Zápisnica
z ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva v Korni, dňa 10. 12. 2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program rokovania:
1.
2.
3.
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6.
7.
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9.
10.
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29.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice
Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného
zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu
Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce § 13 ods. 2 zákona o obecnom zriadení
a odovzdanie insígnií novozvolenému starostovi
Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva § 26 zákona
o obecnom zriadení
Schválenie programu zasadnutia
Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
Príhovor novozvoleného starostu
Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií
Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z .z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a
voľba jej členov
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva súlade so znením § 12 zákona o obecnom
zriadení
Poverenie zástupcu starostu obce a určenie rozsahu zastupovania starostu
Plat starostu
Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený sobášením v zmysle § 4
ods. 1 zákona 36/2005 Z. z. o rodine
Rozdelenie obce na úseky a ich pridelenie do zodpovednosti jednotlivým poslancom
Schválenie zástupcu Správnej rady TKO Semeteš za obec Korňa a člena Dozornej rady
TKO Semeteš
Schválenie zástupcu v OCR Kysúc za obec Korňa
Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na kalendárny rok
Schválenie inventarizačných komisií pre vykonanie inventarizácie
majetku obce k 31. 12. 2018
Schválenie zhotovenia projektovej dokumentácie na elektroinštaláciu obecného úradu
a riešenie strešného systému budovy OÚ
Správa hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly na mieste č. 07112018
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Korňa k návrhu rozpočtu na rok 2019 a viacročného
rozpočtu na roky 2019-2021
Rozpočet obce na rok 2019
Rôzne
Diskusia
Návrh na uznesenie
Záver

Rokovanie
1. Otvorenie
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril doterajší starosta p. Štefan Belko.
Privítal prítomných, zdôraznil účel ustanovujúceho zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Za overovateľov ustanovujúceho zasadnutia OZ boli určení Ing. Anton Sabela, Martin Kontrík.
Za zapisovateľku bola určená p. Daniela Neherová, pracovníčka Obecného úradu Korňa.
Overovatelia a zapisovateľka boli schválení jednomyselne.
3. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného
zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu
Predseda miestnej volebnej komisie podal informáciu o výsledkoch volieb starostu a
o výsledkoch volieb poslancov obecného zastupiteľstva.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 1/2018
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a odovzdanie insígnií novozvolenému
starostovi
Novozvolený starosta zložil zákonom predpísaný sľub v súlade s § 13 ods. 2 zák. č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podpísal jeho písomné vyhotovenie,
ktoré je prílohou č. 1. tejto zápisnice. Doterajší starosta odovzdal novozvolenému starostovi
insígnie a ten sa ujal vedenia zasadania ako predsedajúci.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 2/2018
5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
Novozvolení poslanci zložili predpísaný sľub v súlade s § 26 Zákona o obecnom zriadení tak,
že podpísali jeho písomné vyhotovenie, ktoré tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. Nato
predsedajúci skonštatoval, že novozvolené Obecné zastupiteľstvo Obce Korňa je
uznášaniaschopné.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 3/2018
6. Schválenie programu rokovania
Obecné zastupiteľstvo v Korni podľa § 12 ods. 5 Zákona o obecnom zriadení schválilo program
svojho zasadnutia. S doplnením bodu 17. „schválenie člena dozornej rady TKO Semeteš“.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 4/2018
7. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
Obecné zastupiteľstvo podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení zriadilo mandátovú komisiu
v zložení Ing. Anton Sabela, Emília Barčáková, Bc. Renáta Bielčiková, návrhovú komisiu
v zložení Bohumila Jaroš, Emília Barčáková, Bc. Renáta Bielčiková, volebnú komisiu v zložení
Rastislav Fatura, Martina Kontrík, Milan Palica.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 5/2018
8. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
Mandátová komisia overila zloženie sľubu novozvoleného starostu a zloženie sľubu poslancov
novozvoleného zastupiteľstva kontrolou úplnosti ich podpisov pod textom zákonom

predpísaného sľubu, zisťovala prípadnú prítomnosť nezlučiteľných funkcií na základe čestných
vyhlásení a podala správu o výsledkoch ustanovujúceho zasadnutia.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 6/2018
9. Príhovor novozvoleného starostu
V úvode príhovoru starostka p. Ing. Mariana Bebčáková poďakovala bývalému starostovi p.
Štefanovi Belkovi a poslancom za doterajšiu prácu . Ďalej poďakovala všetkým, ktorým nie sú
ľahostajné veci verejné a zúčastnili sa komunálnych volieb. Obyvatelia tejto obce rozhodli, kto má
hájiť ich záujmy. Ďakovala za to, že verejne podporovali jej osobu, čo ju zaväzuje a je pevne
presvedčená, že ich dôveru spolu s poslancami nesklamú.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 7/2018
10. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií
Obecné zastupiteľstvo zriadilo nasledovné komisie komisia finančná a správy obecného majetku,
komisia kultúry, komisia mládeže a športu, komisia životného prostredia, výstavby, verejného
poriadku a kontroly, komisia sociálno – zdravotná. Následne boli volení predsedovia a členovia
uvedených komisií.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 8/2018
11. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a
voľba jej členov
Obecné zastupiteľstvo si zriadilo komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov, zvolilo si predsedu Bohumila Jaroša a členov Milana Palica
a Rastislava Faturu.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 9/2018
12. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva súlade so znením § 12 zákona o
obecnom zriadení
Novela zákona o obecnom zriadení rieši situácie, kedy môže rokovanie obecného zastupiteľstva
zvolať aj poverený poslanec OZ. Na riešenie takejto situácie Obecné zastupiteľstvo poverilo p.
Ing. Antona Sabelu zvolávaním a vedením zasadnutí zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods.
2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 10/2018
13. Poverenie zástupcu starostu obce a určenie rozsahu zastupovania starostu
Starostka Ing. Marianna Bebčáková poverila zastupovaním starostu Bohumila Jaroša,
zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 11/2018
14. Plat starostu
Plat starostu bol určený podľa §4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
K tomuto bodu programu nebolo prijaté uznesenie.

15. Schválenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude poverený sobášením v
zmysle § 4 ods. 1 zákona 36/2005 Z. z. o rodine
Obecné zastupiteľstvo prejednalo a schválilo poslanca Bohumila Jaroša, ktorý bude poverený
sobášením v zmysle § 4 ods. 1. zákona 36/2005 Z. z. o rodine.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 12/2018
16. Rozdelenie obce na úseky a ich pridelenie do zodpovednosti jednotlivým poslancom
Obecné zastupiteľstvo prejednalo a určilo pridelenie do zodpovednosti poslancom jednotlivé úseky
obce podľa osád.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 13/2018
17. Schválenie zástupcu Správnej rady TKO Semeteš za obec Korňa a člena Dozornej rady
TKO Semeteš
Obecné zastupiteľstvo prejednalo a navrhlo zástupcu Správnej rady TKO Semeteš za obec Korňa
bola poverená starostka obce Ing. Marianna Bebčáková a za člena dozornej rady bol schválený
Bohumil Jaroš, zástupca starostu.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 14/2018
18. Schválenie zástupcu v OCR Kysúc za obec Korňa
Obecné zastupiteľstvo prejednalo a navrhlo zástupcu v OCR Kysúc za obec Korňa bola poverená
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 15/2018
19. Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na kalendárny rok
Obecné zastupiteľstvo prejednalo návrh harmonogramu zasadnutí na budúci rok. Dohodli sa, že
zasadanie bude každý druhý mesiac, vždy posledný týždeň v nepárnom mesiaci o 12,00 hod.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 16/2018
20. Schválenie inventarizačných komisií pre vykonanie inventarizácie majetku obce
k 31. 12. 2018
Obecné zastupiteľstvo určilo inventarizačné komisie na vykonanie inventarizácie majetku obce
k 31.12.2018.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 17/2018
21. Schválenie zhotovenia projektovej dokumentácie na elektroinštaláciu obecného úradu
a riešenie strešného systému budovy OÚ
V tomto bode programu obecné zastupiteľstvo prejednalo zhotovenie projektovej dokumentácie na
elektroinštaláciu obecného úradu a hľadali riešenie strechy.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.18/2018
22. Správa hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly na mieste č. 07112018

V tomto bode programu bola prednesená správa hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly
na mieste č. 07112018 v Materskej škole Korňa.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 19/2018
23. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018
V tomto bode programu bol prejednaný a schválený návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na 1. polrok 2018.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 20/2018
24. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Korňa k návrhu rozpočtu na rok 2019 a
viacročného rozpočtu na roky 2020-2021
V tomto bode programu bolo vypočuté stanovisko kontrolóra obce k rozpočtu na rok 2019
a viacročného rozpočtu na roky 2020-2021.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 21/2018
25. Rozpočet obce na rok 2019
Obecné zastupiteľstvo v tomto bode programu prejednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2019,
rozpočet ZŠ Korňa a MŠ Korňa na rok 2019 a vzalo na vedomie viacročný rozpočet na roky 20202021.
K tomuto bodu programu boli prijaté uznesenia č. 22,23,24/2018
26. Rôzne
a/ Žiadosť ZŠ Korňa o 5 % financovanie spoluúčasti projektu „V základnej škole
úspešnejší“
V tomto bode programu obecné zastupiteľstvo prejednalo žiadosť ZŠ Korňa o 5 %
financovanie spoluúčasti projektu „V základnej škole úspešnejší“.
K tomuto bodu programu bolo prijaté a schválené uznesenie č.25/2018
b/ Žiadosť Milana Michaliska a manželky Emílie, bytom Nižná Korňa 754 o odkúpenie
časti pozemku p. č. EKN 33187/3 o výmere 10m²
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť Milana Michaliska a manželky Emílie,
bytom Nižná Korňa 754 o odkúpenie časti pozemku p. č. EKN 33187/3 o výmere 10m².
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.26/2018
c/ Žiadosť MO Slovenského rybárskeho zväzu Turzovka o poskytnutie finančného
príspevku
V tomto bode programu obecné zastupiteľstvo prejednalo žiadosť MO SRZ Turzovka o finančný
príspevok.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.27/2018
d/ Žiadosť ZO Slovenského zväzu včelárov Turzovka o poskytnutie finančného
príspevku

