Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Korni, konaného dňa 26. 10. 2018 v Korni
Prítomní :
Starosta obce:

Štefan Belko

Poslanci OZ:

Mgr. Vladimír Šufliarsky
Jana Bielčiková
Martin Kontrík
Bohumil Jaroš
Mgr. Peter Paľuch
Ing. Anton Sabela
Rastislav Fatura
Ing. Marianna Bebčáková

Neprítomný:

Jaroslav Chylík

Ostatní prítomní:

Mgr. Jaroslava Srničková, riad. ZŠ, Emília Vrábliková,
riad. MŠ

Ad. 1./ Otvorenie zasadania OZ
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Korni otvoril a viedol starosta obce Štefan Belko.
Konštatoval, že zasadnutie je zvolané v súlade so zákonom číslo 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení. Obecného zastupiteľstva sa zúčastnilo 8 poslancov, z celkového počtu 9, takže
zasadnutie je uznášania schopné. Prítomných oboznámil s programom zasadnutia OZ, ktorý bol
schválený. Poveril zapisovateľku p. Danielu Neherovú, prac. OÚ, za overovateľov zápisnice
boli určení p. Bohumil Jaroš a p. Jana Bielčiková, do návrhovej komisie boli určení poslanci p.
p. Rastislav Fatura, p. Ing. Anton Sabela, a p. Ing. Marianna Bebčáková. Overovatelia
zápisnice, návrhová komisia, zapisovateľka boli schválení.
Program rokovania OZ:
1./ Zahájenie zasadnutia, schválenie programu, overovateľov, určenie
zapisovateľa a návrhovej komisie
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 07. 09. 2018
3./ Hospodárenie obce Korňa za 3. štvrťrok 2018
4./ Rozpočtové opatrenie obce Korňa č. 5/2018

5./ Hospodárenie ZŠ, CVČ, ŠKD Korňa za 3. štvrťrok 2018
6./ Rozpočtové opatrenie ZŠ Korňa č. 3/2018
7./ Hospodárenie MŠ a ŠJ Korňa za 3. štvrťrok 2018
8./ Rozpočtové opatrenie MŠ Korňa č. 5/2018
9./ Návrh Dodatku č. 1 k VZN obce Korňa o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi zo dňa 15. 06. 2018
10./ Rôzne
11./ Diskusia
12./ Návrhy návrhovej komisie
13./ Záver
K tomuto bodu programu bolo prijaté a schválené uznesenie č. 518/2018
Ad. 2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 07.09. 2018
V tomto bode programu bola prejednaná správa o kontrole plnenia uznesení prijatých na
zasadnutí OZ dňa 07. 09. 2018.
K tomuto bodu programu bolo prijaté a vzaté na vedomie uznesenie č. 519/2018.
Ad 3./ Hospodárenie obce Korňa za 3. štvrťrok 2018
V tomto bode programu bola prejednaná správa o hospodárení obce za 3. štvrťrok 2018.
K tomuto bodu programu bolo prijaté a schválené uznesenie č. 520/2018.
Ad. 4./ Rozpočtové opatrenie obce Korňa č. 5/2018
V tomto bode programu bolo prednesené rozpočtové opatrenie obce Korňa č. 5/2018.
K tomuto bodu programu bolo prijaté a schválené uznesenie č. 521/2018.
Ad. 5./ Hospodárenie ZŠ, CVČ, ŠKD Korňa za 3. štvrťrok 2018
V tomto bode programu bolo prejednané Hospodárenie ZŠ, CVČ, ŠKD Korňa za 3. štvrťrok
2018.
K tomuto bodu programu bolo prijaté a schválené uznesenie č. 522,523,524/2018.
Ad. 6./ Rozpočtové opatrenie ZŠ Korňa č. 3/2018
V tomto bode programu bolo prejednané Rozpočtové opatrenie ZŠ Korňa č. 3/2018.
K tomuto bodu programu bolo prijaté a schválené uznesenie č. 525/2018.

