Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Korni, konaného dňa 22. 10. 2021 v Korni
Prítomní :

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce
Bohumil Jaroš, zástupca starostu
Martin Kontrík, poslanec OZ
Ing. Peter Veselka, poslanec OZ
Ing. Anton Sabela, poslanec OZ
Emília Barčáková, poslankyňa OZ
Jana Bielčiková, poslankyňa OZ
Neprítomní:
Rastislav Fatura, poslanec OZ
Štefan Belko, poslanec OZ
Bc. Renáta Bielčiková, poslankyňa OZ
Ostatní prítomní: Daniela Neherová, prac. OÚ
Mgr. Jaroslava Srničková, riad. ZŠ
Mgr. Jana Rapušáková, prac. obce
Ing. Marcel Nekoranec, hl. kontrolór obce
Ing. Jana Brezinová, ek. OÚ
Emília Vrabliková, riad. MŠ
1./ Otvorenie zasadania OZ
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Korni otvorila a viedla starostka obce Ing. Marianna
Bebčáková. Obecného zastupiteľstva sa zúčastnilo 6 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
Emília Barčáková, Ing. Peter Veselka, do návrhovej komisie boli určení poslanci Bohumil
Jaroš, Martin Kontrík. Overovatelia zápisnice, návrhová komisia, zapisovateľka boli
schválení jednomyselne.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 534/2021
Program rokovania OZ:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľky
a návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 03. 09. 2021
4. Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31. 12. 2020
5. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31. 12. 2020
6. Hospodárenie obce za 3. štvrťrok 2021
7. Rozpočtové opatrenie obce č. 5/2021
8. Hospodárenie ZŠ, CVČ, ŠKD Korňa za 3. štvrťrok 2021
9. Žiadosť ZŠ Korňa o presun finančných prostriedkov zo ŠR z prevádzky do osobných nákladov
10. Rozpočtové opatrenie ZŠ Korňa č. 4/2021

11. Hospodárenie MŠ Korňa za 3. štvrťrok 2021
12. Rozpočtové opatrenie MŠ Korňa č. 4/2021
13. Návrh na zapojenie sa do výzvy - kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67 – Rozšírenie
kapacity a zlepšenie podmienok Materskej školy Korňa, kód žiadosti NFP302020BMX5
14. Bezpečnostná smernica na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti o prijímaní
a vybavovaní oznámení o protispoločenskej činnosti
15. Správa hlavného kontrolóra obce o výsledku finančnej kontroly č.16092021 na úseku správy
daní a poplatkov
16. Rôzne
17. Diskusia
18. Návrh na uznesenie
19. Záver
3./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 03. 09. 2021
V tomto bode programu bola prejednaná správa o kontrole plnenia uznesení prijatých na
zasadnutí dňa 03. 09. 2021. OZ správu prejednalo a vzalo na vedomie.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 535/2021.
4./Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31. 12. 2020
V tomto bode programu bola prejednaná správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej
účtovnej závierky k 31. 12. 2020. OZ správu prejednalo a vzalo na vedomie.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 536/2021.
5./ Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31. 12. 2020
V tomto bode programu bola prejednaná správa nezávislého audítora z auditu účtovnej
závierky k 31. 12. 2020. OZ správu prejednalo a vzalo na vedomie.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 537/2021.
6./Hospodárenie obce za 3. štvrťrok 2021
V tomto bode programu bolo prerokované hospodárenie obce Korňa za 3. štvrťrok 2021.
OZ hospodárenie prejednalo a schválilo.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 538/2021.
7./ Rozpočtové opatrenie obce č. 5/2021
V tomto bode programu bolo prejednané rozpočtové opatrenie č. 5/2021. OZ rozpočtové
opatrenie obce č. 5/2021 prerokovalo a schválilo podľa predloženého návrhu.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 539/2021.
8./ Hospodárenie ZŠ, CVČ, ŠKD Korňa za 3. štvrťrok 2021
V tomto bode programu bolo prerokované hospodárenie ZŠ, CVČ, ŠKD Korňa za 3. štvrťrok
2021. OZ hospodárenie ZŠ, CVČ A ŠKD prejednalo a schválilo.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.540, 541,542/2021.
9./Žiadosť ZŠ Korňa o presun finančných prostriedkov zo ŠR z prevádzky do osobných
nákladov
V tomto bode programu bola prerokovaná žiadosť ZŠ Korňa o presun finančných
prostriedkov zo ŠR z prevádzky do osobných nákladov. OZ žiadosť prejednalo a schválilo.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 543/2021
10./Rozpočtové opatrenie ZŠ Korňa č. 4/2021
V tomto bode programu bolo predložené rozpočtové opatrenie ZŠ Korňa č. 4/2021. OZ RO
č. 4/2021 prejednalo a schválilo.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.544/2021.
11./ Hospodárenie MŠ Korňa za 3. štvrťrok 2021
V tomto bode programu bolo prerokované hospodárenie MŠ Korňa za 3. štvrťrok 2021. OZ
hospodárenie prejednalo a schválilo.