Obecné zastupiteľstvo prejednalo v tomto bode programu žiadosť ZO SZV Turzovka o poskytnutie
finančného príspevku.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.28/2018
e/ Výzva Korzo Kontríková, Korňa 702 o vrátenie finančných prostriedkov za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v sume 415,74 €, vzhľadom na nesplnenie si povinnosti zo
strany správcu poplatku
Obecné zastupiteľstvo prejednalo výzvu Korzo Kontríková, Korňa 702 o vrátenie finančných
prostriedkov v sume 415,74 €.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č 29/2018
f/ Rozpočtové opatrenie Materskej školy Korňa č. 6/2018
Obecné zastupiteľstvo prejednalo rozpočtové MŠ Korňa č. 6/2018. Informáciu o potrebe
rozpočtového opatrenia podala riaditeľka MŠ Korňa p. Emília Vrabliková.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 30/2018
g/ Rozpočtové opatrenie Základnej školy Korňa č. 4/2018
Obecné zastupiteľstvo prejednalo rozpočtové MŠ Korňa č. 4/2018. Informáciu o potrebe
rozpočtového opatrenia podala riaditeľka ZŠ Korňa p. Mgr. Jaroslava Srničková.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 31/2018
g/ Vykonanie štátneho stavebného dohľadu na ceste u Študentov
Obecné zastupiteľstvo prejednalo návrh na vykonanie štátneho stavebného dohľadu na ceste
u Študentov.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 32/2018
27. Diskusia
Ing. Marianna Bebčáková – k rozpočtu obce – rozpočet obce bol tvorený ešte pred požiarom,
pretože musí byť zverejnený 15 dní pred rokovaním, my ešte doposiaľ nevieme aké bude poistné
plnenie po požiari, ja viem, že budeme potrebovať finančné prostriedky na opravy po požiari, ale
podľa môjho názoru netreba uberať hasičom ani športovcom finančné prostriedky. Sú to zložky,
ktoré dobre pracujú v obci. Chcem vás informovať, že som bola počas celej obhliadky likvidátora
na úrade a následne prečítala správu od likvidátora poisťovne. Likvidátor sa vyjadril, že pokiaľ
nemá správu od hasičského zboru, nemôže poslať žiadne peniaze. Havarijnú situáciu by sme mohli
riešiť už teraz a nečakať do leta, zákazka sa v rámci vysúťaženia rieši celá, ešte sa treba dohodnúť,
do akej krytine pôjdeme. Následne vyzvala pána Belka, aby objasnil, prečo bolo zrušené verejné
obstarávanie na most pri škole.
Bohumil Jaroš – k havarijne situácií – tu bude najväčší objem prác na krove. Bolo by vhodné, aby
sa mohla príprava už teraz začať a na jar by sme začali s opravou. Mohli by sme to robiť v rámci
havárie.
Rastislav Fatura – k rozpočtu obce – chcem sa vyjadriť k doporučeniu kontrolóra obce, aby sa
znížil príspevok hasičom a športovcom. Ak zoberiete hasičom a športovcom po tisíc eur, rozpočet

to nezachráni a my nebudeme mať prostriedky na rozbehnuté projekty, aby sme v nich pokračovali.
Nesúhlasím s doporučením kontrolóra, možno by sme mohli prehodnotiť kúpu pozemkov a tam
nájsť nejaké zdroje. Zároveň chcem poďakovať bývalému vedeniu obce, že nás v minulosti
podporilo. Ešte chcem poďakovať našim členom DHZ za pomoc pri organizovaní Mikuláša. Ďalej
chcem poprosiť pani starostku, aby kontaktovala štatutára firmy Korzo Kontríkova a dohodla
možnosti dohody s vyriešením problému nevyvezenia odpadu v prevádzke reštaurácie Korzo
Korňa.
Ing. Marcel Nekoranec - k rozpočtu – prehodnotenie znamená, že sa na rozpočet pozrieme
komplexne, budeme musieť niekde tie peniaze nájsť v iných kapitolách, aby sme pokryli náklady,
ktoré budeme mať. Následne sa vyjadril k zrušenému verejnému obstarávaniu na most – treba
prizvať odborne spôsobilú osobu napr. pani Melotíkovú, aby nám objasnila, ako máme postupovať,
aby sme dodržali všetky postupy a vyhli sa tomu, že dostaneme napr. 20 tis. pokutu len preto, že
sme to obstarali priamym zadaním. Treba si nechať v tejto veci poradiť od odborníka.
Štefan Belko – k rozpočtu – navrhujem, aby sme tento rozpočet schválili bez výhrad, v piatok prišla
žiadosť na platbu 159 tis. a my doplatíme len 6 tis./t. j. za smeti/, my nemáme dôvod brať teraz úver,
máme na účte 277 tis.€. Technika je dodaná, dali sme žiadosť o platbu a štátna pokladňa nám
techniku preplatí, kompostéry musia prejsť administratívnou kontrolou, až potom to môžeme riešiť
a bude nám treba zaplatiť okolo 104 tis., ktoré nám následne preplatia. Čo sa týka poistnej
udalosti,/požiar OÚ/, tá bola predbežne ohodnotená na 240 tis, mám predbežný prísľub /nie je to
v písomnej forme/od likvidátora, že by nám poisťovňa preplatila okolo 150 tis. Vyčkajme do konca
týždňa na návrh, ktorý nám má predložiť statik p. Ing. Maslík a podľa toho sa treba zariadiť, čo sa
týka strechy. Chcem podotknúť, že krytina na streche bola poistená, poisťovňa ju preplatí v plnej
výške. Ešte vám chcem vysvetliť k žiadosti Korza Kontríková o vrátenie finančných prostriedkov
za nevyvezenie odpadu. Pani Kontríková žiadala, aby sme odviezli kontajner, ale nakoľko je to
súkromná firma, my nevyvážame súkromné kontajnery. Takto som jej to dal aj písomne a doporučil
som jej, aby si kúpili smetné nádoby a tie budeme odvážať tak, ako odvážame ostatným
podnikateľom napr. p. Odrobiňákovej. Smetné nádoby by mali byť vpredu pred firmou, pretože my
nemôžeme v stupovať na súkromný pozemok za budovu a odtiaľ odvážať odpad. Tak isto je to aj
so Živčákovou, aj tam nemôžeme odvážať, pretože odpad je v súkromnom kontajneri a ten je na
území mesta Turzovka. Ďalej vysvetlil prítomným, prečo je nové dopravné značenie pri cintoríne
smerom na Živčákovú. Potom informoval prítomných o tom, prečo bolo zrušené verejné
obstarávanie na most pri základnej škole – povodie Váhu nás v stavebnom konaní žiada, aby bola
vykonaná časť úpravy vodného toku, lebo nebola vykonaná, a preto nedôjde ku kolaudácií. Bol som
upozornený p. Melotíkovu /pani, ktorá je odborne spôsobilá na verejné obstarávanie/, aby som to
zrušil a obstarali by sme to ako celé dielo, lebo doteraz sa to považuje za delenie zákazky a hrozí
nám veľká pokuta.
Emília Barčáková – k mostu pri základnej škole – vyjadrila sa, že je nešťastím pre túto obec, že
súťaž vyhrala firma BaB, pretože vždy keď nejakú súťaž vyhrala firma BaB, všetky súťaže boli
zrušené, vždy sa našiel nejaký dôvod, kvôli čomu sa súťaž zrušila a to isté bolo aj teraz. Je na škodu
obce a občanov, že po 3 rokoch sa ešte most nerobí. Je na novom vedení, aby zvážilo, či sú nutné
takéto kroky, aby sa most oddialil. Aj na minulom mimoriadnom zasadaní bolo povedané, že
spevnenie brehu sa dá dovýsúťažiť. Mala byť podpísaná zmluva o dielo už dávno, nie je závislá na
stavebnom povolení. Účelovo sa nerobilo, aby sa našla cesta, aby bola súťaž zrušená. Týmto chcem
povedať, aby sme skúsili urobiť všetko preto, aby sa ten most urobil čo najskôr, aby pútnici, ktorí
chodia na Živčákovú, ale aj občania, čo tam bývajú mohli chodiť po novom moste, pretože chodíme

