Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Korni, konaného dňa 29. 03. 2019 v Korni
Prítomní :

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce
Bohumil Jaroš, zástupca starostu
Emília Barčáková, poslankyňa OZ
Martin Kontrík, poslanec OZ
Milan Palica, poslanec OZ
Ing. Peter Veselka, poslanec OZ
Rastislav Fatura, poslanec OZ
Ing. Anton Sabela, poslanec OZ
Neprítomní:
Bc. Renáta Bielčiková, poslankyňa OZ
Štefan Belko, poslanec OZ
Ostatní prítomní: Ing. Marcel Nekoranec, kontrolór obce,
Mgr. Jaroslava Srničková, riad. ZŠ Korňa
Emília Vrábliková, riad. MŠ Korňa
Emília Juríková, ved. ŠJ Korňa
Ing. Miroslav Sebechlebský, Herakles – Net, s. r. o. Turzovka
1./ Otvorenie zasadania OZ
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Korni otvorila a viedla starostka obce Ing. Marianna
Bebčáková. Konštatovala, že zasadnutie je zvolané v súlade so zákonom číslo 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení. Obecného zastupiteľstva sa zúčastnilo 7 poslancov, z celkového počtu 9,
takže zasadnutie je uznášania schopné.
2./ Určenie overovateľov, určenie zapisovateľa a návrhovej komisie
Následne starostka oboznámila prítomných s programom zasadnutia OZ, ktorý bol schválený
s doplneným bodom programu. Poverila zapisovateľku p. Danielu Neherovú, prac. OÚ, za
overovateľov zápisnice boli určení p. Emília Barčáková, Ing. Peter Veselka a v priebehu
rokovania bol určený aj Rastislav Fatura, do návrhovej komisie boli určení poslanci p. Ing.
Anton Sabela, Bohumil Jaroš a Milan Palica. Overovatelia zápisnice, návrhová
komisia, zapisovateľka boli schválení jednomyselne.
Program rokovania OZ:
1./ Otvorenie
2./ Schválenie overovateľov zápisnice, programu rokovania, určenie zapisovateľky
a návrhovej komisie
3./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 25.01.2019
4./ Hospodárenie obce Korňa za rok 2018
5./ Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu obce za rok 2018
6./ Rozpočtové opatrenie obce Korňa č. 1/2019
7./ Dodatok VZN o určení výšky finančných prostriedkov pre MŠ a šk. zariadenia
8./ Dodatok VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a šk.
zariadeniach

9./ Inventarizácia majetku obce, ZŠ a MŠ Korňa k 31.12.2018, vyradenie majetku
obce, ZŠ a MŠ Korňa k 31.12.2018
10./ Hospodárenie ZŠ, ŠKD, CVČ Korňa za rok 2018
11./ Rozpočtové opatrenie ZŠ Korňa č. 1/2019
12./ Hospodárenie MŠ a ŠJ Korňa za rok 2018
13./ Rozpočtové opatrenie MŠ a ŠJ Korňa č. 1/2019
14./ Žiadosť MŠ Korňa o vrátenie vlastných príjmov
15./ Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice v Korni
16./ Prejednanie zmluvy o dielo s výherným uchádzačom na projekt: “Zvyšovanie
energetickej hospodárnosti budovy OÚ Korňa“
17./ Návrh na schválenie priameho prenájmu priestorov na prevádzku kvetinárstva
18./ Návrh na schválenie nestránkového dňa na obecnom úrade
19./ Návrh na navýšenie úveru na výstavbu mosta pri ZŠ Korňa
20./ Rôzne
21./ Diskusia
22./ Návrh na uznesenie
23./ Záver
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 60/2019
3./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 25. 01. 2019
V tomto bode programu bola prednesená správa o plnení uznesení prijatých dňa 25. 01.2019
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 61/2019.
4./ Hospodárenie obce Korňa za rok 2018
V toto bode programu bolo prejednané hospodárenie obce Korňa za rok 2018.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 62 /2019.
5./ Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu obce za rok 2018
V tomto bode programu bola prejednaná hodnotiaca správa k programovému rozpočtu obce
za rok 2018.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 63/2019.
6./ Rozpočtové opatrenie obce Korňa č. 1/2019
V tomto bode programu bolo prejednané rozpočtové opatrenie obce č. 1/2019.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 64/2019.
7./ Dodatok VZN o určení výšky finančných prostriedkov pre MŠ a školské zariadenia
V tomto bode programu bol prejednaný dodatok VZN o určení výšky finančných prostriedkov
pre MŠ a školské zariadenia v obci..
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 65/2019.
8./ Dodatok VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach
V tomto bode programu bol prejednaný dodatok VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v obci.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.66/2019.

9./ Inventarizácia majetku obce, ZŠ a MŠ Korňa k 31.12.2018, vyradenie majetku obce,
ZŠ, MŠ Korňa k 31.12.2018
V tomto bode programu bola prejednaná inventarizácia a vyradenie majetku obce, ZŠ, MŠ
Korňa k 31.12.2018.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 67/2019.
10./ Hospodárenie ZŠ, ŠKD CVČ Korňa za rok 2018
V tomto bode programu bolo prejednané hospodárenie ZŠ, ŠKD a CVČ Korňa za rok 2018.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 68,69,70/2019.
11./Rozpočtové opatrenie ZŠ Korňa č. 1/2019
V tomto bode programu bolo prejednané rozpočtové opatrenie ZŠ Korňa č. 1/2019.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie 71/2019.
12./ Hospodárenie MŠ a ŠJ Korňa za rok 2018
V tomto bode programu bolo prejednané hospodárenie MŠ a ŠJ Korňa za rok 2018.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 72/2019.
13./ Rozpočtové opatrenie MŠ Korňa č. 1/2019
V tomto bode programu bolo prejednané rozpočtové opatrenie MŠ Korňa č. 1/2019.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie 73/2019.
14./ Žiadosť MŠ Korňa o vrátenie vlastných príjmov
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť MŠ Korňa o vrátenie vlastných príjmov.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie 74/2019.
15./ Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice v Korni
V tomto bode programu bol prejednaný Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice
v Korni.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie 75/2019.
16./ Prejednanie zmluvy o dielo s výherným uchádzačom na projekt: “Zvyšovanie
energetickej hospodárnosti budovy OÚ Korňa“
V tomto bode programu bola prekonzultovaná zmluva s výherným uchádzačom na projekt:
“Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budovy OÚ Korňa“.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.76/2019.
17./ Návrh na schválenie priameho prenájmu priestorov na prevádzku kvetinárstva
V tomto bode programu sa prerokoval priamy prenájom priestorov v budove obecného úradu
na prevádzku kvetinárstva.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.77/2019.
18./ Návrh na schválenie nestránkového dňa na Obecnom úrade Korňa
V tomto bode programu bol prejednaný návrh na jeden nestránkový deň na obecnom úrade
Korňa.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 78/2019.
19./ Návrh na navýšenie úveru na výstavbu mosta pri ZŠ Korňa
V tomto bode programu bol prejednaný návrh na navýšenie úveru na výstavbu mosta pri
základnej škole.