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.545/2021.
12./ Rozpočtové opatrenie MŠ Korňa č. 4/2021
V tomto bode programu bolo prejednané rozpočtové opatrenie ZŠ Korňa č. 4/2021. OZ
rozpočtové opatrenie č. 4/2021 prerokovalo a schválilo.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 546/2021.
13./ Návrh na zapojenie sa do výzvy - kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67 –
Rozšírenie kapacity a zlepšenie podmienok Materskej školy Korňa, kód žiadosti
NFP302020BMX5
V tomto bode programu bol prejednaný návrh na zapojenie sa do výzvy - kód výzvy: IROPPO2-SC221-2021-67 – Rozšírenie kapacity a zlepšenie podmienok Materskej školy Korňa,
kód žiadosti NFP302020BMX5. OZ návrh prejednalo a schválilo.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 547/2021.
14./ Bezpečnostná smernica na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti o
prijímaní a vybavovaní oznámení o protispoločenskej činnosti
V tomto bode programu bola prejednaná Bezpečnostná smernica na ochranu oznamovateľov
protispoločenskej činnosti o prijímaní a vybavovaní oznámení o protispoločenskej činnosti.
OZ bezpečnostnú smernicu prejednalo a schválilo.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 548/2021
15./ Správa hlavného kontrolóra obce o výsledku finančnej kontroly č.16092021 na
úseku správy daní a poplatkov
V tomto bode programu bola prednesená správa hlavného kontrolóra obce o výsledku
finančnej kontroly č.16092021 na úseku správy daní a poplatkov. OZ správu prejednalo a
vzalo na vedomie.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.549/2021
16./ Rôzne
a/ žiadosť Slovenskej pošty, a. s. o výmenu opotrebovaných vstupných dverí do pošty
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť Slovenskej pošty, a. s. o výmenu
opotrebovaných vstupných dverí do pošty. OZ žiadosť prejednalo a súhlasilo s výmenou
dverí. K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 550/2021.
b/ ponuka Pozemkového združenia LES, s.r.o. Korňa na obhospodarovanie lesa vo
vlastníctve obce v k.ú. Korňa
V tomto bode programu bola prejednaná ponuka Pozemkového združenia LES, s.r.o. Korňa
na obhospodarovanie lesa vo vlastníctve obce v k. ú. Korňa. OZ ponuku prejednalo
a súhlasilo s podpísaním zmluvy v predloženom znení.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 551/2021
c/ ponuka od p. Petra Koteka, Šumavská 416/15, Brno darovať obci Korňa
nehnuteľnosti, ktoré má vo vlastníctve, ako dedič po otcovi p. Kotkovi
V tomto bode programu bola prejednaná ponuka od p. Petra Koteka, Šumavská 416/15, Brno
darovať obci Korňa nehnuteľnosti, ktoré má vo vlastníctve, ako dedič po otcovi p. Kotkovi a
ktoré v roku 2020 obecné zastupiteľstvo odmietlo prijať ako dar. OZ ponuku prejednalo
a vzalo na vedomie, s tým že OZ poverilo stavebnú komisiu preveriť opodstatnenosť žiadosti.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 552/2021.
d/ žiadosti o pridelenie nájomného bytu
V tomto bode programu boli prejednané došlé žiadosti o pridelenie nájomného bytu . OZ
žiadosti prejednalo a vzalo na vedomie.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 553/2021.
e/ žiadosť Heleny Korčekovej, Korňa 652 o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce p.č.
E KN 18219 – TP o výmere 635m²
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť Heleny Korčekovej, Korňa 652 o odkúpenie
pozemku vo vlastníctve obce p. č. E KN 18219 – TP o výmere 635m². OZ žiadosť prejednalo