po moste, ktorý je ešte v horšom stave ako ten pri základnej škole. Ďalej sa p. Barčáková vyjadrila
k dopravným značkám pri cintoríne – je to ďalšia vec, ktorú treba riešiť – pútnické miesto
Živčáková. Je na hanbu obce, že máme pútnické miesto, ktoré nás preslávilo široko ďaleko a je to
vďaka nášmu p. dekanovi a my tam nepustíme telesne postihnutých tým, že tam dáme dopravné
značenie. Je to zase riešenie súkromnej nevraživosti voči predstaviteľom cirkvi. Do budúcna to
treba riešiť nejakými výhybňami, zlegalizovaním semafórov, ale nie zákazovymi dopravnými
značkami, ktoré znemožňujú prístup telesne postihnutým osobám. Dopravné kolízie sú všade
a všade ich rieši dopravná polícia, tak prečo nie na Živčákovej. Treba hľadať nejaký kompromis
a netreba hľadať striktné zákazy.
Marin Kontrík – k výzve na vrátenie finančných prostriedkov Korzo Kontríková - informoval
prítomných, že za prevádzkou majú umiestnený 5 kubíkový kontajner, ktorý sa každý rok vyvážal,
len tento rok nebol vyvezený. Odpady máme na celý rok zaplatené. V kontajneri je čistý popol,
pretože separujeme skoro na 100%. Hovorí, že oni nemajú problém kontajner vyčistiť a predať, ale
keď budú mať popolnice, tak tam auto bude musieť pri odvoze odpadu zhruba 40 krát cúvať. Ďalej
vyzval bývalého starostu, aby informoval, či skončila infokampaň k zbernému dvoru/ pokračuje do
31.12.2018/, prečo je p. Sadleková stále vedená v obecných časopisoch /je to p. Haratyková/, či
starosta podpisoval ešte nejaké zmluvy /áno podpísal na zateplenie budovy OÚ, pretože bol stále
ešte štatutár/
Milan Palica – informoval sa, prečo sú pri cintoríne umiestnené zákazove značky, Vyjadril sa, že
mu to príde ako robenie niekomu naschvál.
Ing. Anton Sabela - vysvetlil prítomným, prečo by bolo vhodné vykonať štátny stavebný dohľad
na ceste u Študentov, bol by to prvý krok ako riešiť danú situáciu s oploteniami a navezenými
kameňmi, ktoré tam umiestnil p. Tkáčik. Situáciu treba začať riešiť.
Mgr. Jaroslava Srničková, riad. ZŠ - k rozpočtu ZŠ , CVŠ a ŠKD uviedla: rozpočet je vyšší ako
minulý rok. Sú v ňom zahrnuté zvýšené mzdové náklady od januára 2019. Mzdy v hrubom budú
navýšené o 10 % pre pedagogických zamestnancov a o 20-25 % pre prevádzkových zamestnancov.
Je smutné, že naše upratovačky majú mzdu pod hranicou minimálnej mzdy a musíme im ju
dorovnávať do minimálnej mzdy. Už v súčasnosti sme mali problém pri PN upratovačiek zohnať
pracovnú silu na zástup. Do rozpočtu sú zahrnuté aj mimorozpočtové zdroje projektu: Inkluzívny
tím. Z tohto projektu máme hradené mzdy pre asistentku učiteľa pre integrované deti a
psychologičku s úväzkom 60 %. Projekt je hradený z prostriedkov Európskej únie s 5 % účasťou
zriaďovateľa. Tu chcem poprosiť nových poslancov Obecného zastupiteľstva, aby nám túto
spoluúčasť pre tento rok schválili. Projekt Inkluzívny tím je administratívne veľmi náročný. Pri
žiadosti o platbu sa chystajú podklady asi cca 40 papierov, čo zaťažuje moje ekonómky. Musím však
skonštatovať, že asistentka učiteľa aj psychologička sú veľkým prínosom pre školu .
28. Návrh na uznesenie – neboli podané žiadne návrhy
29. Záver
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce konštatovala, že program dnešného zasadnutia OZ bol
vyčerpaný, poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončila.