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 79/2019
20./ Rôzne
a/ Žiadosť Martina Rudinského , bytom Klokočov 385 o odkúpenie obecného pozemku
p. č. CKN 2962/8 o výmere 63 m²
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť Martina Rudinského, bytom Klokočov 385 o
odkúpenie obecného pozemku p. č. CKN 2962/8 o výmere 63 m².
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 80/2019
b/ Žiadosť Ivana Franeka, bytom Vyšná Korňa 647 o odkúpenie obecného pozemku
EKN č. 9-33184/1 v katastrálnom území Korňa
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť Ivana Franeka, bytom Vyšná Korňa 647 o
odkúpenie obecného pozemku EKN č. 9-33184/1 v katastrálnom území Korňa.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 81/2019.
c/ Žiadosť Františka Hrtúsa, bytom Vyšná Korňa 80 o odkúpenie obecného pozemku
parc. č. CKN č. 2995/1 o výmere 169 m² a parcelu CKN č. 2992/1 o výmere 192 m²
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť Františka Hrtúsa, bytom Vyšná Korňa 80 o
odkúpenie obecného pozemku parc. p. CKN č. 2995/1 o výmere 169 m² a parcelu CKN č.
2992/1 o výmere 192 m².
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 82/2019.
d/ Žiadosť Jána Tkáčika, bytom Nižná Korňa 66 o odkúpenie obecného pozemku
parcely: KNC č.647/1 zast. pl. o výmere 84 m², KNC č. 647/3, zast.,pl. o výmere 417 m²,
KNC č. 647/4, zast. pl. o výnere 85 m², KNC č. 648/2, záhrada o výmere 27 m², KNC č.
649/1, záhrada o výmere 494 m². Tieto parcely boli vytvorené z parcely č. 33480/5,
zapísané na LV 3715.
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť Jána Tkáčika, bytom Nižná Korňa 66
o odkúpenie uvedených parciel, ktoré boli vytvorené z p. č. KNC 33480/5 vo vlastníctve
obce.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 83//2019.
e/ Žiadosť Miroslava Šintalu a manželky Lucie Šintalovej, rod. Kyjanicovej o odkúpenie
obecného pozemku parcely CKN č. 3650/1 o výmere 180 m²
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť Miroslava Šintalu a manželky Lucie
Šintalovej, rod. Kyjanicovej o odkúpenie obecného pozemku parcely CKN č. 3650/1 o
výmere 180 m².
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.84/2019.
f/ Žiadosť Ing. Tomáša Ježíka, konateľa Kysuckej lesnej spoločnosti, s. r. o. Turzovka
o prepracovanie územného plánu obce
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť Ing. Tomáša Ježíka, konateľa Kysuckej
lesnej spoločnosti, s. r. o. Turzovka o prepracovanie územného plánu obce.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.85/2019.
g/ Žiadosť Heleny Mikulovej, bytom Chalupkova 155/7, Čadca o pomoc pri orezaní
stromu a jeho odstránenie spod elektrického vedenia v obce na parcely č. CKN 678
V tomto bode programu bola opätovne prejednaná žiadosť Heleny Mikulovej, bytom
Chalupkova 155/7, Čadca o pomoc pri orezaní stromu a jeho odstránenie spod elektrického
vedenia v obce na parcely č. CKN 678.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie. č. 86/2019.

h/ Žiadosť MO SZV Turzovka o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce vo výške 200,- €
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť MO SZV Turzovka o poskytnutie dotácie z
rozpočtu obce vo výške 200,- €.
K tomuto bodu programu bolo programu bolo prijaté uznesenie č.87/2019.
ch/ Žiadosť Jozefa Rejdu, bytom Nižná Korňa 425 o zabezpečenie výrubu kríkov
a drevín , ktoré zasahujú do elektrického vedenia v časti Korňa u Dubači
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť Jozefa Rejdu, bytom Nižná Korňa 425 o
zabezpečenie výrubu kríkov a drevín , ktoré zasahujú do elektrického vedenia v časti Korňa
u Dubači.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.88/2019.
i/ Žiadosť OZ Bimaček, Kysucká ľudová kultúra, 023 54 Podvysoká 409 o finančný
príspevok na vydanie novej knihy MUDr. Jozefa Marca – Nárečie tzv. Veľkej Turzovky
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť OZ Bimaček, Kysucká ľudová kultúra,
023 54 Podvysoká 409 o finančný príspevok na vydanie novej knihy MUDr. Jozefa Marca –
Nárečie tzv. Veľkej Turzovky.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 89/2019
j/ Návrh na vyhotovenie realizovateľnej projektovej dokumentácie na chodníky
V tomto bode programu bol prejednaný návrh na vyhotovenie realizovateľnej projektovej
dokumentácie na chodníky.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 90/2019
k/ Návrh na realizáciu optického kábla na pokrytie vysokorýchlostného internetu, ktorý
bude ťahaný po stĺpoch obecného rozhlasu a verejného osvetlenia
V tomto bode programu pán Sebechlebský informoval prítomných o návrhu na realizáciu
optického kábla na pokrytie vysokorýchlostného internetu, ktorý bude ťahaný po stĺpoch
obecného rozhlasu a verejného osvetlenia.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 91/2019
l/ Žiadosť ZŠ Korňa o 5% financovanie spoluúčasti projektu: V základnej škole
úspešnejší“
V tomto bode programu p. riaditeľka ZŠ Korňa p. Mgr. Jaroslava Srníčková oboznámila
prítomných so žiadosťou o 5% spoluúčasť na financovaní projektu, ktorý je rozdelený na tri
roky : V základnej škole úspešnejší“.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č 92/2019
m/ Správa o činnosti TJ Kysučan Korňa za rok 2018
V tomto bode programu bola prečítaná správa o činnosti TJ Kysučan Korňa za rok 2019
a následne prejednaná žiadosť o schválenie hospodára pre TJ Kysučan Korňa na rok 2019.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 93/2019
n/ Žiadosť Jozefy Zahatlanovej, Korňa 498 o stanovisko pre konanie o dodatočnom
povolení stavby na pozemkoch par. č. CKN 239/1, 5/1, 6/1, 6/3, 5/4 v katastrálnom území
Korňa.
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť Jozefy Zahatlanovej, Korňa 498 o
stanovisko pre konanie o dodatočnom povolení stavby na pozemkoch par. č. CKN 239/1, 5/1,
6/1, 6/3, 5/4 v katastrálnom území Korňa.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 94/2019