a zamietlo.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 554/2021.
f/ odpredaj prebytočného obecného majetku Ondrejovi Galuščákovi, bytom Vyšná
Korňa 149, a to časť pozemku parcely E KN č. 33181/2 - druh pozemku ostatná plocha
o výmere 1678 m² v kat. obce Korňa, ktorý je evidovaný na LV č. 3715, ktorého
vlastníkom je obec Korňa. GP č. 47/2020 boli vytvorené parcely C KN č. 3516/2záhrada o výmere 21m², 3516/3-záhrada o výmere 17m², 3514/2-zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 15m², 3514/5,- zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14m², 3517/3 –
trvalý trávny porast o výmere 100m² za 10,00/m², spolu za cenu 1670,00 €,v súlade s §9a
ods.8 písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel, z
dôvodu osobitného zreteľa s tým, že sa jedná o pozemky priľahlé k pozemku žiadateľa a
obec ich nevyužíva/
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov. OZ
schválilo odpredaj prebytočného majetku obce.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 555/2021.
g/odpredaj prebytočného obecného majetku Irene Bordáčovej, Vyšná Korňa 789
parcely C KN č. 2909 - TTP o výmere 196 m² a parcely C KN č. 2908 –TTP o výmere 96
m² za 10,00/m², spolu za cenu 2920,00€,v súlade s §9a ods.8 písm. e/ zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel, z dôvodu osobitného zreteľa s tým,
že sa jedná o pozemky priľahlé k pozemku žiadateľky a obec ich nevyužíva
V tomto bode programu bol prejednaný odpredaj prebytočného obecného majetku parcely C
KN č. 2909 - TTP o výmere 196 m² a parcely C KN č. 2908 –TTP o výmere 96 m² za
10,00/m², spolu za cenu 2920,00€,v súlade s §9a ods.8 písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení zmien a noviel, z dôvodu osobitného zreteľa s tým, že sa jedná o
pozemky priľahlé k pozemku žiadateľky a obec ich nevyužíva. OZ odpredaj prejednalo
a schválilo.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 556/2021.
h/správa o činnosti TKO Semeteš
V tomto bode programu bola prednesená informácia o činnosti TKO Semeteš. OZ správu
prejednalo a vzalo na vedomie.
K tomuto bodu programu bolo prijaté unesenie č. 557/2021
ch/ návrh na podpis Zmluvy o dielo so spoločnosťou KB PROTECT s.r.o. na
zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti ustanovenej zákonom č. 69/2018 Z.z.
V tomto bode programu bol prednesený návrh na podpis Zmluvy o dielo so spoločnosťou KB
PROTECT s.r.o. na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti ustanovenej zákonom č. 69/2018
Z.z.. OZ prejednalo a schválilo podpísanie zmluvy.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.558/2021
i/ správa o obstarávaní územného plánu obce Korňa
V tomto bode programu bola prednesená správa o obstarávaní územného plánu obce. OZ
správu prejednalo a vzalo na vedomie.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 559/2021
j/ informácia o navrhovanom území Beskydské a Javornícke lúky, Natura 2000
v katastrálnom území obce Korňa
V tomto bode programu bola prednesená informácia o navrhovanom území Beskydské a
Javornícke lúky, Natura 2000 v katastrálnom území obce Korňa. OZ informáciu prejednalo
a nesúhlasí so zaradením územia v katastri obce Korňa do územia Beskydské a Javornícke
lúky, Natura 2000.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 560/2021
k/pasport miestnych komunikácií

