Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Korni, konaného dňa 28. 08. 2020 v Korni
Prítomní :

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce
Ing. Anton Sabela, poslanec OZ
Emília Barčáková, poslankyňa OZ
Bc. Renáta Bielčiková, poslankyňa OZ
Rastislav Fatura, poslanec OZ
Martin Kontrík, poslanec OZ

Neprítomní :

Bohumil Jaroš, zástupca starostu
Ing. Peter Veselka, poslanec OZ
Milan Palica, poslanec OZ
Štefan Belko, poslanec OZ

Ostatní prítomní: Daniela Neherová, prac. OÚ
Mgr. Jana Rapušáková, prac. obce
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 5 poslancov, z celkového počtu 9,
takže zasadnutie je uznášania schopné.
2./ Určenie overovateľov, zapisovateľa a návrhovej komisie
Následne starostka oboznámila prítomných s programom zasadnutia OZ, ktorý bol schválený.
Poverila zapisovateľku p. Danielu Neherovú, prac. OÚ, za overovateľov zápisnice boli určení
Martin Kontrík, Emília Barčáková, do návrhovej komisie boli určení poslanci Ing. Anton
Sabela, Bc. Renáta Bielčiková a Rastislav Fatura. Overovatelia zápisnice, návrhová
komisia, zapisovateľka boli schválení jednomyseľne.
Program rokovania OZ:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľky a návrhovej
komisie
3. Návrh na podpis ZoD s víťazným uchádzačom na výstavbu chodníka od OÚ Korňa po
križovatku k MŠ
4. Návrh na podpísanie KZ s podielovými majiteľmi pozemkov na cintoríne
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Návrh na uznesenie
8. Záver

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 329/2020
3./ Návrh na podpis ZoD s víťazným uchádzačom na výstavbu chodníka od OÚ Korňa
po križovatku k MŠ
V tomto bode programu bol prejednaný návrh na podpis ZoD s víťazným uchádzačom na
výstavbu chodníka od OÚ Korňa po križovatku k MŠ. Víťazný uchádzač je firma SAMAX
sk s.r.o. – Marián Šamaj, Korňa 915.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 330/2020
4./ Návrh na podpísanie KZ s podielovými majiteľmi pozemkov na cintoríne
V tomto bode programu bol prejednaný návrh na podpísanie KZ s podielovými majiteľmi
pozemkov na cintoríne.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 331/2020
5./ Rôzne
a/ V tomto bode programu bol prejednaný návrh na dofinancovanie chodníka formou úveru
vo výške 40tis.€.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 332/2020
6./ Diskusia
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce – podala prítomným informácie ohľadom
výberového konania na výstavbu chodníka.
7./ Návrh na uznesenie – neboli žiadne návrhy
8./ 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:
Martin Kontrík

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

Emília Barčáková

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

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 28. 08. 2020 číslo 329/2020

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 Martin Kontrík, Emília Barčáková, návrhovú komisiu v zložení:
Ing. Anton Sabela, Bc. Renáta Bielčiková, Rastislav Fatura, zapisovateľku p. Danielu
Neherovú a program rokovania

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Emília Barčáková, Bc. Renáta Bielčiková,
Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Ing. Peter Veselka, Bohumil Jaroš, Štefan Belko
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 5
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 3
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 28. 08. 2020 číslo 330/2020

k návrhu na podpis ZoD s víťazným uchádzačom- firmou SAMAX sk s.r.o. Marián Šamaj,
Korňa 915 na výstavbu chodníka od OÚ Korňa po križovatku k MŠ

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
návrh na podpis ZoD s víťazným uchádzačom - firmou SAMAX sk s.r.o. Marián Šamaj,
Korňa 915 na výstavbu chodníka od OÚ Korňa po križovatku k MŠ
b/ s c h v a ľ u j e
podpísanie ZoD s víťazným uchádzačom - firmou SAMAX sk s.r.o. Marián Šamaj, Korňa 915
na výstavbu chodníka od OÚ Korňa po križovatku k MŠ

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Emília Barčáková, Bc. Renáta Bielčiková,
Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Ing. Peter Veselka, Bohumil Jaroš, Štefan Belko
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 5
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 3
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 28. 08. 2020 číslo 331/2020

k návrhu na podpísanie KZ s podielovými majiteľmi pozemkov na cintoríne
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
návrh na podpísanie KZ s podielovými majiteľmi pozemkov na cintoríne
b/ s c h v a ľ u j e
výkup pozemkov od súkromných vlastníkov na cintoríne:
1.Ivana Pastvová, rod. Malíková, Palárikova 1393/75, 022 04 Čadca 4
A: parcela E KN č. 13284/1 o výmere 202 m² – spoluvlastnícky podiel v rozsahu 3/32, čo
predstavuje 18,94m² v sume 47,35 €
B: parcela E KN č. 13284/2 o výmere 1460m² - spoluvlastnícky podiel 3/32, čo predstavuje
136,88m² v sume 342,20€.
Celková kúpna cena predstavuje 389,55€.
2. Pavol Dubáč, rod. Dubáč. Vyšná Korňa 895, 023 21 Korňa
A: parcela E KN č. 13284/1 o výmere 202 m² – spoluvlastnícky podiel v rozsahu 3/32, čo
predstavuje 18,94m² v sume 47,35 €
B: parcela E KN č. 13284/2 o výmere 1460m² - spoluvlastnícky podiel 3/32, čo predstavuje
136,88m² v sume 342,20€.
Celková kúpna cena predstavuje 389,55€.

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Emília Barčáková, Bc. Renáta Bielčiková,
Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Ing. Peter Veselka, Bohumil Jaroš, Štefan Belko
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 5
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 3
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 28. 08. 2020 číslo 332/2020

k návrhu na dofinancovanie výstavby chodníka formou úveru vo výške 40tis. €
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
návrh na dofinancovanie výstavby chodníka formou úveru vo výške 40tis. €
b/ s c h v a ľ u j e
dofinancovanie výstavby chodníka formou úveru vo výške 40tis. €
c/ p o v e r u j e
starostku, aby vykonala do budúce zasadania OZ prieskum v peňažných ústavoch za účelom
vypracovania ponúk na čerpanie úveru vo výške 40tis.€
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Emília Barčáková, Bc. Renáta Bielčiková,
Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Ing. Peter Veselka, Bohumil Jaroš, Štefan Belko
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 5
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 3

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