21./ Diskusia
Rastislav Fatura –poslanec OZ
Otváram diskusiu: Strava obedy a postupné navyšovanie stravníkov a príprava akcia „obedy
zadarmo“ je potrebná spolupráca jedálne a školy.
Voľný priestor v obecnom úrade treba využiť len na účel Kvetinárstva, verejnou transparentnou
súťažou.
Som proti obmedzeniu otváracích hodín na obecnom úrade.
Čo sa týka zlepšenia kvality internetu a stability je veľmi dobrá možnosť v rámci spolupráce so
stabilnou firmou.
Som za podporu knihy MUDr. Jozefa Marca, nakoľko sa jedná o zaslúžilú prácu s dlhodobou
udržateľnosťou a veľkou obetavosťou spomínaného autora.
Chodníky sú dôležité, preto to treba vybudovať s prihliadnutím na reálnu situáciu a riešením
výkupu pozemku a reakciami majiteľov pozemkov.
Je dobré, že TJ Kysučan Korňa sa postavil zodpovedne k vzniknutej situácii.
V rámci správy o činnosti spracovanej od predsedu DHZ p. Miroslava Smažáka a štatistiky
spracovanej veliteľom DHZ p. Rastislavom Faturom. Potrebné je zvýrazniť, že naši členovia
odpracovali na zásahoch spolu 1 412 hodín bez nároku na mzdu ( v roku 2018...73x), ďalej sme
zadarmo odpracovali 1 380 hodín, ďakujeme našim členom za činnosť a prácu. Spolu nás je
viac ako 70 členov + detské kolektívy a radi privítame nových členov. Tento rok nás čaká
dotiahnutie úspešného projektu dostavby hasičskej zbrojnice a odborného výcviku našich
členov aj detí.
Zhodou okolností, bol som prítomný pri rokovaní zástupcov Cirkvi, dopravnej polície
a zástupcov obce, no dopravný inšpektorát nemôže udeliť výnimku na novo umiestnenú
dopravnú značku „zákaz vjazdu autobusov a vozidiel nad 10 m“ – treba ju rešpektovať.
Správna funkcia zberného dvora sa potvrdila a už ľudia si zvykajú na separovanie a zberný
dvor.
Za bývalým zdravotným strediskom je potrebné vymeniť žľaby – rýny a ohádzať komín, je to
dôležité, aby nám nevznikali škody na obecnom majetku
Mgr. Jaroslava Srničková riad. ZŠ Korňa
Mgr. Jaroslava Srničková informovala poslancov, že pani Perďochová Nikola 2 krát podala
sťažnosť na Štátnu školskú inšpekciu ohľadom jej syna. Štátna školská inšpekcia v
Žiline vyhodnotila obe sťažnosti ako neopodstatnené. Rada školy na svojom zasadnutí v
januári vyslovila plnú podporu riaditeľke a vydala podporné stanovisko.
Ďalej sa vyjadrila k výstavbe chodníka, kedy ešte s bývalým starostom mali rokovanie s
projektantkou. Pripomienkovala, že škola potrebuje pre zamestnancov asi 14 parkovacích miest
a minimálne 4 pre rodičov, ktorí ráno aj poobede potrebujú zaparkovať. Zároveň zdôraznila, že
v žiadnom prípade nesúhlasí, aby sa parkovalo pred bývalými školskými bytovkami, nakoľko
9 parkovacích miest, ktoré tam mali vzniknúť nebude stačiť ani pre obyvateľov bytovky.
Dôrazne sa ohradzuje proti dezinformáciám, ktoré boli podané obyvateľom bytoviek. Naopak,
po dobudovaní chodníka budeme musieť vybudovať ďalšie parkovacie miesta v záhrade školy.
Informovala poslancov, že aj keď má škola navýšený rozpočet, tak to pôjde na mzdy a naopak
na prevádzku, údržbu máme zhruba o 7 000 eur menej.
Emília Vrabliková – riad. MŠ Korňa
Informovala prítomných okrem iného aj o žiadosti Mgr. Andrei Škerkovej, Turzovka Stred 373
o spätné vyplatenie mzdy za obdobie od 02. 05. 2013 do 30. 06. 2016, z dôvodu nesprávneho
zaradenia do platovej triedy. Následne pani riaditeľka prečítala stanovisko MŠ SR, že
riaditeľstvo materskej školy postupovalo správne so zaradením pani Škerkovej do platovej

triedy a neprináleží jej podľa zákona o odmeňovaní pedagogických zamestnancov žiadne
doplatenie mzdy.
p. Sebechlebský – informoval prítomných o návrhu na posilnenie optického kábla internetu
formou optických káblov po stĺpoch verejného osvetlenia a rozhlasu. Je to najnovšia
technológia, nie je tam žiaden problém, internet je stabilný aj keď prší a blýska sa.
Bohumil Jaroš – zástupca starostu
Vyjadril sa k žiadosti TJ Kysučan Korňa o prijatie hospodára. Treba prijať človeka, ktorý bude
zamestnancom obecného úradu, bude robiť na dohodu, treba ho zaškoliť na kosačku, pranie
dresov a na ostatné činnosti s tým spojené. Ďalej navrhol, aby sa vykonal audit obecných ciest
a na základe toho stanoviť priority a opraviť cesty, ktoré sú v kritickom stave.
Ing. Anton Sabela – poslanec OZ
Informoval sa, ako sa bude riešiť doprava na Živčákovú v čase, keď bude jarná púť.
Martin Kontrík, poslanec OZ- povedal k projektu zateplenie budovy OÚ, aby sa začalo až po

realizácií strechy OÚ, aby nedošlo k nejakému úrazu. K internetu od pána Sebechlebského - je
za, ale aby sa to spravilo na poriadok a nie ako firma CA-net v Komanikovej. Výtlky na ceste do
Boháči sú v katastrofálnom stave, 10 mesiacov vyrezané a neopravené. Nevie či formou
vrecovaného asfaltu to bude dobré, ale môžeme to vyskúšať. Občania z časti od Kocúra žiadali
o výrub náletových drevín, lebo tieto stromy sú nebezpečné a nahnuté nad komunikáciou a
chceli dorobiť cestu, žľaby a priepust do Smažákov. Ďalej poďakoval za vyčistenie priekop od
Slezáka do Boháči a poprosil o úseky od J. Pupíka hore a u P. Hrtúsa v Komanikovej. Upozornil,
že sú poškodené dvere na dome smútku, treba ich opraviť! K zákazovej značke v smere na
Živčákovu povedal že minulé OZ nevedelo o krokoch bývalého starostu a nehlasovali o
dopravnom značení. Ďalej sa pýtal ako prebiehalo odovzdávanie TJ a či je to v poriadku.
Požiadal p. starostku, aby sa VOKY odvážali efektívne.
Ing. Marianna Bebčáková, starosta OÚ
Starostka poinformovala poslancov ohľadom financií a navrhla navýšenie úveru na výstavbu
mostu pri ZŠ na výšku 180.000€. Nakoľko sme k dnešnému dňu nedostali preplatenú techniku
na zberný dvor ako aj na infokampaň , ktorú sme financovali z vlastných zdrojov, navrhujem,
aby sme dnes prijali uznesenie o navýšení úveru na most na 180.000€. V prípade, že dostaneme
preplatené finančné prostriedky zo strany štátu, bude nám stačiť aj nižšia čiastka, musíme však
byť pripravení aj na horšiu alternatívu.
Ďalej starostka poinformovala poslancov, že v mesiaci február prebehla administratívna aj
fyzická kontrola kompostérov, momentálne čakáme, že nám budú preplatené financie na náš
účet. Finančné prostriedky sa musia následne použiť na umorenie preklenovacieho úveru vo
výške necelých 111.000 €. Ďalej oboznámila poslancov, že sa spolu so svojim zástupcom p.
Bohumilom Jarošom zúčastnila správnej rady TKO Semeteš, poinformovala ich o triedení
odpadu ako aj o projekte kompostovisko. Projekt je len v začiatočnom štádiu, momentálne je
len vypracovaná projektová dokumentácia, ktorá bola financovaná zo rozpočtu TKO Semeteš.
Ešte nie je vybavené stavebné povolenie, dokonca ešte nie je ani pozemok, kde by sa malo
kompostovisko nachádzať.

