Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Korni, konaného dňa 29. 11. 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:

Emília Barčáková

Ad. 1./ Otvorenie zasadania OZ
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Korni otvoril a viedol starosta obce Štefan Belko.
Konštatoval, že mimoriadne 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 s doplneným bodom programu č. 3. Rozpočtové opatrenie č. 7/2018
Poveril zapisovateľku p. Danielu Neherovú, prac. OÚ, za overovateľov zápisnice boli určení p.
Martin Kontrík, p. Mgr. Peter Paľuch, do návrhovej komisie boli určení poslanci p. Rastislav
Fatura, p. Bohumil Jaroš a p. Jana Bielčiková. Overovatelia zápisnice, návrhová
komisia, zapisovateľka boli schválení.
Program :

1./ Zahájenie zasadnutia, schválenie programu, overovateľov, určenie
zapisovateľa a návrhovej komisie
2./ Prerokovanie mimoriadnej situácie – požiar obecného úradu
3./ Rozpočtové opatrenie obce č. 7/2018
4./ Rôzne
5./ Diskusia
6./ Záver
K tomuto bodu programu bolo prijaté a schválené uznesenie č. 532/2018

Ad. 2./ Prerokovanie mimoriadnej situácie – požiar obecného úradu
V tomto bode programu obecné zastupiteľstvo prejednalo situáciu po požiare obecného úradu.
Starosta obce podal informáciu ostatným prítomným o zistených skutočnostiach. Polícia zistila
podľa kamerového záznamu, že požiar vznikol v noci o 2 h.25 min., zároveň vylúčila cudzie
zavinenie, k požiaru došlo vznietením asi 1,5 m od brusiarne, požiar sa rozšíril na poukladané
drevo vedľa kotolne a zasiahol aj strechu budovy. Starosta obce musel vyvrátiť reči, ktoré sa
šíria, že zhorel archív a pod. Nie, nezhorel ani jeden dokument, archív z ekonomickými vecami
je nepoškodený, sú tam len zatečené steny aj v druhom archíve sú tiež zatečené steny. Máme tu
už aj vyjadrenie statika p. Ing. Maslíka a návrh riešenia mimoriadnej situácie a prečítal celý
návrh, ktorý poskytol statik. Obhliadka bude vykonaná v sobotu. Podľa dostupných informácií
sa budú robiť sondy, krov nad zasadačkou aj nad kinosálou musí ísť von a bude sa robiť nový.
Budovu máme poistenú, takže na obnovu strechy budeme mať finančné prostriedky. Krytinu
nám zaplatia celú z dôvodu, že pri rekonštrukcií krytiny sme navýšili poistenie budovy o 100
tis. eur. Je tu veľa práce, bude treba robiť projekt na elektrické rozvody, zhorela nám časť
elektrického vedenia, rieši sa aj internet. Ďalej starosta informoval, že vianočné trhy sa budú
konať pred obecným úradom ale Mikuláš bude v telocvični základnej školy 8.12.2018, o 14.00
hod. Starosta poďakoval p. Paľuchovi za pomoc pri realizovaní projektu pre TJ Kysučan
Korňa, p. Rastislavovi Faturovi za pomoc pri projektoch pre DHZ Korňa, p. Vladimírovi
Šufliarskemu za prácu zástupcu starostu a aktivitu na úseku kultúry. Všetkým poslancom
poďakoval za účasť na komisiách a zastupiteľstvách.
Ing. Marianna Bebčáková informovala prítomných, že bola na úrade, keď tu pol pracovník
poisťovne. Informovala, že sa bude meniť celá krytina, tam ako začína knižnica, časť krovu sa
chemicky ošetrí ale zvyšok krovu / asi 4/5 sa musí vymeniť. Niektoré práce si budeme robiť
sami, ale na odborné práce treba zavolať firmy. My nie sme platcami DPH, tak to treba riešiť
s takými firmami, ktoré tiež nie sú platcami DPH. Strechu musíme zakryť. Ďalej sa
informovala, že počula, že pri cintoríne bude osadené nové dopravné značenie./odpoveď – áno,
jedna dopravná značka - zákaz v zimnom období bez reťazí a druhá – zákaz vjazdu autobusom
a nákladným vozidlám s celkovou dĺžkou nad 10 metrov.
Rastislav Fatura navrhol, aby sme zavolali súdneho znalca, aby určil škodu a obecného
právnika. Je škoda, že sa na požiar prišlo neskoro. Požiar horel asi pol hodiny, keď sa zistilo,
že horí. Naši hasiči tu boli ako prví, následne prichádzali ostatné požiarne jednotky.
Ing. Marianna Bebčáková sa informovala, v akom stave sú práce na moste pri základnej škole.
Starosta odpovedal, že stavebné povolenie bude v dohľadnej dobe vydané, všetky dotknuté
strany sa už vyjadrili s pripomienkami, ktoré sa zapracujú do stavebného povolenia.
K zbernému dvoru sa starosta vyjadril, že kompostéry máme už na dvore, treba ich dať do
domácnosti. Techniku na zberný dvor majú voziť po ukončení administratívnej kontroly, ale
asi v priebehu budúceho týždňa.
Martin Kontrík sa informoval, či ešte prebieha infokampaň na zberný dvor – /je predlžená do
31.12.2018/, ďalej čo je s kompostoviskom – /nie je stavebné povolenie/.
Jana Bielčiková poďakovala prítomným poslancom za spoluprácu a popriala do budúcnosti
veľa úspechov a hlavne lepšiu spoluprácu starostu s poslancami ako bola doposiaľ.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 533/2018.
Ad.3./ Rozpočtové opatrenie obce č. 7/2018
V tomto bode programu bolo prejednané rozpočtové opatrenie, ktoré podrobne vysvetlila p.
Ing. Brezinová, ekonómka OÚ.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.534/2018.
Ad. 4./ Rôzne