Ing. Marianna Bebčáková, starosta obce

Overovatelia:
Ing. Anton Sabela

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

Martin Kontrík

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

Obec Korňa
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 10. 12. 2018 číslo 1/2018

k informácií predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného
zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
informáciu predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného
zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu
b/ b e r i e n a v e d o m i e
informáciu predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného
zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Nehlasoval :
nikto
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6
Ing. Marianna Bebčáková
starosta obce

Obec Korňa
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 10. 12. 2018 číslo 2/2018

k zloženie sľubu novozvoleného starostu obce § 13 ods. 2 zákona o obecnom zriadení
a odovzdanie insígnií novozvolenému starostovi

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
zloženie sľubu novozvoleného starostu obce § 13 ods. 2 zákona o obecnom zriadení
a odovzdanie insígnií novozvolenému starostovi
b/ k o n š t a t u j e ,
že novozvolená starostka obce Korňa p. Ing. Marianna Bebčáková, zložila zákonom
predpísaný sľub starostu

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Nehlasoval :
nikto
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6
Ing. Marianna Bebčáková
starosta obce

Obec Korňa
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 10. 12. 2018 číslo 3/2018

k zloženiu sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva § 26 zákona
o obecnom zriadení

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva § 26 zákona o obecnom
zriadení
b/ k o n š t a t u j e ,
že novozvolení poslanci Emília Barčáková, Bc. Renáta Bielčiková, Štefan Belko, Rastislav
Fatura, Bohumil Jaroš, Martin Kontrík, Milan Palica, Ing. Anton Sabela, Ing. Peter Veselka
zložili zákonom predpísaný sľub
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Nehlasoval :
nikto
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6
Ing. Marianna Bebčáková
starosta obce

Obec Korňa
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 10. 12. 2018 číslo 4/2018

k schváleniu programu zasadnutia
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
program zasadnutia
b/ s c h v á l i l o
program zasadnutia v predloženom návrhu s doplnením v bode č. 17. - schválenie člena
Dozornej rady TKO Semeteš
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Nehlasoval :
nikto
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6
Ing. Marianna Bebčáková
starosta obce

Obec Korňa
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 10. 12. 2018 číslo 5/2018

k voľbe mandátovej, návrhovej komisie a volebnej komisie
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
voľbu mandátovej, návrhovej komisie a volebnej komisie
b/ z r i a ď u j e
1. Mandátovú komisiu v zložení poslancov: Ing. Anton Sabela, Emília Barčáková, Bc.
Renáta Bielčiková
2. Návrhovú komisiu v zložení poslancov: Bohumil Jaroš, Bc. Renáta Bielčiková,
Emília Barčáková
3. Volebnú komisiu v zložení poslancov: Rastislav Fatura, Martin Kontrík, Milan
Palica
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Nehlasoval :
nikto
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6
Ing. Marianna Bebčáková
starosta obce

Obec Korňa
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 10. 12. 2018 číslo 6/2018

k overeniu sľubu a správe mandátovej komisie
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
overenie sľubu a správu mandátovej komisie
b/ k o n š t a t u j e ,
že zloženie sľubu novozvoleného starostu a zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
a úplnosť podpisov pod textom zákonom predpísaného sľubu prebehlo v zmysle zákona,
taktiež bolo priložené čestné vyhlásenie o nezlučiteľnosti funkcií

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Nehlasoval :
nikto
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6
Ing. Marianna Bebčáková
starosta obce

Obec Korňa
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 10. 12. 2018 číslo 7/2018

k príhovoru novozvoleného starostu obce
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
príhovor novozvoleného starostu
b/ b e r i e n a v e d o m i e
príhovor novozvoleného starostu
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Nehlasoval :
nikto
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6
Ing. Marianna Bebčáková
starosta obce

Obec Korňa
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 10. 12. 2018 číslo 8/2018

k zriadeniu komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov
b/ u r č u j e
Komisia finančná a správy obecného majetku
Komisia kultúry
Komisia mládeže a športu
Komisia ŽP, výstavby, verejného poriadku a kontroly
Komisia sociálno-zdravotná a bytová
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Nehlasoval :

nikto

c/ v o l í
predsedov a členov komisií
Komisia finančná a správy obecného majetku
Predseda komisie: Emília Barčáková
Členovia komisie: Ing. Peter Veselka, Bohumil Jaroš, Ing. Jana Brezinová
Hlasovanie: všetci prítomní v počte 9: za
Komisia kultúry
Predseda: Peter Veselka, Ing.
Členovia komisie: Mgr. Marta Jarošová, Mgr. Anna Veselková, Monika Stuchlíková
Hlasovanie: proti: Štefan Belko
Ostatní prítomní v počte 8 hlasovali: za
Komisia mládeže a športu
Predseda komisie: Milan Palica
Členovia komisie: Štefan Belko, Rastislav Fatura, Ján Michaliček a Mgr. Peter Paľuch
Hlasovanie: všetci prítomní v počte 9: za