V tomto bode programu bola prednesená informácia o pasporte MK. OZ pasport MK
prejednalo a schválilo.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 561/2021
l/ žiadosť Ing. Dominiky Kobolkovej, Stred 487, Turzovka o zriadenie vecného bremena
na pozemku obce Korňa v prospech žiadateľky, z dôvodu budovania kanalizačnej
prípojky, ktorá by bola vedená cez parcelu E KN 33184/1, LV č. 3715. Kanalizačnou
prípojkou bude napojený rodinný dom na parcele 2635/26, LV č. 3344
V tomto bode bola prejednaná žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku obce Korňa.
OZ žiadosť prejednalo a schválilo.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie. č. 562/2021
m/ žiadosť Michaely Pavúkovej Gajdičiarovej, bytom Turzovka, Stred 311 o povolenie
na prekopanie cez parcely CKN 1919/2, E KN 33184/1, E KN 18869/3 na vedenie
elektrickej prípojky k novostavbe rodinného domu na parcele C KN 2635/9
V tomto bode bola prejednaná žiadosť Michaely Pavúkovej Gajdičiarovej, bytom Turzovka,
Stred 311 o povolenie na prekopanie cez parcely CKN 1919/2, E KN 33184/1, E KN 18869/3
na vedenie elektrickej prípojky k novostavbe rodinného domu na parcele C KN 2635/9. OZ
žiadosť prejednalo a schválilo
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie. č. 563/2021
n/ návrh na podpísanie zmluvy pre umiestnenie Z-boxu na p. č. C KN 3032/1
V tomto bode bol prejednaný návrh na podpísanie zmluvy pre umiestnenie Z-boxu na p. č. C
KN3032/1. OZ návrh prejednalo a schválilo
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie. č. 564/2021
o/ návrh na zriadenie v obci platobného terminálu od peňažného ústavu VÚB a. s.
V tomto bode bol prejednaný návrh na zriadenie v obci platobného terminálu od peňažného
ústavu VÚB a. s. OZ návrh prejednalo a schválilo
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie. č.565/2021
17./ Diskusia
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce
Správa o činnosti obce
Podarilo sa dokončiť stavebné práce na moste u Majtána, predchádzali tomu nasledovné
výkopové práce, vyviazanie košov z betonárskej ocele, šalovanie opôr aj nosníkov, nové
zábradlie a asfaltovanie. Opravili most vo Vyšnej Korni u Boháči, vymenili a usadili betónové
žľaby pri replike veterného mlynu.
Podarilo sa v rámci projektu ,,Cesta Korňanskými osadami „ označiť novými smerovníkmi časť
osád v našej obci. Taktiež z projektu z VUC sa podarilo opraviť starý veterný mlyn v osade
u Šulcov prostredníctvom našich zamestnancov. Stavebným materiálom vyspravili
zamestnanci viacero miestnych komunikácii napr. do Malíkov, u Korduliakov, do Maty, Vyšní
Slezákovci. Vybudovali aj niekoľko priepustov, vyrezali kroviny okolo miestnych
komunikácií, zabetónovali a usadili nové dopravné značky, kosili verejné priestranstvá
a cintorín. Usadili zvody a rýny na budove hospodárskeho dvoru a kotolni, prichystali palivo
na zimu na vykurovanie TJ a hospodárskeho dvora.
Zakúpili sme tri nové odpadkové koše na autobusové zastávky, v rámci projektu sme získali
grant vo výške 1.000€ na nákup nových kníh do knižnice, vymenili sme nové informačné tabule
pri replike veterného mlynu, pri pastoračnom centre, pri lipách na Vígľaši. V septembri
prebehlo otvorenie včelnice na Vígľaši, konali sa tam už aj prednášky o včelárstve.