Ďalej navrhla poslancom, že by sa chcela pustiť do realizácie takého projektu na chodníky.
ktorý by bol naozaj aj realizovateľný z hľadiska výkupu pozemkov. Je pravda, že za obdobie
môjho predchodcu p. Belka bola zhotovená PD, avšak z hľadiska výkupu pozemkov je uvedený
projekt nerealizovateľný. Keby to bolo možné, už bývalý starosta by mal pozemky
vysporiadané. Momentálne nemá obec pod chodníky vykúpený ani 1 cm2 pozemkov.
Konzultovala som to aj s p. Šašlákovou, ktorá sa nám už v minulosti starala o výkup pozemkov,
aj ona mi potvrdila, že s jestvujúcim projektom to nie je možné, nakoľko situáciu pozná.
Starostka poďakovala poslancom, že ju v jej návrhu podporili.
Vyvolala som jednanie ohľadom odstránenia dopravnej značky v smere na Živčákovú, ktorá
bola osadená ešte za bývalého vedenia – Zákaz vjazdu autobusom na pútnické miesto.
Jednania s Okresným dopravným inšpektorátom sa zúčastnili aj niektorí členovia farskej rady
ako aj p. dekan Ivan Mahrík. Dopravný inžinier p. Klieštik poinformoval, že na základe
požiadavky bývalého starostu p. Belka a dopravnej projektantky p. Ing. Grambličkovej bola
posúdená miestna komunikácia a je nevyhovujúca pre autobusovú dopravu z hľadiska
bezpečnosti. Starostka poinformovala, že sa snažila situáciu riešiť aj s projektantkou
dopravného značenia p. Ing. Grambličkovou, tá jej navrhla vybudovať výhybne pre autobusy,
ako aj umiestnenie ďalších semaforov do osady Študentovci. Oslovila som aj Krajský dopravný
inšpektorát v Žiline. Vyvolala som ďalšie osobné jednanie ohľadom cesty ako aj výstavby
mostu pri ZŠ so župankou VÚC Žilina – Erikou Jurinovou. ,, Je mi nesmierne ľúto, že
nedokážeme zabezpečiť autobusovú dopravu na pútnické miesto“ konštatuje starostka.
Obrovské sklamanie vníma aj zo strany p. dekana Ivana Mahríka.
Ďalej poinformovala, že sa zúčastnila mimoriadnej a o týždeň neskôr výročnej členskej schôdze
TJ Kysučan Korňa, došlo k voľbe nového predsedu a tým sa stal Tomáš Staník. Starostka
odovzdala poďakovanie od členov ŠK Slovania pod vedením p. Skorčíka za príspevok vo výške
200€. Vznikajú nám ďalšie náklady – bude treba vymeniť vchodové dvere, nové zvody ako aj
nový plot v BD u Jakuša. Opravy ako aj údržba sa budú financovať z fondu oprav. Budeme im
však musieť navýšiť príspevok do fondu, nakoľko treba neustále opravovať.
Vyvolala som priame rokovanie s riaditeľom Povodia Váhu – akou formou by nám vedeli
pomôcť s výstavbou mostu, konkrétne s regulovaním brehov. Následne po osobnom jednaní,
som poslala žiadosť o prehodnotenie ich predchádzajúceho stanoviska, bolo nám vyhovené.
Prehodnotili našu nepriaznivú finančnú situáciu a dali stanovisko, že nie je nutné regulovať
75m brehov ale len časť (nakoľko na to v súčasnosti nemáme). Zároveň riaditeľ v prítomnosti
zástupcu p. Jaroša potvrdil, že ani v minulosti nedal bývalému vedeniu obce prísľub, že by sa
vedeli finančne spolupodieľať, nakoľko majú tiež rozpočet obmedzený. Na základe uvedeného
nastali skutočnosti, že sa bude musieť súťaž opakovať, dôjde k úprave rozpočtu a zároveň sa
musí doplniť aj o búracie práce, ktoré sa v predchádzajúcom rozpočte nenachádzali.
Prišli nám financie z ČSOB z poistného plnenia – požiar OU, minulé zastupiteľstvo som vám
povedala informáciu o výške škody, tá sa však navýšila, pretože rozpočet neobsahoval náklady
na poškodenú elektroinštaláciu. Celková výška škody je 179300€ bez DPH, s DPH je to
215.160 €. Na účet nám prišla žiaľ iba polovica t.j.107.741,37€, suma znížená o DPH ako aj

o podpoistenie, VO na strechu vyhrala spoločnosť BaB, spol. s r. o. a na elektroinštaláciu
spoločnosť DABA- Elektro.
Ako obrovský problém hodnotím ÚZEMENÝ PLÁN OBCE, ak ma v tom podporíte,
navrhujem, aby sme urobili zmenu, jestvujúci stav je nevyhovujúci a veľmi obmedzujúci,
vnímam obrovský tlak zo strany občanov, ktorí chcú stavať a nemajú kde. Ak ma v mojom
odhodlaní podporíte, už budúcu stredu mám dohodnuté stretnutie. Zistím, čo by to obnášalo,
najmä finančne a budúce zastupiteľstvo poskytnem bližšie informácie.
22./ Návrh na uznesenie - neboli žiadne návrhy
23./ Záver
Starostka obce Ing. Marianna Bebčáková konštatovala, že program dnešného zasadnutia OZ
bol vyčerpaný, poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončila.

Ing. Marianna Bebčáková
Starosta obce

Overovatelia:
Emília Barčáková

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

Ing. Peter Veselka

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

Rastislav Fatura

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

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 29. 03. 2019 číslo 60/2019

k programu rokovania, určeniu zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
program rokovania, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

b/ s c h v a ľ u j e
overovateľov zápisnice p. Emíliu Barčákovú, p. Ing. Petra Veselku a p. Rastislava Faturu,
návrhovú komisiu v zložení: p. Ing. Anton Sabela, p. Bohumil Jaroš a p. Milan Palica,
zapisovateľku p. Danielu Neherovú a program rokovania s doplneným bodom programu

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Martin Kontrík, Milan Palica, Ing. Peter Veselka, Rastislav
Fatura, Ing. Anton Sabela, Bohumil Jaroš

Proti :

nikto

Neprítomní: Štefan Belko, Bc. Renáta Bielčiková
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 29. 03. 2019 číslo 61/2019

k správe o kontrole plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 25.01.2019
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu o kontrole plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 25.01.2019
b/ b e r i e n a v e d o m i e
správu o kontrole plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 25.01.2019

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Martin Kontrík, Milan Palica, Ing. Peter Veselka,
Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela, Bohumil Jaroš

Proti :

nikto

Neprítomní: Štefan Belko, Bc. Renáta Bielčiková
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 29. 03. 2019 číslo 62/2019

k hospodáreniu obce Korňa za rok 2018
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie obce Korňa za rok 2018
b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie obce Korňa za rok 2018 podľa predloženého návrhu
Rekapitulácia príjmov a výdavkov Rozpočet Rozpočet Čerpanie
schválený upravený rozpočtu
k 31.12.2018
Bežné príjmy
1139650
1216737 1,214.627,Kapitálové príjmy
370000
205130
204.880,Príjmy z finančných operácií
50000
98924
88.424,Bežné výdavky
452475
547304
515.756,Kapitálové výdavky
557093
353920
354.436,Výdavky finančných operácií
3250
3450
3.417,Transfery Základnej škole ŠR
370000
383670
383.670,Transfer VZP a SZP
10000
17000
17.043,Transfer Materskej škole
105159
129830
129.831,Transfer MŠ zo ŠR
3000
2709
2.709,Transfer Školskému klubu detí
19237
25200
25.206,50
Transfer Centru voľného času
13110
18140
18140,50
ZŠ vlastné príjmy
4000
11000
11.610,ZŠ projekt spoluúčasť
385
385,MŠ vlastné príjmy
8000
11170
11.173,Transfer hmotná núdza
1500
400
305,40
Zostatky na účtoch
162.407,49
Zostatok v pokladni
1.449,71
Zostatok nesplateného úveru
13.000,-

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Martin Kontrík, Milan Palica, Ing. Peter Veselka,
Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela, Bohumil Jaroš

Proti :

nikto

Neprítomní: Štefan Belko, Bc. Renáta Bielčiková
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie:5

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 29. 03. 2019 číslo 63/2019

k hodnotiacej správe k programovému rozpočtu obce za rok 2018
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
hodnotiacu správu k programovému rozpočtu obce za rok 2018
b/ s c h v a ľ u j e
hodnotiacu správu k programovému rozpočtu obce za rok 2018 podľa predloženého návrhu

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Milan Palica, Ing. Peter Veselka,
Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela, Bohumil Jaroš

Zdržal sa :