V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť p. Štefana Belku, o preplatenie nevyčerpanej
dovolenky.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 535/2018.
Ad. 5./ Diskusia
Diskusia je zaznačená v priebehu zápisnice.
Ad. 6./ Záver
P. Štefan Belko, starosta obce konštatoval, že program dnešného mimoriadneho zasadnutia
OZ bol vyčerpaný, poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

Štefan Belko
starosta obce

Overovatelia
Martin Kontrík

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

Mgr. Peter Paľuch

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

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 29. 11. 2018 č. 532/2018

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 – Martina Kontríka a Mgr. Petra Paľucha, zapisovateľku zápisnice p.
Danielu Neherovú, návrhovú komisiu v zložení – Rastislav Fatura, Bohumil Jaroš, Jana
Bielčiková 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 29. 11. 2018 č. 533/2018

k návrhu na riešenie nevyhnutných staticko-konštrukčných
udalosti/požiaru/ budovy obecného úradu

zásahov

po

havarijnej

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
návrh na riešenie nevyhnutných staticko-konštrukčných zásahov po havarijne udalosti
/požiaru/ budovy obecného úradu
b/ s c h v a ľ u j e
1./ prizvanie statika p. Ing. Pavla Maslíka k vypracovaniu opatrení na obnovu strechy zasiahnutej
strešnej konštrukcie zo dňa 25.11.2018
2./ diagnostická obhliadka so zameraním rozsahu poškodenia po havarijnej udalosti
3./ zameranie a zdokumentovanie jestvujúceho krovu
4./ vyhodnotenie nutných záchranných prác pre zhotovenie provizórneho, resp. v rámci
jestvujúceho tvaru a charakteru stavby, návrh trvalého nosného systému strešnej konštrukcie
5./ návrh opatrení pre fixáciu čiastočne poškodených konštrukcií, ktoré budú riešené v 2. fáze
návrhu celkovej obnovy krovu/ strechy
6./ návrh potrebného krovu nad zdevastovanou časťou budovy a vyhotovenie konštrukčných
výkresov krovu s výpisom prvkov- podklad pre rozpočet
7./ zabezpečiť dočasné pokrytie strechy trapézovým plechom

Hlasovanie jednotlivých poslancov
Za

:

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

Zdržal sa :

nikto

Neprítomní na hlasovaní : Jaroslav Chylík, Rastislav Fatura
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Štefan Belko, starosta obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 29. 11. 2018 č. 534/2018

k rozpočtovému opatreniu obce č. 7/2018
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
rozpočtové opatrenie obce č. 7/2018
b/ s c h v a ľ u j e
rozpočtové opatrenie obce č. 7/2018 podľa predloženého návrhu

Hlasovanie jednotlivých poslancov
Za

:

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

Zdržal sa :

nikto

Neprítomní na hlasovaní : Jaroslav Chylík, Jana Bielčiková
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Štefan Belko, starosta obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 29. 11. 2018 č. 535/2018

k preplateniu nevyčerpanej dovolenky starostovi obce Štefanovi Belkovi
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostovi obce Štefanovi Belkovi

b/ s c h v a ľ u j e
preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostovi obce Štefanovi Belkovi v počte 49 dní

Hlasovanie jednotlivých poslancov
Za

:

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

Zdržal sa :

nikto

Neprítomní na hlasovaní : Jaroslav Chylík, Jana Bielčiková
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Štefan Belko, starosta obce