Prostredníctvom OCR Kysuce sme získali novú tabuľu s mapou nášho katastra, ktorá je
umiestnená pri Múre histórie.
Idú hore ceny stavebných materiálov ale aj elektriny, čo značne ovplyvní aj ďalšie budovanie
našej obce, taktiež v budúcom rozpočte sa to odrazí aj a výške finančných nákladov na verejné
osvetlenie a aj na všetkých odberných miestach. Sme nútení zvýšiť cenu za komunálny odpad
cca o 1€, zvýšená cena je odrazom inflácie.
Starostka poinformovala poslancov o ďalšom priebehu sťažnosti občanov osád od Študentov
a od Mravcov. Minulé OZ poverili poslanci starostku, aby vyvolala jednanie s farskou radou.
Sťažnosť obyvateľov kvôli prístupu sme prejednávali na spoločnom stretnutí s p. farárom
Richardom Folučkom, dopravnou políciou ako aj dopravným projektantom. Celý tento kolobeh
sa spustil na základe sťažnosti obyvateľov, ktorí poukazujú, že prístup na Pútnicke miesto
Živčáková nie je v súlade so zákonom. Pokiaľ sa dopravná situácia nezmení, bude sa musieť
umiestniť dopravné značenie – zákaz vjazdu motorovým vozidlám, výnimka bude s povolením
obce Korňa. Obyvatelia osady sú ochotní obci darovať pozemky na vybudovanie novej
prístupovej cesty za podmienky, že sa vybuduje obchvat osady u Študenta. Je to však proces
dlhodobý a finančne veľmi náročný. Starostka informovala poslancov, že už podnikla kroky,
ktoré vedú k vybudovaniu novej prístupovej cesty, nie je to však jednoduché, najskôr treba
získať do vlastníctva pozemky, ktoré treba zamerať geometrickým plánom, zapísať na kataster,
dať vyhotoviť projekt, plánovanú cestu treba dať do ďalšieho dodatku územného plánu. Taktiež
vyvolala jednanie s CHKO Kysuce, nakoľko je to oblasť, kde je aj genofondová lokalita, ktorú
budú musieť najskôr pracovníci CHKO Kysuce preskúmať, či sa tam nenachádza významný
genofond. Až po tomto náročnom procese je možné pristúpiť k vybaveniu stavebného
povolenia.
Správa o činnosti združenia TKO Semeteš
Minulý týždeň sa konala správna rada, kde nám boli predložené výsledky čerpania rozpočtu,
ktorý je v súlade s rozpočtovými pravidlami. K 31.8.2021 sú nákladové položky čerpané vo
výške 66,5%, výnosové vo výške 67%. Spoločnosť k uvedenému dátumu dosahuje v rámci cash
flow zisk vo výške 50.000,- €. Na základe uvedeného členovia správnej rady konštatovali
výrazného zlepšenie hospodárenia spoločnosti. Spoločnosť verejne obstarala nové vozidlo na
zvážanie komunálneho odpadu, spôsob financovania bude buď úver alebo leasing. Členovia
správnej rady dali úlohu riaditeľke organizácie, aby zistila najvýhodnejšie možnosti. Ďalej sme
sa ako členovia jednohlasne zhodli na tom, že je nevyhnutné sa venovať aj obstaraniu nového
vysokozdvižného vozíka v budúcom roku 2022. Naša spoločnosť TKO Semeteš dosahuje
spomedzi okolitých zberoviek najlepšie výsledky. Napr. plasty sa podarilo vyseparovať 170t,
čo predstavuje o 110% nárast oproti predchádzajúcemu roku. Taktiež by som chcela dať do
povedomia a ich aktualizovanú webovú stránku www.tkosemetes.org
Správa o obstarávaní územného plánu obce Korňa
Pevne verím, že na najbližšom obecnom zastupiteľstve sa podarí doplnok územného plánu č.1
už schváliť. K doplnku sa vyjadrovali všetky dotknuté orgány a ich pripomienky sa museli
zapracovať do doplnku. CHKO Kysuce do pripomienok dali aj Beskydské a Javornícke lúky
a Naturu 2000. Schválenie doplnku územného plánu s návrhom CHKO Kysuce by malo však
pre ďalší rozvoj našej obce katastrofálne následky na ďalší rozvoj obce. Vyvolala som teda
jednanie s CHKO Kysuce ako aj Okresným úradom odborom tvorby a ochrany životného

prostredia a dohodli sme sa, že sa navrhované územie do doplnku nezaradí, nakoľko neprešlo
ešte legislatívnym procesom a nedošlo k prerokovaniu. Výkresovú časť som musela dať
nanovo prerobiť.
Emília Vrabliková, riad. MŠ - kapacita MŠ do budúcna nebude určite vyhovujúca, deti stále
pribúda, v ŠJ je 14 ročný sporák, ktorý bude treba do budúcna zakúpiť, taktiež čerpadlo
Bohumil Jaroš, zástupca starostu - k MŠ – myslím, že do jedálne treba kúpiť nový sporák aj
čerpadlo, čo sa týka priestorov, nadstavba nám porieši aj novú strechu, či nám projekt vyjde
alebo nie, do škôlky treba zainvestovať.
K ceste na Živčákovú - v obci máme rozbehnutých niekoľko finančne náročných projektov
ako je výstavba bytov, chceme stavať chodník, nemáme z čoho financovať aj výstavbu cesty
na Živčákovú. Som za to, aby aj farnosť a biskupský úrad navrhli riešenie, nakoľko to nie je
možné financovať z rozpočtu obce.
Martin Kontrík, poslanec OZ – ja by som nečakal, či vyjde projekt alebo nie a sporák
a čerpadlo zakúpil čím skôr, až je v jedálni bezpečné a kultúrne prostredie, ďalej poďakoval
za opravný most u Galuščáka a za informáciu v TKO Semeteš, ešte pripomenul, že ponad
Hájnicu treba vyčistiť priekopy a priepusty v zatáčkach.
Ing. Anton Sabela, poslanec OZ - navrhol, či by nestálo za úvahu spraviť projekt aj druhej
časti škôlky a potom to treba urobiť naraz, každopádne treba využiť túto možnosť a ten
projekt vyhotoviť v dvoch častiach, aby to bolo urobená potom všetko naraz. K ceste na
Živčákovú - navrhujem, aby starostka o celej situácii – o prístupe na Pútnicke miesto
Živčáková oboznámila aj biskupský úrad. Vybavenie podkladov ako aj vybudovanie cesty je
finančné nákladné, nech navrhne riešenie aj biskupský úrad.
Mgr. Jana Rapušáková, prac. obce – predložila žiadosť v mene TJ, aby mohli deti a žiaci
trénovať v telocvični
18./ Návrh na uznesenie - neboli žiadne návrhy
19./ 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