Martin Kontrík

Neprítomní: Štefan Belko, Bc. Renáta Bielčiková
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie:5
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 29. 03. 2019 číslo 64/2019

k rozpočtovému opatreniu obce Korňa č. 1/2019
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
rozpočtové opatrenie obce Korňa č. 1/2019
b/ s c h v a ľ u j e
rozpočtové opatrenie obce Korňa č. 1/2019 v predloženom návrhu

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Martin Kontrík, Milan Palica, Ing. Peter Veselka,
Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela, Bohumil Jaroš

Proti :

nikto

Neprítomní: Štefan Belko, Bc. Renáta Bielčiková
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 29. 03. 2019 číslo 65/2019

k Dodatku VZN o určení výšky finančných prostriedkov pre MŠ a šk. zariadenia
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
Dodatok VZN o určení výšky finančných prostriedkov pre MŠ a šk. zariadenia
b/ s c h v a ľ u j e
Dodatok VZN o určení výšky finančných prostriedkov pre MŠ a šk. zariadenia podľa
predloženého návrhu

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Martin Kontrík, Milan Palica, Ing. Peter Veselka,
Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela, Bohumil Jaroš

Proti :

nikto

Neprítomní: Štefan Belko, Bc. Renáta Bielčiková
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie:5
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 29. 03. 2019 číslo 66/2019

k Dodatku VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a šk.
zariadeniach
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
Dodatok VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a šk.
zariadeniach
b/ s c h v a ľ u j e
Dodatok VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a šk.
zariadeniach

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Martin Kontrík, Milan Palica, Ing. Peter Veselka,
Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela, Bohumil Jaroš

Proti :

nikto

Neprítomní: Štefan Belko, Bc. Renáta Bielčiková
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 29. 03. 2019 číslo 67/2019

k inventarizácií majetku obce, ZŠ Korňa a MŠ Korňa k 31.12.2018, vyradenie majetku
obce, ZŠ Korňa a MŠ Korňa k 31.12.2018
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
inventarizáciu majetku obce, ZŠ Korňa a MŠ Korňa k 31.12.2018, vyradenie majetku
obce, ZŠ Korňa a MŠ Korňa k 31.12.2018
b/ s c h v a ľ u j e
inventarizáciu majetku obce, ZŠ Korňa a MŠ Korňa k 31.12.2018, vyradenie majetku
obce, ZŠ Korňa a MŠ Korňa k 31.12.2018 podľa predloženého návrhu

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Martin Kontrík, Milan Palica, Ing. Peter Veselka,
Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela, Bohumil Jaroš

Proti :

nikto

Neprítomní: Štefan Belko, Bc. Renáta Bielčiková
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie:5
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 29. 03. 2019 číslo 68/2019

k hospodáreniu ZŠ Korňa za rok 2018
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie ZŠ Korňa za rok 2018
b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie ZŠ Korňa za rok 2018
REKAPITULÁCIA PRÍJMOV
A VÝDAVKOV
Dotácia ŠR
Nevyčerpaná dotácia z r. 2017 ŠR
Dotácia - Hmotná núdza

ČERPANIE ROZPOČTU
12/2018 v €
383.670,00
10.430,00
16,60

Odchodné

2.450,00

Dotácia na Lyžiarsky kurz

6.025,00

Dotácia : Škola v prírode

3.500,00

Dotácia na knihy- učebnice

60,00

Projekt: V ZŠ úspešnejší

7.708,80

Vlastné príjmy

3.769,19

Príjmy spolu:

417.629,59

Výdavky ZŠ 1 - 4 + 5 - 9 + odchodné +
učebnice + LK
Čerpaná dotácia z r. 2017 ŠR

388.211,62

Dotácia: HN
Projekt: V ZŠ úspešnejší
Projekt Orange: presun z r. 2017
Projekt: Technika hrou
Výdavky ZŠ spolu
Výdavky spolu za organizáciu
ZŠ+CVČ+ŠKD
Nespotrebované prostriedky 2018 zo ŠR
Presun do roku 2019

16,60
6.139,22
300,00
100,00
405.197,44

10.430,00

456.096,94
11.288,00

Stavy na bankových účtoch a v pokladni k 31.12.2018:
Výdavkový bankový účet:
Depozitný účet:
Príjmový účet:
Sociálny účet:
Zostatok v pokladni ZŠ:

9,28 €
36.976,50 €
0 €
84,13 €
0€

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Martin Kontrík, Milan Palica, Ing. Peter Veselka,
Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela, Bohumil Jaroš

Proti :

nikto

Neprítomní: Štefan Belko, Bc. Renáta Bielčiková
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie:5
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 29. 03. 2019 číslo 69/2019

k hospodáreniu ŠKD Korňa za rok 2018
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie ŠKD Korňa za rok 2018
b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie ŠKD Korňa za rok 2018
REKAPITULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ČERPANIE ROZPOČTU
12/2018 v €
Dotácia od obce ŠKD
25.206,50
Poplatky od detí

1.365,00

Vlastné príjmy

130,50

Príjmy spolu:

26.702,00

Výdavky ŠKD

26.639,07

Výdavky spolu za ŠKD

26.639,07

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Martin Kontrík, Milan Palica, Ing. Peter Veselka,
Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela, Bohumil Jaroš

Proti :

nikto

Neprítomní: Štefan Belko, Bc. Renáta Bielčiková
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 29. 03. 2019 číslo 70/2019

k hospodáreniu CVČ Korňa za rok 2018
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie CVČ Korňa za rok 2018
b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie CVČ Korňa za rok 2018
REKAPITULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ČERPANIE ROZPOČTU
12/2018 v €
Vzdelávacie poukazy /CVČ/

4.883,00

Dotácia pre CVČ

19.020,50

Vlastné príjmy

395,00

Príjmy spolu:

24.298,50

Výdavky CVČ + Vzdelávacie poukazy
Výdavky spolu za CVČ
Stav v pokladni CVČ k 31.12.2018:

24.260,43
24.260,43
0 €

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Martin Kontrík, Milan Palica, Ing. Peter Veselka,
Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela, Bohumil Jaroš

Proti :

nikto

Neprítomní: Štefan Belko, Bc. Renáta Bielčiková
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie 5
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 29. 03. 2019 číslo 71/2019

k rozpočtovému opatreniu ZŠ Korňa č. 1/2019
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
rozpočtové opatrenie ZŠ Korňa č. 1/2019
b/ s c h v a ľ u j e
rozpočtové opatrenie ZŠ Korňa č. 1/2019 podľa predloženého návrhu

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Martin Kontrík, Milan Palica, Ing. Peter Veselka,
Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela, Bohumil Jaroš

Proti :

nikto

Neprítomní: Štefan Belko, Bc. Renáta Bielčiková
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 29. 03. 2019 číslo 72/2019

k hospodáreniu MŠ a ŠJ Korňa za rok 2018
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie MŠ a ŠJ Korňa za rok 2018
b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie MŠ a ŠJ Korňa za rok 2018
Rekapitulácia príjmov a výdavkov v €
PRÍJMY
Dotácia od obce do Mš
Dotácia od obce do Šj
Dotácia od obce celkom
Dotácia ŠR (5-6.ročné deti)
Hmotná núdza
Vlastné príjmy Mš
Poplatky Mš
Vlastné príjmy Mš
Poplatky Šj
Potraviny
Vlastné príjmy ŠJ
Vlastné príjmy celkom
Príjem celkom (dotácia obce, ŠR, vlastné)
z toho Mš
z toho Jš
VÝDAVKY
Výdavky Mš
Dotácia 5-6 r.deti
HN
Výdavky Mš celkom
Výdavky ŠJ