Ad. 7./ Hospodárenie MŠ a ŠJ Korňa za 3. štvrťrok 2018
V tomto bode programu bolo prejednané Hospodárenie MŠ a ŠJ Korňa za 3. štvrťrok 2018.
K tomuto bodu programu bolo prijaté a schválené uznesenie č.526/2018.
Ad. 8./ Rozpočtové opatrenie MŠ Korňa č. 5/2018
V tomto bode programu bolo prejednané Rozpočtové opatrenie MŠ Korňa č. 5/2018.
K tomuto bodu programu bolo prijaté a schválené uznesenie č. 527/2018.
Ad.9./ Návrh Dodatku č. 1 k VZN obce Korňa o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi zo dňa 15. 06. 2018
V tomto bode programu bol prejednaný návrh Dodatku č. 1 k VZN obce Korňa o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi zo dňa 15. 06. 2018.
K tomuto bodu programu bolo prijaté a schválené uznesenie č. 528/2018.
Ad. 10./ Rôzne
a/ Výpoveď z nájmu nájomného bytu v bytovom dome č. 637
V tomto bode programu bola prejednaná výpoveď p. Henriety Koleňákovej, bytom Turzovka,
Vyšný Koniec 79 z nájmu nájomného bytu v bytovom dome č. 637.
K tomuto bodu programu bolo prijaté a schválené uznesenie č.529/2018.
b/ Žiadosť o pridelenie nájomného bytu v bytovom dome č. 637.
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť Dominiky Bordáčovej, bytom Vyšná Korňa
789 o pridelenie nájomného bytu v bytovom dome č. 637.
K tomuto bodu programu bolo prijaté a schválené uznesenie č. 530/2018.
C /Poskytnutie dočasného ubytovania v priestoroch unimobunky vo Vyšnej Korni pre p.
Milana Mackovčáka
V tomto bode programu bol prejednaný návrh dočasného ubytovania v priestoroch unimobunky
vo Vyšnej Korni pre pána Milana Mackovčáka, za odplatu 10,- €/mesačne.
K tomuto bodu programu bolo prijaté a schválené uznesenie č. 531/2018.
11./ Diskusia
Štefan Belko, starosta obce – informoval čo sa týka chodníkov –peniaze na výkup
pozemkov máme, veď máme na účte prebytok 373 938,30 €, čo sa týka chodníkov, už tri krát
sa prerábali geometrické plány a aj zmluvy, čo sa týka Jara Cisárika, je taký aký je, ak má pri
sebe zodpovedného zamestnanca, ktorý to s ním vie, tak pracuje dobre, ale ja nemám na
výber, ako kedysi, že bola široká možnosť výberu z nezamestnaných, čo sa týka opravy rýn

v MŠ, aj na rýny príde čas, najskôr sme robili odvodnenie, kanalizáciu, pretože to bolo
akútnejšie, aj bleskozvod sa bude robiť, ale všetko postupne, nejde všetko naraz, čo sa týka
kolaudácie budovy na ihrisku tam je to trocha komplikovanejšie, nedá sa skolaudovať jedno
poschodie.... Ďalej starosta odpovedal p. Bebčákovej na otázku, ktoré firmy vyhrali verejné
obstarávanie na detské ihrisko a multifunkčné ihrisko? Na detské ihrisko vyhrala firma
Interystém a na multifunkčné ihrisko vyhrala firma EM-Cup Bratislava.
Mgr. Peter Paľuch, poslanec OZ – informoval sa, v akom stave je pán Mackovčák, navrhol,
aby si ubytovanie v unimobunke odpracoval, ak mu to zdravotný stav dovolí, čo sa týka TJ
dostali sme cez 60 tis., či už od sponzorov alebo od obce, máme tam veľa hodín odpracovaných,
chcem poďakovať za TJ, je čistá bez dlhu, ďalej chcem poďakovať aj za seba, že som tu mohol
byť tie štyri roky, kritika musí byť na starostu aj na obecné zastupiteľstvo, veď my si to nikto
domov nevezmeme, jednoducho to tam na ihrisku ostane.
Rastislav Fatura, poslanec OZ – k výstavbe prístavby hasičskej zbrojnice –bola schválená
dotácia na prístavbu hasičskej zbrojnice vo výške 30 tis.€. Za spracovanie, podporu
a angažovanosť p. starostovi, aj vám milí poslanci za podporu patrí vďaka. Ďalej bolo výberové
konanie a teraz svojpomocne stavia obec, aby sa čiastočne znížili náklady. Ďalej bude vo
výstavbe pokračovať firma, ktorá vyhrá výberové konanie – viď podrobnosti obstarávania.
Buďme vďační za každá účelne využitú dotáciu, z mojej pozície poslanca OZ som aj s vašou
podporou a súhlasom starostu obce zúročil napr. dotácia z MV SR - PPZ vo výške 50 tis.€,
ďalšia dotácia z MV SR –PPZ vo výške 30 tis.€, dotácia v rámci rozdelenia síl a prostriedkov
od roku 2015 od 3 tis-5 tis.€ a nezabúdajme ani na roky dozadu – viď vozidlo IVECO v hodnote
cez 112 tis. + vozík 12 tis.€. Teraz naposledy repas vozidla TATRA 148 vo výške 120 tis.€. Je
to veľa eur, ale garantujem vám účelné použitie v prospech záchrany života a ochrany majetku.
K pánovi Mackovčákovi – som zato, aby mu obec ponechala v správe unimobunku tak, ako
doteraz, nenechajme všetko na náhodu. Zároveň vám ďakujem za pomoc a za to, že ste to so
mnou vydržali, ďakujem aj svojej rodine za toleranciu a Korňanským dobrovoľným hasičom
za pomoc.
Martin Kontrík, poslanec OZ – pripomenul, že na minulom zasadaní zahlasoval, čo sa týka
pána Mackovčáka – zdržal sa hlasovania a nebol za, na minulom zasadaní bolo povedané že p.
Mackovčáka bude prejednávať sociálna komisia a on ako člen komisie nedostal pozvánku,
žiada, aby mu bol zápis zo zasadania komisie zaslaný. Čo sa týka pracovníka Jara Cisárika,
chce vedieť, či je ten človek schopný pracovať, a či nebolo zbytočné ho prijať, lebo keď
poobede vystúpi z autobusu, ledva chodí. Ďalej chce pripomenúť opravu rýn v materskej škole,
treba tam poslať klampiara, aby to opravil, už som to kritizovať pred dvoma rokmi, Ďalej
upozornil na bleskozvod na obecnom úrade, bola schválená projektová dokumentácia, tak prečo
ešte nie je vybudovaný. Ďalej chcel informáciu, či je skolaudovaná budova na ihrisku, ďalej
chcel vedieť, či sa u Kocúra dokončia korytká, žľaby treba odstrániť, lebo ich ukradnú. Ďalej
sa zaujímal ako stojíme s budovaním chodníkov.
Ing. Marianna Bebčáková, poslankyňa OZ