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

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 22. 10. 2021 číslo 534/2021

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
program rokovania, overovateľov zápisnice v zložení: Emília Barčáková, Ing. Peter Veselka,
zapisovateľku Danielu Neherovú a návrhovú komisiu v zložení: Bohumil Jaroš, Martin
Kontrík
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Bohumil Jaroš, Martin Kontrík,
Ing. Peter Veselka, Jana Bielčiková

Proti :

nikto

Neprítomní: Štefan Belko, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela, Bc. Renáta Bielčiková
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 5
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 22. 10. 2021 číslo 535/2021

ku kontrole plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 03. 09. 2021

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
správu o kontrole plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 03. 09. 2021

b/ b e r i e n a v e d o m i e
správu o kontrole plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 03. 09. 2021

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Bohumil Jaroš, Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Jana Bielčiková

Proti :

nikto

Neprítomní: Rastislav Fatura, Štefan Belko, Ing. Anton Sabela, Bc. Renáta Bielčiková
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 5
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie:4

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie

Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 22. 10. 2021 číslo 536/2021

k správe nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31. 12. 2020

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31. 12. 2020
b/ b e r i e n a v e d o m i e
správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31. 12. 2020

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Bohumil Jaroš, Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Jana Bielčiková

Proti :

nikto

Neprítomní: Rastislav Fatura, Štefan Belko, Ing. Anton Sabela, Bc. Renáta Bielčiková
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 5
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie:4

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie

Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 22. 10. 2021 číslo 537/2021

k správe nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31. 12. 2020

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31. 12. 2020
b/ b e r i e n a v e d o m i e
správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31. 12. 2020

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Bohumil Jaroš, Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Jana Bielčiková

Proti :

nikto

Neprítomní: Rastislav Fatura, Štefan Belko, Ing. Anton Sabela, Bc. Renáta Bielčiková
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 5
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie:4

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 22. 10. 2021 číslo 538/2021

k hospodáreniu obce za 3. štvrťrok 2021
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie obce za 3. štvrťrok 2021
b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie obce za 3. štvrťrok 2021 podľa predloženého návrhu
Rekapitulácia príjmov a výdavkov Rozpočet Rozpočet Čerpanie
schválený upravený rozpočtu
k 30.9.2021
Bežné príjmy
1347800
1390290 1,066.165,Kapitálové príjmy
132000
976205
14.546,Príjmy z finančných operácií
100000
1346054 152.470,Bežné výdavky
570630
640743
448.897,Kapitálové výdavky
297470
308342
123.906,Výdavky finančných operácií
19200
19200
14.400,Transfery Základnej škole ŠR
450000
450000
349.445,Transfery nenormatívne
10000
10000
12.493,Transfer Materskej škole
145000
145000
110.207,Transfer MŠ zo ŠR
2500
2500
1.648,Transfer asistentka učiteľa MŠ
10000
8.117,Transfer Školskému klubu detí
27000
27000
19.788,Transfer Centru voľného času
18000
17000
13.154.ZŠ vlastné príjmy
10000
10000
9.222,MŠ vlastné príjmy
15000
15000
7.892,Transfer obedy zadarmo MŠ + ZŠ 40000
40000
33.676,80
ZŠ transfer na projekty
2092
726,Zostatky na účtoch
203.477,71
Peniaze na ceste
4.500,Zostatok v pokladni
2.471,11
Zostatok nesplatených úverov
93.368,76