PRÍJEM
Očakávaný
93648,85
38130,00
131778,85
2709,00
280,00
1100,00
2000,00
3100,00
4600,00
29000,00
33600,00
36700,00
171467,85
99737,85
71730,00

Skutočný
93648,85
38130,00
131778,85
2709,00
252,00
1113,00
2007,00
3120,00
7626,96
30199,97
37826,93
40946,93
175686,78
99729,85
75956,93

VÝDAJ
Očakávaný
91463,06
2709,00
280,00
94452,06
77304,16

Skutočný
93815,87
2709,00
252,00
96776,87
77634,74

Celkom
Rozdiel Mš
Rozdiel ŠJ
Rozdiel celkom

171756,22
5285,79
-5574,16
-288,37

174411,61
2952,98
-1677,81
1275,17

Stavy na bankových účtoch a pokladniciach k 31.12.2018
Výdavkový bankový účet
Príjmový bankový účet
Účet Sociálny fond
Účet depozitu
Účet školskej jedálne
Pokladnica

38,44 EUR
10,00 EUR
83,41 EUR
8 730,75 EUR
110,04 EUR
0,00 EUR

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Martin Kontrík, Milan Palica, Ing. Peter Veselka,
Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela, Bohumil Jaroš

Proti :

nikto

Neprítomní: Štefan Belko, Bc. Renáta Bielčiková
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 29. 03. 2019 číslo 73/2019

k rozpočtovému opatreniu MŠ Korňa č. 1/2019
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
rozpočtové opatrenie MŠ Korňa č. 1/2019

b/ s c h v a ľ u j e
rozpočtové opatrenie MŠ Korňa č. 1/2019 podľa predloženého návrhu

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Martin Kontrík, Milan Palica, Ing. Peter Veselka,
Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela, Bohumil Jaroš

Proti :

nikto

Neprítomní: Štefan Belko, Bc. Renáta Bielčiková
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 29. 03. 2019 číslo 74/2019

k žiadosti MŠ Korňa o vrátenie vlastných príjmov za december 2018
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť MŠ Korňa o vrátenie vlastných príjmov za december 2018
b/ s c h v a ľ u j e
žiadosť MŠ Korňa o vrátenie vlastných príjmov za december 2018 vo výške 867,35 €

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Martin Kontrík, Milan Palica, Ing. Peter Veselka,
Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela, Bohumil Jaroš

Proti :

nikto

Neprítomní: Štefan Belko, Bc. Renáta Bielčiková
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie:5
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 29. 03. 2019 číslo 75/2019

ku Knižničnému a výpožičnému poriadku obecnej knižnice v Korni
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice v Korni

b/ s c h v a ľ u j e
Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice v Korni podľa predloženého návrhu

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Martin Kontrík, Milan Palica, Ing. Peter Veselka,
Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela, Bohumil Jaroš

Proti :

nikto

Neprítomní: Štefan Belko, Bc. Renáta Bielčiková
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 29. 03. 2019 číslo 76/2019

k prejednaniu zmluvy o dielo s výherným uchádzačom na projekt: “Zvyšovanie
energetickej hospodárnosti budovy OÚ Korňa“
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
zmluvu o dielo s výherným uchádzačom na projekt: “Zvyšovanie energetickej hospodárnosti
budovy OÚ Korňa“
b/ s c h v a ľ u j e
podpísanie zmluvy o dielo s výherným uchádzačom na projekt: “Zvyšovanie energetickej
hospodárnosti budovy OÚ Korňa“

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Martin Kontrík, Milan Palica, Ing. Peter Veselka,
Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela, Bohumil Jaroš

Proti :

nikto

Neprítomní: Štefan Belko, Bc. Renáta Bielčiková
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 29. 03. 2019 číslo 77/2019

k návrhu na schválenie priameho prenájmu priestorov na prevádzku kvetinárstva
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh na schválenie priameho prenájmu priestorov na prevádzku kvetinárstva
b/ s c h v a ľ u j e
1./ priamy prenájom priestorov na prevádzku kvetinárstva formou výberového konania
2./ komisiu pre výberové konanie v zložení: Bohumil Jaroš, Ing. Peter Veselka, Ing. Jana
Brezinová

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Martin Kontrík, Milan Palica, Ing. Peter Veselka,
Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela, Bohumil Jaroš

Proti :

nikto

Neprítomní: Štefan Belko, Bc. Renáta Bielčiková
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 29. 03. 2019 číslo 78/2019

k návrhu na schválenie nestránkového dňa na Obecnom úrade Korňa
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh na schválenie nestránkového dňa na Obecnom úrade Korňa

b/ s c h v a ľ u j e
nestránkový deň na Obecnom úrade Korňa - štvrtok od 1.4.2019

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Milan Palica, Ing. Peter Veselka,
Ing. Anton Sabela, Bohumil Jaroš

Proti :

Rastislav Fatura

Zdržal sa:
Martin Kontrík
Neprítomní:
Štefan Belko, Bc. Renáta Bielčiková
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 29. 03. 2019 číslo 79/2019

k návrhu na navýšenie úveru na výstavbu mosta pri ZŠ Korňa
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
návrh na navýšenie úveru na výstavbu mosta pri ZŠ Korňa
b/ s c h v a ľ u j e
navýšenie úveru na 180 tis.€, poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom:
Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO:31 575 951, IČ DPH: SK2020372541,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo:148/L za
podmienok dojednaných v príslušnej zmluve, na účely zabezpečenia financovania
investičného projektu: „Výstavba mosta pri Základnej škole Korňa“

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Martin Kontrík, Milan Palica,
Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela, Bohumil Jaroš

Proti :

nikto

Neprítomní: Štefan Belko Bc. Renáta Bielčiková
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 29. 03. 2019 číslo 80/2019

k žiadosti Martina Rudinského, bytom Klokočov 385 o odkúpenie obecného pozemku
parcely CKN 2962/8 o výmere 63 m², ktorá je zatiaľ súčasťou pozemku CKN 2962/1
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Martina Rudinského, bytom Klokočov 385 o odkúpenie obecného pozemku parcely
CKN 2962/8 o výmere 63 m², ktorá je zatiaľ súčasťou pozemku CKN 2962/1
b/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku v k. ú. Korňa p. č. CKN 2962/8 o výmere 63 m²,vo vlastníctve obce
za cenu 3,32€/m², v súlade s §9a ods. 8 písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci
v znení zmien a noviel, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že sa
jedná o pozemky, ktoré sú priľahlé k pozemku žiadateľa a obec ich nevyužíva. Všetky
náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí žiadateľ

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Martin Kontrík, Milan Palica, Ing. Peter Veselka,
Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela, Bohumil Jaroš

Proti :

nikto

Neprítomní: Štefan Belko, Bc. Renáta Bielčiková
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 29. 03. 2019 číslo 81/2019

k žiadosti Ivana Franeka bytom Vyšná Korňa 647, 023 21 Korňa o odkúpenie obecného
pozemku parcely EKN 9-33184/1, ktorá je evidovaná na LV 3715
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Ivana Franeka bytom Vyšná Korňa 647, 023 21 Korňa o odkúpenie obecného
pozemku parcely EKN 9-33184/1, ktorá je evidovaná na LV 3715
b/ s c h v a ľ u j e
zverejniť zámer odpredaja pozemku v k. ú. Korňa p. č. EKN 9-33184/1, ktorá je evidovaná
na LV 3715, vo vlastníctve obce za cenu 3,32€/m², v súlade s §9a ods. 8 písm. e/ zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení zmien a noviel, z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
ktorý spočíva v tom, že sa jedná o pozemky, ktoré sú priľahlé k pozemku žiadateľa a obec ich
nevyužíva. Všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí žiadateľ
c/ u k l a d á
Ing. Jane Brezinovej zverejniť zámer odpredaja pozemku v k. ú. Korňa p. č. EKN 9-33184/1
vo vlastníctve obce za cenu 3,32€/m², po doložení geometrického plánu