Chcem požiadať kontrolóra, aby povedal svoje stanovisko k hospodáreniu za 3. štvrťrok, či je
hospodárenie v súlade s rozpočtovými opatreniami a s rozpočtovým poriadkom, nakoľko
finančná komisia dlhodobo nezasadala.
Otázka na ekonómku obce:
Po navrhnutí rozpočtového opatrenia č.5/2018, došlo k úprave rozpočtových položiek
určených na kapitálové výdavky. Koľko finančných prostriedkov ostalo nevyčerpaných na
materiál určený na výstavbu chodníka na cintoríne? Koľko finančných prostriedkov ostalo
nevyčerpaných, ktoré boli rozpočtované na výstavbu chodníka od OÚ po ZŠ?
Otázka na starostu obce:
Ktoré firmy vyhrali verejné obstarávanie na detské ihrisko a multifunkčné ihrisko?
Ad. 12./ Návrhy návrhovej komisie – neboli podané žiadne návrhy
Ad. 13/. Záver
P. Štefan Belko, starosta obce konštatoval, že program dnešného zasadnutia OZ bol vyčerpaný,
poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

Štefan Belko
starosta obce

Overovatelia:

Bohumil Jaroš

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

Jana Bielčiková

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

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 26. 10. 2018 č. 518/2018

k schváleniu programu rokovania, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa a návrhovej
komisie

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
program rokovania, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa a návrhovej komisie
b/ s c h v a ľ u j e
overovateľov zápisnice – Bohumila Jaroša, Janu Bielčikovú, zapisovateľku zápisnice p. Danielu
Neherovú, návrhovú komisiu v zložení – Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela, Ing. Marianna
Bebčáková a program rokovania

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Mgr. Vladimír Šufliarsky, Ing. Anton Sabela, Mgr. Peter Paľuch, Martin Kontrík,
Rastislav Fatura, Jana Bielčiková, Bohumil Jaroš, Ing. Marianna Bebčáková

Zdržal sa :

nikto

Neprítomný na hlasovaní : Jaroslav Chylík
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Štefan Belko, starosta obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 26. 10. 2018 č. 519/2018

k správe o kontrole plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 07. 09.2018
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu o kontrole plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 07. 09. 2018

b/ b e r i e n a v e d o m i e
správu o kontrole plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 07. 09. 2018