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Bohumil Jaroš, Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Jana Bielčiková

Proti :

nikto

Neprítomní: Rastislav Fatura, Štefan Belko, Ing. Anton Sabela Bc. Renáta Bielčiková
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 5
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie:4

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie

Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 22.10. 2021 číslo 539/2021

k rozpočtovému opatreniu obce Korňa č. 5/2021

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
rozpočtové opatrenie obce Korňa č. 5/2021

b/ s ch v a ľ u j e
rozpočtové opatrenie obce Korňa č. 5/2021 podľa predloženého návrhu

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Bohumil Jaroš, Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Jana Bielčiková

Proti :

nikto

Neprítomní: Rastislav Fatura, Štefan Belko, Ing. Anton Sabela, Bc. Renáta Bielčiková
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 5
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie:4

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie

Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 22. 10. 2021 číslo 540/2021

k hospodáreniu Základnej školy Korňa za 3. štvrťrok 2021

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie Základnej školy Korňa za 3. štvrťrok 2021
b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie Základnej školy Korňa za 3. štvrťrok 2021 podľa predloženého návrhu
REKAPITULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV

ČERPANIE ROZPOČTU
09/2021 v €

Dotácia ŠR

345.864,00

Nevyčerpaná dotácia z r. 2020 ŠR

35.245,00

Špecifiká : Digitálne technológie
Testovanie COVID 19
Ochranné prostriedky a dezinfekcia
SPOLU:
Vlastné príjmy:
Dobropis el. energia
Ostatné
Dotácia pre dieťa v hmotnej núdzi

1.000,00
350,00
925,00
2.275,00

Projekt: Mikrobity

700,00

Projekt: Čítame radi
TESCO
Dotácia Letná škola

800,00
800,00
3.000,00

Projekt MINEDU: Spolu múdrejší /odmeny učiteľov/

1.350,00

Dotácia na učebnice

2.885,00

Projekt: V ZŠ úspešnejší + obec

5.250,65

Príjmy spolu:
Výdavky ZŠ spolu: 1 - 4 + 5 - 9 + Spolu múdrejší
Projekt: Čítame radi; Letná škola; HN, Učebnice - ŠR

1.020,15
1.797,00
33,20

401.020,00
289.742,57

Čerpaná dotácia z r. 2020 ŠR

35.245,00

Projekt: Mikrobity
Projekt: TESCO
PROJEKT: V ZŠ úspešnejší
Výdavky spolu za organizáciu

1.000,00
800,00
15.987,35
342.774,92

Stavy na bankových účtoch a v pokladni k 30.09.2021:
Výdavkový bankový účet:
Príjmový účet:
Sociálny účet:
Zostatok v pokladni ZŠ:
Projektový účet

72.164,53 €
5,76 €
1.586,52 €
324,85 €
0€

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Bohumil Jaroš, Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Jana Bielčiková

Proti :

nikto

Neprítomní: Rastislav Fatura, Štefan Belko, Ing. Anton Sabela, Bc. Renáta Bielčiková
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 5
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie:4

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 22. 09. 2021 číslo 541/2021

k hospodáreniu CVČ Korňa za 3. štvrťrok 2021
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie CVČ Korňa za 3. štvrťrok 2021
b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie CVČ Korňa za 3. štvrťrok 2021 podľa predloženého návrhu
REKAPITULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV
Vzdelávacie poukazy /CVČ/

ČERPANIE ROZPOČTU
09/2021 v €
2.803,00

Dotácia pre CVČ

13.154,00

Príjmy spolu:

15.957,00

Výdavky CVČ + Vzdelávacie poukazy
Výdavky spolu za CVČ

4.955,96
4.955,96

Stav v pokladni CVČ k 30.09.2021:
Zostatok v pokladni CVČ:

200,00 €

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Bohumil Jaroš, Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Jana Bielčiková

Proti :

nikto

Neprítomní: Rastislav Fatura, Štefan Belko, Ing. Anton Sabela, Bc. Renáta Bielčiková
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 5
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie:4

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 22. 10. 2021 číslo 542/2021

k hospodáreniu ŠKD Korňa za 3. štvrťrok 2021

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie ŠKD Korňa za 3. štvrťrok 2021
b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie ŠKD Korňa za 3. štvrťrok 2021 podľa predloženého návrhu
REKAPITULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ČERPANIE ROZPOČTU
09/2021 v €
Dotácia od obce ŠKD
19.791,00
19.791,00