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Milan Palica, Ing. Peter Veselka,
Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela, Bohumil Jaroš

Proti :

nikto

Neprítomní: Štefan Belko, Bc. Renáta Bielčiková, Emília Barčáková
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 29. 03. 2019 číslo 82/2019

k žiadosti Františka Hrtúsa bytom Vyšná Korňa 80, 023 21 Korňa o odkúpenie
obecného pozemku parcely CKN č. 2995/1 o výmere 169 m²a parcelu CKN č. 2992/1
o výmere 192 m²
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Františka Hrtúsa bytom Vyšná Korňa 80, 023 21 Korňa o odkúpenie obecného
pozemku parcely CKN č. 2995/1 o výmere 169 m²a parcelu CKN č. 2992/1 o výmere 192 m²
b/ s c h v a ľ u j e
zverejniť zámer odpredaja pozemku v k. ú. Korňa p. č. CKN č. 2995/1 o výmere 169 m²
a parcelu CKN č. 2992/1 o výmere 192 m², vo vlastníctve obce za cenu 3,32€/m², v súlade
s §9a ods. 8 písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení zmien a noviel,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že sa jedná o pozemky, ktoré sú
priľahlé k pozemku žiadateľa a obec ich nevyužíva. Všetky náklady spojené s prevodom
nehnuteľnosti hradí žiadateľ
c/ u k l a d á
Ing. Jane Brezinovej zverejniť zámer odpredaja pozemku v k. ú. Korňa p. č. CKN č. 2995/1 o
výmere 169 m² a parcelu CKN č. 2992/1 o výmere 192 m² vo vlastníctve obce za cenu
3,32€/m²

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Milan Palica, Ing. Peter Veselka Ing. Anton Sabela,
Bohumil Jaroš

Zdržal sa

: Rastislav Fatura

Neprítomní: Štefan Belko, Emília Barčáková, Bc. Renáta Bielčiková
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 29. 03. 2019 číslo 83/2019

k žiadosti Jána Tkáčika, bytom Nižná Korňa 66, 023 21 Korňa o odkúpenie obecného
pozemku parcely CKN č. 647/1- zast. pl. o výmere 84 m²a parcelu CKN č. 647/3- zast.
pl. o výmere 417 m², CKN č. 647/4 -zas. pl. o výmere 85 m², CKN č. 648/2- záhrada
o výmere 27 m², CKN č. 649/1 – záhrada o výmere 494 m², ktoré boli vytvorené z parcely
EKN č. 33480/5, zapísané na LV 3715 vo vlastníctve obce
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Jána Tkáčika, bytom Nižná Korňa 66, 023 21 Korňa o odkúpenie obecného pozemku
parcely CKN č. 647/1- zast. pl. o výmere 84 m², parcelu CKN č. 647/3- zast. pl. o výmere 417
m², CKN č. 647/4 -zas. pl. o výmere 85 m², CKN č. 648/2- záhrada o výmere 27 m², CKN č.
649/1 – záhrada o výmere 494 m², ktoré boli vytvorené z parcely EKN č. 33480/5, zapísané na
LV 3715 vo vlastníctve obce
b/ s c h v a ľ u j e
zverejniť zámer odpredaja pozemku v k. ú. Korňa p. č. CKN č. 647/1- zast. pl. o výmere
84 m², parcelu CKN č. 647/3- zast. pl. o výmere 417 m², CKN č. 647/4 -zas. pl. o výmere
85 m², CKN č. 648/2- záhrada o výmere 27 m², CKN č. 649/1 – záhrada o výmere 494 m², ktoré
boli vytvorené z parcely EKN č. 33480/5, zapísané na LV 3715, vo vlastníctve obce za cenu
3,32€/m² v súlade s §9a ods. 8 písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení
zmien a noviel, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že sa jedná
o pozemky, ktoré sú priľahlé k pozemku žiadateľa a obec ich nevyužíva. Všetky náklady
spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí žiadateľ
c/ u k l a d á
Ing. Jane Brezinovej zverejniť zámer odpredaja pozemku v k. ú. Korňa p. č. CKN č. 647/1zast. pl. o výmere 84 m², parcelu CKN č. 647/3- zast. pl. o výmere 417 m², CKN č. 647/4 -zas.
pl. o výmere 85 m², CKN č. 648/2- záhrada o výmere 27 m², CKN č. 649/1 – záhrada o výmere
494 m², ktoré boli vytvorené z parcely EKN č. 33480/5, zapísané na LV 3715vo vlastníctve
obce za cenu 3,32 €/m²

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Milan Palica, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura,
Ing. Anton Sabela, Bohumil Jaroš

Proti :

nikto

Neprítomní: Štefan Belko, Emília Barčáková, Bc. Renáta Bielčiková
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 29. 03. 2019 číslo 84/2019

k žiadosti Miroslava Šintalu a Lucie Šintalovej, rod. Kyjanicovej, bytom Vyšná Korňa
532, 023 21 Korňa o odkúpenie obecného pozemku parcely CKN č. 3650/2 v katastrálnom
území Korňa o výmere 180 m², ktorá sa prekrýva s parcelou EKN č. 33181/1
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Miroslava Šintala a Lucie Šintalovej, rod. Kyjanicovej, bytom Vyšná Korňa 532,
023 21 Korňa o odkúpenie obecného pozemku parcely CKN č. 3650/2 v katastrálnom území
Korňa o výmere 180 m², ktorá sa prekrýva s parcelou EKN č. 33181/1
b/ n e s c h v a ľ u j e
zámer odpredaja obecného pozemku parcely CKN č. 3650/2 v katastrálnom území Korňa o
výmere 180 m², ktorá sa prekrýva s parcelou EKN č. 33181/1

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Milan Palica, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura,
Ing. Anton Sabela, Bohumil Jaroš

Proti :

nikto

Neprítomní: Štefan Belko, Emília Barčáková, Bc. Renáta Bielčiková,
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 29. 03. 2019 číslo 85/2019

k žiadosti Ing. Tomáša Ježíka, konateľa Kysuckej lesnej spoločnosti o prepracovanie
územného plánu obce
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Ing. Tomáša Ježíka, konateľa Kysuckej lesnej spoločnosti o prepracovanie územného
plánu obce
b/ b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť Ing. Tomáša Ježíka, konateľa Kysuckej lesnej spoločnosti o prepracovanie územného
plánu obce

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Milan Palica, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura,
Ing. Anton Sabela, Bohumil Jaroš

Proti :

nikto

Neprítomní: Štefan Belko, Emília Barčáková, Bc. Renáta Bielčiková
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 29. 03. 2019 číslo 86/2019

k žiadosti Heleny Mikulovej, Chalupkova 155/7, 022 04 Čadca o pomoc pri orezaní
stromu a jeho odstránení spod elektrického vedenia v obci Korňa na p. č. CKN 678
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Heleny Mikulovej, Chalupkova 155/7, 022 04 Čadca o pomoc pri orezaní stromu a
jeho odstránení spod elektrického vedenia v obci Korňa na p. č. CKN 678

b/ z a m i e t a
žiadosť Heleny Mikulovej, Chalupkova 155/7, 022 04 Čadca o pomoc pri orezaní stromu a
jeho odstránení spod elektrického vedenia v obci Korňa na p. č. CKN 678