Komisia ŽP, výstavby, verejného poriadku a kontroly
Predseda komisie: Ing. Anton Sabela
Členovia komisie: Milan Palica, Bohumil Jaroš, Ján Srniček
Ing. Andrea Kadúchová
Hlasovanie: všetci prítomní v počte 9 hlasovali: za
Komisia sociálno-zdravotná a bytová
Predseda komisie: Martin Kontrík
Členovia komisie: Bc. Renáta Bielčiková, Rastislav Fatura,
Ing. Andrea Kadúchová
Hlasovanie: všetci prítomní v počte 9 hlasovali: za

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6

Ing. Marianna Bebčáková
starosta obce

Obec Korňa
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 10. 12. 2018 číslo 9/2018

k zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a
voľba jej členov
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z .z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a
voľba jej členov
b/ u r č u j e
komisiu podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
c/ v o l í
predsedu a členov komisie:
Predseda: Bohumil Jaroš
Členovia: Milan Palica, Rastislav Fatura
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Nehlasoval :
nikto
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6
Ing. Marianna Bebčáková
starosta obce

Obec Korňa
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 10. 12. 2018 číslo 10/2018

k povereniu poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
overenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení
b/ p o v e r u j e
poslanca Ing. Antona Sabelu zvolávaním a vedením zasadnutí v prípadoch podľa §12 ods. 2
prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Nehlasoval :
nikto
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6
Ing. Marianna Bebčáková
starosta obce

Obec Korňa
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 10. 12. 2018 číslo 11/2018

k povereniu zástupcu starostu a určenie rozsahu zastupovania starostu
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
návrh na vykonávanie zástupcu starostu
b/ p o v e r u j e
Bohumila Jaroša zastupovaním starostu podľa § 13b zákona o obecnom zriadení na celé
funkčné obdobie, v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Zdržal sa hlasovania :
Bohumil Jaroš
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6
Ing. Marianna Bebčáková
starosta obce

Obec Korňa
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 10. 12. 2018 číslo 12/2018

k schváleniu poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený sobášením v zmysle § 4
ods. 1 zákona 36/2005 Z. z. o rodine
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
návrh na určenie poslanca, ktorý bude poverený sobášením v zmysle § 4
ods. 1 zákona 36/2005 Z. z. o rodine
b/ s c h v a ľ u j e
poverenie sobášiaceho poslanca pre toto volebné obdobie Bohumila Jaroša
v zmysle § 4 ods. 1 zákona 36/2005 Z. z. o rodine
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Nehlasoval :
nikto
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6
Ing. Marianna Bebčáková
starosta obce

Obec Korňa
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 10. 12. 2018 číslo 13/2018

k rozdeleniu obce na úseky a ich pridelenie do zodpovednosti jednotlivým poslancom
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
rozdelenie obce na úseky a ich pridelenie do zodpovednosti jednotlivým poslancom
b/ u r č u j e
p. Rastislav Fatura - obvod Galuščákovci, Jančíkovci, Muchovci, Varmusovci, Malíkovci,
Mikovčákovci, Janešíkovci, po potok Skotňa
p. Bohumil Jaroš – obvod od penziónu Kriváň po Kríž, stará a nová cesta
p. Ing. Anton Sabela – obvod od Kríža, Cipľovci, Študentovci po školu, Učníkovci, radová
zástavba
p. Ing. Peter Veselka – obvod od ZŠ po OÚ, Sučíkovci, Chylovci, Vršek, Sekáči,
Korduliakovci
p. Štefan Belko – obvod OÚ – ľavá strana Komaniková
p. Bc. Renáta Bielčiková – obvod OÚ pravá strana Zátoka
p. Martin Kontrík – obvod OÚ ľavá strana – Sobčákovci
p. Milan Palica – OÚ pravá strana – Bohačikovci
p. Emília Barčáková – obvod Žilovci, Zelienkovci, Skotňa, Dubačovi, Šulcovi

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Nehlasoval :
nikto
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6
Ing. Marianna Bebčáková
starosta obce

Obec Korňa
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 10. 12. 2018 číslo 14/2018

k schváleniu zástupcu Správnej rady TKO Semeteš za obec Korňa a člena Dozornej
rady TKO Semeteš
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
návrh na určenie poslanca OZ ako člena Správnej rady TKO Semeteš za obec Korňa
a člena Dozornej rady TKO Semeteš
b/ s c h v a ľ u j e
1./Ing. Mariannu Bebčákovú ako člena Správnej rady TKO Semeteš za obec Korňa
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Nehlasoval :

nikto

2./ člena Dozornej rady TKO Semeteš p. Bohumila Jaroša
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Zdržal sa hlasovania:

Bohumil Jaroš

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6

Ing. Marianna Bebčáková
starosta obce

Obec Korňa
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 10. 12. 2018 číslo 15/2018

k schváleniu zástupcu OCR Kysúc za obec Korňa

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
návrh na určenie poslanca OZ ako člena OCR Kysúc za obec Korňa
b/ s c h v a ľ u j e
Ing. Mariannu Bebčákovú ako člena OCR Kysúc za obec Korňa