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Mgr. Vladimír Šufliarsky, Ing. Anton Sabela, Mgr. Peter Paľuch, Rastislav Fatura,
Jana Bielčiková, Bohumil Jaroš, Ing. Marianna Bebčáková

Zdržal sa hlasovania :
Neprítomný na hlasovaní :

Martin Kontrík
Jaroslav Chylík

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Štefan Belko, starosta obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 26. 10. 2018 č. 520/2018

k hospodáreniu obce Korňa za 3. štvrťrok 2018
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie obce Korňa za 3. štvrťrok 2018
b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie obce Korňa za 3. štvrťrok 2018 podľa predloženého návrhu
Rekapitulácia príjmov a výdavkov Rozpočet Rozpočet Čerpanie
schválený upravený rozpočtu
k 30.9.2018
Bežné príjmy
1139650
1205893 933.057,Kapitálové príjmy
370000
368570
170.356,Príjmy z finančných operácií
0
215724
60.724,Bežné výdavky
452475
569913
363.740,Kapitálové výdavky
557093
632269
147.742,Výdavky finančných operácií
3250
3250
2.666,83
Transfery Základnej škole ŠR
370000
370000
292.198,Transfer VZP a SZP
10000
17000
15.087,Transfer Materskej škole
105159
112900
98.874,Transfer MŠ zo ŠR
3000
3000
1.530,Transfer Školskému klubu detí
19237
22058
18.768,Transfer Centru voľného času
13110
15024
13.557,ZŠ vlastné príjmy
4000
4000
3.320,MŠ vlastné príjmy
8000
8000
6.100,Transfer hmotná núdza
1500
1500
292,Zostatky na účtoch
337.269,Zostatok v pokladni
1.134,31
Zostatok nesplateného úveru
13.500,-

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Mgr. Vladimír Šufliarsky, Ing. Anton Sabela, Mgr. Peter Paľuch,
Rastislav Fatura, Jana Bielčiková, Bohumil Jaroš, Ing. Marianna Bebčáková

Zdržal sa :

Martin Kontrík

Neprítomný na hlasovaní : Jaroslav Chylík
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Štefan Belko, starosta obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 26. 10. 2018 č. 521/2018

k rozpočtovému opatreniu obce Korňa č. 5/2018
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
rozpočtové opatrenie obce Korňa č. 5/2018

b/ s c h v a ľ u j e
rozpočtové opatrenie obce Korňa č. 5/2018 podľa predloženého návrhu a pripomienok

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :

Mgr. Vladimír Šufliarsky, Ing. Anton Sabela, Mgr. Peter Paľuch, Martin Kontrík,
Rastislav Fatura, Jana Bielčiková, Bohumil Jaroš, Ing. Marianna Bebčáková

nikto

Neprítomný na hlasovaní : Jaroslav Chylík
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Štefan Belko, starosta obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 26. 10. 2018 č. 522/2018

k hospodáreniu ZŠ Korňa za 3. štvrťrok 2018
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie ZŠ Korňa za 3. štvrťrok 2018
b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie ZŠ Korňa za 3. štvrťrok 2018

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV
A VÝDAVKOV
Dotácia ŠR
Nevyčerpaná dotácia z r. 2017 ŠR
Dotácia - Hmotná núdza

ČERPANIE ROZPOČTU
09/2018 v €
292.198,00
10.430,00
16,60

Odchodné

2.450,00

Dotácia na Lyžiarsky kurz
Vrátenie nevyčerpanej dotácie
Dotácia : Škola v prírode

6.150,00
-125,00
3.500,00

Dotácia na knihy
Vlastné príjmy

3.320,00

Príjmy spolu:
Výdavky ZŠ

60,00

1 – 4 + 5 – 9 + odchodné

Čerpaná dotácia z r. 2017 ŠR

317.999,60
254.286,84
10.430,00

Dotácia: HN
Dotácia na knihy
Výdavky ZŠ spolu

16,60
60,00
264.793,44

Projekt Orange: presun z r. 2017
Výdavky spolu za organizáciu
ZŠ+CVČ+ŠKD

300,00
291.677,43

Stavy na bankových účtoch a v pokladni k 30.09.2018:
Výdavkový bankový účet:
Príjmový účet:
Sociálny účet:
Zostatok v pokladni ZŠ:

62.436,74 €
1.090,36 €
741,68 €
96,42 €

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Mgr. Vladimír Šufliarsky, Ing. Anton Sabela, Mgr. Peter Paľuch, Martin Kontrík,
Rastislav Fatura, Jana Bielčiková, Bohumil Jaroš, Ing. Marianna Bebčáková