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Milan Palica, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura, Ing. Anton
Sabela, Bohumil Jaroš

Proti :

nikto

Neprítomní: Štefan Belko, Emília Barčáková, Bc. Renáta Bielčiková,
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 29. 03. 2019 číslo 87/2019

k žiadosti MO Slovenského rybárskeho zväzu Turzovka o poskytnutie dotácie
z rozpočtu obce Korňa v sume 200,- €
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť MO Slovenského rybárskeho zväzu Turzovka o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
Korňa v sume 200,- €
b/ s c h v a ľ u j e
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Korňa v sume 200,- € MO Slovenského rybárskeho
zväzu Turzovka
c/ u k l a d á
Ing. Jane Brezinovej uhradiť schválenú dotáciu MO Slovenského rybárskeho zväzu Turzovka
v sume 200,-€

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Milan Palica, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura,
Ing. Anton Sabela, Bohumil Jaroš

Proti :

nikto

Neprítomní: Štefan Belko, Emília Barčáková, Bc. Renáta Bielčiková
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 29. 03. 2019 číslo 88/2019

k žiadosti Jozefa Rejdu, Korňa 425 o zabezpečenie výrubu drevín, nachádzajúcich sa
pri ceste, ktoré zasahujú do elektrického vedenia v časti Korňa u Dubači
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Jozefa Rejdu, Korňa 425 o zabezpečenie výrubu drevín, nachádzajúcich sa pri ceste,
ktoré zasahujú do elektrického vedenia v časti Korňa u Dubači
b/ z a m i e t a
žiadosť Jozefa Rejdu, Korňa 425 o zabezpečenie výrubu drevín, nachádzajúcich sa pri ceste,
ktoré zasahujú do elektrického vedenia v časti Korňa u Dubači

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Milan Palica, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura,
Ing. Anton Sabela, Bohumil Jaroš

Proti :

nikto

Neprítomní: Štefan Belko, Emília Barčáková, Bc. Renáta Bielčiková,
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 29. 03. 2019 číslo 89/2019

k žiadosti OZ Bimaček, Kysucká ľudová kultúra, 023 54 Podvysoká 409 o finančný
príspevok na vydanie novej knihy MUDr. Jozefa Marca – Nárečie tzv. Veľkej Turzovky
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť OZ Bimaček, Kysucká ľudová kultúra, 023 54 Podvysoká 409 o finančný príspevok
na vydanie novej knihy MUDr. Jozefa Marca – Nárečie tzv. Veľkej Turzovky
b/ s c h v a ľ u j e
finančný príspevok v sume 500,- € na vydanie novej knihy MUDr. Jozefa Marca – Nárečie
tzv. Veľkej Turzovky OZ Bimaček, Kysucká ľudová kultúra, 023 54 Podvysoká 409
c/ u k l a d á
Ing. Jane Brezinovej, ek. OÚ Korňa uhradiť finančný príspevok v sume 500,-€ žiadateľovi

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Milan Palica, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura,
Ing. Anton Sabela, Bohumil Jaroš

Proti :

nikto

Neprítomní: Štefan Belko, Emília Barčáková, Bc. Renáta Bielčiková,
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 29. 03. 2019 číslo 90/2019

k návrhu na vyhotovenie realizovateľnej projektovej dokumentácie na chodníky
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
návrh na vyhotovenie realizovateľnej projektovej dokumentácie na chodníky

b/ s c h v a ľ u j e
vyhotovenie realizovateľnej projektovej dokumentácie na chodníky s prihliadnutím na reálnu
situáciu

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Milan Palica, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura,
Ing. Anton Sabela, Bohumil Jaroš

Proti :

nikto

Neprítomní: Štefan Belko, Emília Barčáková, Bc. Renáta Bielčiková,
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 29. 03. 2019 číslo 91/2019

k návrhu na realizáciu optického kábla na pokrytie vysokorýchlostného internetu, ktorý
bude ťahaný po stĺpoch obecného rozhlasu a verejného osvetlenia
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
návrh na realizáciu optického kábla na pokrytie vysokorýchlostného internetu, ktorý bude
ťahaný po stĺpoch obecného rozhlasu a verejného osvetlenia

b/ s c h v a ľ u j e
realizáciu optického kábla na pokrytie vysokorýchlostného internetu, ktorý bude ťahaný po
stĺpoch obecného rozhlasu a verejného osvetlenia

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Milan Palica, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura,
Ing. Anton Sabela, Bohumil Jaroš

Proti :

nikto

Neprítomní: Štefan Belko, Emília Barčáková, Bc. Renáta Bielčiková,
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 29. 03. 2019 číslo 92/2019

k žiadosti ZŠ Korňa o financovanie spoluúčasti projektu: 5% „V Základnej škole
úspešnejší“
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť ZŠ Korňa o financovanie spoluúčasti projektu: 5% „V Základnej škole úspešnejší“
b/ s c h v a ľ u j e
5% spoluúčasť na financovaní projektu: „V Základnej škole úspešnejší“ v sume 939,- pre rok
2019 s tým, že uvedenú finančnú čiastku ekonómka zapracuje do rozpočtu

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Milan Palica, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura,
Ing. Anton Sabela, Bohumil Jaroš

Proti :

nikto

Neprítomní: Štefan Belko, Emília Barčáková, Bc. Renáta Bielčiková,
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 29. 03. 2019 číslo 93/2019

k správe o činnosti TJ Kysučan Korňa za rok 2018
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
správu o činnosti TJ Kysučan Korňa za rok 2018
b/ b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti TJ Kysučan Korňa za rok 2018
c/ s c h v a ľ u j e
hospodára pre TJ v rozsahu na sezónu s tým, že bude zamestnancom obce na obdobie 6 /šesť/
mesiacov

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Milan Palica, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura,
Ing. Anton Sabela, Bohumil Jaroš

Proti :

nikto

Neprítomní: Štefan Belko, Emília Barčáková, Bc. Renáta Bielčiková,
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 29. 03. 2019 číslo 94/2019

k žiadosti Jozefy Zahatlanovej, Korňa 498 o stanovisko pre konanie o dodatočnom
povolení stavby na pozemkoch parc. č.: C KN 239/1, 5/1, 6/1, 6/3, 5/4 v katastrálnom území
Korňa
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Jozefy Zahatlanovej, Korňa 498 o stanovisko pre konanie o dodatočnom povolení
stavby na pozemkoch parc. č.: C KN 239/1, 5/1, 6/1, 6/3, 5/4 v katastrálnom území Korňa
b/ s c h v a ľ u j e
podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydanie
súhlasného záväzného stanoviska s dodatočným povolením terénnych úprav, na pozemkoch
parc. č. C KN 239/1, 5/1, 6/1, 6/3, 5/4 v katastrálnom území Korňa pri dodržaní týchto
podmienok:
1. Užívaním realizovaných terénnych úprav nesmie byť miestna časť, v ktorej sú realizované
a okolie v katastrálnom území obce Korňa zaťažované nad prípustnú možnú mieru.
2. Iné ako súčasné využitie pozemkov, resp. investičná výstavba je v zmysle zákona č.50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov, možná len na základe povolenia príslušného stavebného úradu.
3. Toto vyjadrenie k funkčnému využitiu pozemkov nenahrádza rozhodnutia (povolenia),
stanoviská, vyjadrenia alebo opatrenie obce ako stavebného úradu, či orgánu verejnej správy
podľa osobitných predpisov.

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Milan Palica, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura,
Ing. Anton Sabela, Bohumil Jaroš

Proti :

nikto

Neprítomní: Štefan Belko, Emília Barčáková, Bc. Renáta Bielčiková
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