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Nehlasoval :
nikto
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6
Ing. Marianna Bebčáková
starosta obce

Obec Korňa
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 10. 12. 2018 číslo 16/2018

k harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva na kalendárny rok

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na kalendárny rok
b/ s c h v a ľ u j e
zasadanie OZ sa bude konať každý druhý mesiac, vždy posledný nepárny piatok v mesiaci
o 12,00 hod.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Nehlasoval :
nikto
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6
Ing. Marianna Bebčáková
starosta obce

Obec Korňa
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 10. 12. 2018 číslo 17/2018

k inventarizačným komisiám pre vykonanie inventarizácie majetku obce k 31.12.2018
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
inventarizačné komisie pre vykonanie inventarizácie majetku obce k 31.12.2018
b/ s c h v a ľ u j e
inventarizačné komisie pre vykonanie inventarizácie majetku obce k 31.12.2018
Inventarizačná komisia pre OÚ a MKS Korňa
Emília Barčáková
Bc. Renáta Bielčiková
Ing. Jana Brezinová
Inventarizačná komisia pre Hospodársky dvor Korňa
Ing. Peter Veselka
Milan Palica
Monika Stuchlíková
Inventarizačná komisia pre Materskú školu Korňa
Ing. Anton Sabela
Martin Kontrík
Mgr. Jana Rapušáková
Emília Vrábliková
Inventarizačná komisia pre Základnú školu Korňa
Bohumil Jaroš
Martin Kontrík
Štefan Belko
Bc. Anna Chylíková
Mgr. Jaroslava Srničková
Inventarizačná komisia pre TJ a DHZ Korňa
Rastislav Fatura
Milan Palica
Daniela Neherová
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Nehlasoval :

nikto

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie : 6

Ing. Marianna Bebčáková
starosta obce

Obec Korňa
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 10. 12. 2018 číslo 18/2018

k schváleniu zhotovenia projektovej dokumentácie na elektroinštaláciu obecného úradu
a riešenie strešného systému budovy OÚ

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
zhotovenie projektovej dokumentácie na elektroinštaláciu obecného úradu a riešenie strešného
systému budovy OÚ

b/ s c h v a ľ u j e
zhotovenie projektovej dokumentácie na elektroinštaláciu obecného úradu a riešenie strešného
systému budovy OÚ
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Nehlasoval :
nikto
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6
Ing. Marianna Bebčáková
starosta obce

Obec Korňa
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 10. 12. 2018 číslo 19/2018

k správe hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly na mieste č. 07112018
v Materskej škole Korňa

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
správe hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly na mieste č. 07112018
v Materskej škole Korňa
b/ b e r i e n a v e d o m i e
správu hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly na mieste č. 07112018
v Materskej škole Korňa
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Nehlasoval :
nikto
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6
Ing. Marianna Bebčáková
starosta obce

Obec Korňa
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 10. 12. 2018 číslo 20/2018

k návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019
b/ s c h v a ľ u j e
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Nehlasoval :
nikto
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6
Ing. Marianna Bebčáková
starosta obce

Obec Korňa
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 10. 12. 2018 číslo 21/2018

k stanovisku hlavného kontrolóra obce Korňa k návrhu rozpočtu na rok 2019
a viacročného rozpočtu obce na roky 2020-2021
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
stanovisko hlavného kontrolóra obce Korňa k návrhu rozpočtu na rok 2019 a viacročného
rozpočtu obce na roky 2020-2021
b/ b e r i e n a v e d o m i e
stanovisko hlavného kontrolóra obce Korňa k návrhu rozpočtu na rok 2019 a viacročného
rozpočtu obce na roky 2020-2021

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Nehlasoval :
nikto
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6
Ing. Marianna Bebčáková
starosta obce

Obec Korňa
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 10. 12. 2018 číslo 22/2018

k rozpočtu obce na rok 2019 a viacročného rozpočtu na roky 2020-2021
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
rozpočet obce
b/ s c h v a ľ u j e
rozpočet obce 2019 v predloženom znení: Príjmy:
1 964 006,- €
Výdavky: 1 964 006,- €
c/ b e r i e n a v e d o m i e
1./ viacročný rozpočet na rok 2020: Príjmy:
1 374 900,-€
Výdavky 1 374 900,-€
2./ viacročný rozpočet na rok 2021:

Príjmy:
1 374 900,-€
Výdavky: 1 374 900,-€

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Nehlasoval :
nikto
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní:
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie:
Ing. Marianna Bebčáková
starosta obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 10. 12. 2018 číslo 23/2018

k návrhu rozpočtu ZŠ Korňa na rok 2019 a viacročného rozpočtu na roky 2020 – 2021
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
návrh rozpočtu ZŠ Korňa na rok 2019 a viacročného rozpočtu na roky 2020 – 2021
b/ s c h v a ľ u j e
rozpočet ZŠ Korňa na rok 2019:
Príjmy:

478 838,-€

Výdavky: 478 838,-€
c/ b e r i e n a

vedomie

1./viacročný rozpočet ZŠ Korňa na rok 2020:
Príjmy:

481 553,-€

Výdavky: 481 553,-€
2./viacročný rozpočet ZŠ Korňa na rok 2021:
Príjmy:

476 000,-€

Výdavky: 476 000,-€
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Nehlasoval :
nikto
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie:6
Ing. Marianna Bebčáková, starosta obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 10. 12. 2018 číslo 24/2018

k návrhu rozpočtu MŠ Korňa na rok 2019 a viacročného rozpočtu na roky 2020 – 2021
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
návrh rozpočtu MŠ Korňa na rok 2019 a viacročného rozpočtu na roky 2020 – 2021
b/ s c h v a ľ u j e
rozpočet MŠ Korňa na rok 2019 :
Príjmy:

140 790,-€

Výdavky: 140 790,-€
c/ b e r i e n a

vedomie

1./viacročný rozpočet MŠ Korňa na rok 2020: Príjmy:

139 390,-€

Výdavky:139 390,-€
2./viacročný rozpočet MŠ Korňa na rok 2021: Príjmy:

139 390,-€

Výdavky: 139 390,-€

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Nehlasoval :
nikto
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6
Ing. Marianna Bebčáková
starosta obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 10. 12. 2018 číslo 25/2018

k žiadosti ZŠ Korňa o financovanie spoluúčasti projektu „V základnej škole úspešnejší“
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť ZŠ Korňa o financovanie spoluúčasti projektu „V základnej škole úspešnejší“
b/ s c h v a ľ u j e
5% spoluúčasť základnej školy na financovaní projektu „V základnej škole úspešnejší“
/spoluúčasť na tento rok 385,44 €/

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Nehlasoval :
nikto
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie:6
Ing. Marianna Bebčáková
starosta obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 10. 12. 2018 číslo 26/2018

k žiadosti Milana Michaliska a manželky Emílie, bytom Nižná Korňa 754 o odkúpenie
časti pozemku p. č. EKN 33187/3 o výmere 10m²
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Milana Michaliska a manželky Emílie, bytom Nižná Korňa 754 o odkúpenie časti
pozemku p. č. EKN 33187/3 o výmere 10m²
b/ b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť Milana Michaliska a manželky Emílie, bytom Nižná Korňa 754 o odkúpenie časti
pozemku p. č. EKN 33187/3 o výmere 10m² s tým, že komisia výstavby preverí žiadosť
a podá informáciu na budúcom zasadaní OZ

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Nehlasoval :
nikto
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6
Ing. Marianna Bebčáková
starosta obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 10. 12. 2018 číslo 27/2018

k žiadosti MO Slovenského rybárskeho zväzu Turzovka o poskytnutie finančného
príspevku
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť MO Slovenského rybárskeho zväzu Turzovka o poskytnutie finančného príspevku
b/ b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť MO Slovenského rybárskeho zväzu Turzovka o poskytnutie finančného príspevku

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Nehlasoval :
nikto
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6
Ing. Marianna Bebčáková
starosta obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 10. 12. 2018 číslo 28/2018

k žiadosti ZO Slovenského zväzu včelárov Turzovka o poskytnutie finančného príspevku
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť ZO Slovenského zväzu včelárov Turzovka o poskytnutie finančného príspevku
b/ b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť ZO Slovenského zväzu včelárov Turzovka o poskytnutie finančného príspevku

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Nehlasoval :
nikto
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6
Ing. Marianna Bebčáková
starosta obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 10. 12. 2018 číslo 29/2018

k výzve Korzo Kontríková, Korňa 702 o vrátenie finančných prostriedkov za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v sume 415,74 €, vzhľadom na nesplnenie si
povinnosti zo strany správcu poplatku
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
výzvu Korzo Kontríková, Korňa 702 o vrátenie finančných prostriedkov za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v sume 415,74 €, vzhľadom na nesplnenie si povinnosti zo
strany správcu poplatku
b/ z a m i e t a
vrátenie finančných prostriedkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v sume
415,74 €

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Zdržal sa hlasovania: :
Martin Kontrík
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6
Ing. Marianna Bebčáková
starosta obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 10. 12. 2018 číslo 30/2018

k rozpočtovému opatreniu MŠ Korňa č. 6/2018
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
rozpočtové opatreniu MŠ Korňa č. 6/2018
b/ s c h v a ľ u j e
rozpočtové opatreniu MŠ Korňa č. 6/2018 podľa predloženého návrhu

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Nehlasoval :
nikto
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6
Ing. Marianna Bebčáková
starosta obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 10. 12. 2018 číslo 31/2018

k rozpočtovému opatreniu ZŠ Korňa č. 4/2018
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
rozpočtové opatreniu ZŠ Korňa č. 4/2018
b/ s c h v a ľ u j e
rozpočtové opatreniu ZŠ Korňa č. 4/2018 podľa predloženého návrhu

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti :

nikto

Nehlasoval :
nikto
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6
Ing. Marianna Bebčáková
starosta obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 10. 12. 2018 číslo 32/2018

k vykonaniu štátneho stavebného dohľadu na ceste u Študentov
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
vykonanie štátneho stavebného dohľadu na ceste u Študentov

b/ s c h v a ľ u j e
vykonanie štátneho stavebného dohľadu na ceste u Študentov

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Bc. Renáta Bielčiková, Bohumil Jaroš, Martin Kontrík, Milan
Palica, Ing. Anton Sabela, Ing. Peter Veselka

Proti :

nikto

Zdržal sa: Štefan Belko, Rastislav Fatura
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 9
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 6
Ing. Marianna Bebčáková
starosta obce