Proti :

nikto

Neprítomný na hlasovaní :

Jaroslav Chylík

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Štefan Belko, starosta obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 26. 10. 2018 č. 523/2018

k hospodáreniu ŠKD Korňa za 3. štvrťrok 2018
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie ŠKD Korňa za 3. štvrťrok 2018
b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie ŠKD Korňa za 3. štvrťrok 2018

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ČERPANIE ROZPOČTU
09/2018 v €
Dotácia od obce ŠKD
18.767,75
Príjmy spolu:

18.767,75

Výdavky ŠKD

12.054,95

Výdavky spolu za ŠKD

12.054,95

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Mgr. Vladimír Šufliarsky, Ing. Anton Sabela, Mgr. Peter Paľuch, Martin Kontrík,
Rastislav Fatura, Jana Bielčiková, Bohumil Jaroš, Ing. Marianna Bebčáková

Proti :

nikto

Neprítomný na hlasovaní :

Jaroslav Chylík

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Štefan Belko, starosta obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 26. 10. 2018 č. 524/2018

k hospodáreniu CVČ Korňa za 3. štvrťrok 2018
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie CVČ Korňa za 3. štvrťrok 2018
b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie CVČ Korňa za 3. štvrťrok 2018
REKAPITULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ČERPANIE ROZPOČTU
09/2018 v €
Vzdelávacie poukazy /CVČ/
3.052,00
Dotácia pre CVČ

14.438,25

Príjmy spolu:

17.490,25

Výdavky CVČ + Vzdelávacie poukazy

14.529,04

Výdavky spolu za CVČ

14.529,04

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Mgr. Vladimír Šufliarsky, Ing. Anton Sabela, Mgr. Peter Paľuch, Martin Kontrík,
Rastislav Fatura, Jana Bielčiková, Bohumil Jaroš, Ing. Marianna Bebčáková

Proti :

nikto

Neprítomný na hlasovaní :

Jaroslav Chylík

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Štefan Belko, starosta obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 26. 10. 2018 č. 525/2018

k rozpočtovému opatreniu Základnej školy Korňa č. 3/2018
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
rozpočtové opatrenie Základnej školy Korňa č. 3/2018
b/ s c h v a ľ u j e
rozpočtové opatrenie Základnej školy Korňa č. 3/2018 podľa predloženého návrhu

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Mgr. Vladimír Šufliarsky, Ing. Anton Sabela, Mgr. Peter Paľuch, Martin Kontrík,
Rastislav Fatura, Jana Bielčiková, Bohumil Jaroš, Ing. Marianna Bebčáková

Proti :

nikto

Neprítomný na hlasovaní :

Jaroslav Chylík

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Štefan Belko, starosta obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 26. 10. 2018 č. 526/2018

k hospodáreniu MŠ a ŠJ Korňa za 3. štvrťrok 2018
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie MŠ a ŠJ Korňa za 3. štvrťrok2018
b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie MŠ a ŠJ Korňa za 3. štvrťrok 2018
REKAPITULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV
Dotácia od obce

ČERPANIE ROZPOČTU V €
MŠ

61 302,36 €

ŠJ

37 572,41 €

Dotácia zo ŠR pre predškolákov

1 530,00 €

Vlastné príjmy od obce

6 100,00 €

Dotácia HN
Príjmy spolu:
Výdavky materskej školy
Čerpanie dotácie pre 5 r. deti

275,36 €
106 780,13 €
58 293,31 €
1 154,51 €
237,60 €

Potraviny HN
Výdavky školskej jedálne

29 550,60 €

Výdavky spolu za organizáciu:

89 236,02 €

Stavy na bankových účtoch a v pokladni k 30.09.2018:
Výdavkový bankový účet:
17.945,09 €
Príjmový účet:
2.449,54 €
Sociálny účet:
352,52 €
Depozit:
0,00 €
Účet školskej jedálne
386,31 €
Zostatok v pokladni:

16,14 €

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Mgr. Vladimír Šufliarsky, Ing. Anton Sabela, Mgr. Peter Paľuch, Martin Kontrík,
Rastislav Fatura, Jana Bielčiková, Bohumil Jaroš, Ing. Marianna Bebčáková

Proti :

nikto

Neprítomný na hlasovaní :

