- v poskytovaní prvej pomoci- uskutočnila sa vo
futbalovej aréne, ktorú nám Ing. Šurina poskytol zdarma . Taktieţ chcem poďakovať aj 30-tim našim členom DHZ, ASSR,
riaditeľke ZŠ , starostovi obce a ostatným zúčastneným.
Mgr. Holčíková
Peniaze p. Karlovej museli byť vyplatené, ale v rozpočte nechýbajú, došlo k úsporám.
Na úrad práce bol podaný projekt na 95% spoluúčasť ÚP, tento nebol schválený, následne sme museli podať projekt na
zamestnávanie mladých ľudí , kde je spoluúčasť MŠ 33%
Dočasný výpadok pomocnej sily som vyriešila prijatím p. Chrenšťovej na 4 hodiny
P. Juríková má záujem vypomáhať pri varení v ŠJ. P. Baričáková, ktorá nastúpi od októbra je vyučená kuchárka.
Mgr. Srníčková

Zatiaľ sa u nás neštrajkuje. My taktieţ chodíme do ŠJ, vedúca má len 80% úväzok, treba jej ho zvýšiť na 100% a je
vyriešený problém s pomocou v jedálni.
p. Mária Mikšíková: u nás sa neplatiči takisto riešia, aj cestou exekučných príkazov, ale sociálne prípady sú neriešiteľné,
lebo exekúciou im nie je čo zobrať.
p. Srníček:
chcel by som oznámiť OZ , ţe p. Hrtúsová si postavila altánok na Beskyde, na jeho výstavbu treba mať tieţ povolenie.
Pozemok je spoločný so mnou a súhlas odo mňa si neţiadala. Bolo by dobre prejsť sa po Beskyde a pozrieť čo tam títo
rekreanti všetko robia.