Jaroslav Chylík

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Štefan Belko, starosta obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 26. 10. 2018 č. 527/2018

k rozpočtovému opatreniu Materskej školy Korňa č. 5/2018
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
rozpočtové opatrenie Materskej školy Korňa č. 5/2018
b/ s c h v a ľ u j e
rozpočtové opatrenie Materskej školy Korňa č. 5/2018 podľa predloženého návrhu

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Mgr. Vladimír Šufliarsky, Ing. Anton Sabela, Mgr. Peter Paľuch, Martin Kontrík,
Rastislav Fatura, Jana Bielčiková, Bohumil Jaroš, Ing. Marianna Bebčáková

Proti :

nikto

Neprítomný na hlasovaní :

Jaroslav Chylík

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Štefan Belko, starosta obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 26. 10. 2018 č. 528/2018

k návrhu Dodatku č. 1 k VZN obce Korňa o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi zo dňa 15. 06. 2018
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh Dodatku č. 1 k VZN obce Korňa o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi zo dňa 15. 06. 2018
b/ s c h v a ľ u j e
Dodatok č. 1 k VZN obce Korňa o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi zo dňa 15. 06. 2018

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Mgr. Vladimír Šufliarsky, Ing. Anton Sabela, Mgr. Peter Paľuch, Martin Kontrík,
Rastislav Fatura, Jana Bielčiková, Bohumil Jaroš, Ing. Marianna Bebčáková

Proti :

nikto

Neprítomný na hlasovaní :

Jaroslav Chylík

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Štefan Belko, starosta obce

Obec Korňa
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 07. 09. 2018 č. 529/2018

k výpovedi z nájmu nájomného bytu v bytovom dome č. 637 p. Henriety Koleňákovej,
Turzovka, Vyšný Koniec 79
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
výpoveď z nájmu nájomného bytu v bytovom dome č. 637 p. Henriety Koleňákovej,
Turzovka, Vyšný Koniec 79
b/ s c h v a ľ u j e
výpoveď z nájmu nájomného bytu v bytovom dome č. 637 p. Henriety Koleňákovej,
Turzovka, Vyšný Koniec 79

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Mgr. Vladimír Šufliarsky, Ing. Anton Sabela, Mgr. Peter Paľuch, Martin Kontrík,
Rastislav Fatura, Jana Bielčiková, Bohumil Jaroš, Ing. Marianna Bebčáková

Proti :

nikto

Neprítomní na hlasovaní :

Jaroslav Chylík

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Štefan Belko, starosta obce

Obec Korňa
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 07. 09. 2018 č. 530/2018

k žiadosti o pridelenie nájomného bytu v bytovom dome č. 637 p. Dominiky Bordáčovej,
bytom Vyšná Korňa 789
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť o pridelenie nájomného bytu v bytovom dome č. 637 p. Dominiky Bordáčovej, bytom
Vyšná Korňa 789
b/ s c h v a ľ u j e
pridelenie nájomného bytu v bytovom dome č. 637 p. Dominiky Bordáčovej, bytom Vyšná
Korňa 789

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Mgr. Vladimír Šufliarsky, Ing. Anton Sabela, Mgr. Peter Paľuch, Martin Kontrík,
Rastislav Fatura, Jana Bielčiková, Bohumil Jaroš, Ing. Marianna Bebčáková

Proti :

nikto

Neprítomní na hlasovaní :

Jaroslav Chylík

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Štefan Belko, starosta obce

Obec Korňa
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 07. 09. 2018 č. 531/2018

k dočasnému poskytnutiu ubytovania v priestoroch unimobunky vo Vyšnej Korni pre
p. Mackovčáka, v rámci sociálnej pomoci
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
dočasné poskytnutie ubytovania v priestoroch unimobunky vo Vyšnej Korni pre
p. Mackovčáka, v rámci sociálnej pomoci
b/ s c h v a ľ u j e
dočasné poskytnutie ubytovania v priestoroch unimobunky vo Vyšnej Korni pre
p. Mackovčáka, v rámci sociálnej pomoci za odplatu 10,-€/desať/ mesačne

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Mgr. Vladimír Šufliarsky, Ing. Anton Sabela, Mgr. Peter Paľuch, Martin Kontrík,
Rastislav Fatura, Jana Bielčiková, Bohumil Jaroš, Ing. Marianna Bebčáková

Proti :

nikto

Neprítomný na hlasovaní :

Jaroslav Chylík

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 8
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Štefan Belko, starosta obce