Príjmy spolu:
Výdavky ŠKD

20.122,00

Výdavky spolu za ŠKD

20.122,00

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Bohumil Jaroš, Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Jana Bielčiková

Proti : nikto
Neprítomní: Rastislav Fatura, Štefan Belko, Ing. Anton Sabela Bc. Renáta Bielčiková
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 5
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie:4

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie

Obecného zastupiteľstva K o r ň a zo dňa 22. 10. 2021 číslo 543/2021
k žiadosti ZŠ Korňa o presun finančných prostriedkov zo ŠR z prevádzky do osobných
nákladov

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosti ZŠ Korňa o presun finančných prostriedkov zo ŠR z prevádzky do osobných
nákladov
b/ s c h v a ľ u j e
presun finančných prostriedkov zo ŠR z prevádzky do osobných nákladov v zmysle žiadosti
č. j. 692/2021 v sume 1604,-€

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Bohumil Jaroš, Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Jana Bielčiková

Proti : nikto
Neprítomní: Rastislav Fatura, Štefan Belko, Ing. Anton Sabela, Bc. Renáta Bielčiková
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 5
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie:4

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie

Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 22. 10. 2021 číslo 544/2021

k rozpočtovému opatreniu ZŠ Korňa č. 4/2021

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
rozpočtové opatrenie ZŠ Korňa č. 4/2021

b/ s c h v a ľ u j e
rozpočtové opatrenie ZŠ Korňa č. 4/2021 podľa predloženého návrhu

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Bohumil Jaroš, Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Jana Bielčiková,
Ing. Anton Sabela

Proti : nikto
Neprítomní: Rastislav Fatura, Štefan Belko, 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 22.10. 2021 číslo 545/2021

k hospodáreniu MŠ Korňa za 3. štvrťrok 2021

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie MŠ Korňa za 3. štvrťrok 2021
b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie MŠ Korňa za 3. štvrťrok 2021 podľa predloženého návrhu
Rekapitulácia príjmov a výdavkov v €

PRÍJMY
Dotácia od obce do MŠ
Dotácia od obce do ŠJ
Dotácia od obce celkom
Vlastné príjmy MS (nájom,
dobropisy..)
Poplatky MŠ
MŠ (dary, dotácie mimo VS)
Vlastné príjmy MŠ
Poplatky ŠJ
Potraviny
Dobropisy
Pracuj, zmeň svoj život
Príjmy ŠJ
Príjmy MŠ + ŠJ (vlastné)
Dotácia ŠR (5-6.ročné deti)
MPC Pedagogický asistent
Dotácia "Obedy zadarmo"
Príjem celkom (dotácia obce, ŠR,
vlastné)
z toho MŠ
z toho ŠJ
VÝDAVKY

PRÍJEM
Očakávaný ročný
príjem
100996,00
47501,00
148497,00

Skutočný k
30.9.2021
84307,00
25900,00
110207,00

1765,97
2400,00
900,00
5065,97
11000,00
15000,00
804,85
4295,58
31100,43
36166,40
2500,00
12676,88
20000,00

1519,37
2262,00
857,29
4638,66
7415,85
11808,00
804,85
4295,58
24324,28
28962,94
1648,00
7060,35
20000,00

219840,28
121238,85
98601,43

167878,29
97654,01
70224,28

VÝDAJ

Výdavky MŠ
MŠ (dary, dotácie mimo VS..)
Dotácia 5-6r. Deti
MPC - Pedagogický asistent
Výdavky MŠ
Výdavky ŠJ
ŠJ (dobropisy...)
Pracuj, zmeň sv. život
Dotácia Obedy zadarmo vyčerpaná
Dotácia Obedy zadarmo nevyčerpaná
Výdavky ŠJ
Celkom
MŠ celkom
ŠJ celkom
Rozdiel celkom

Očakávaný ročný
výdaj
101820,00
1765,97
2500,00
12676,88
118762,85
75920,00
804,85
4287,76
20000,00
101012,61
219775,46
2476,00
22681,43
64,82

Stavy na bankových účtoch a pokladniciach k 30.9.2021
Výdavkový bankový účet
Príjmový bankový účet
Účet Sociálny fond
Účet depozitu
Účet školskej jedálne
Pokladnica

Skutočný k
30.9.2021
63141,44
1716,10
2390,00
7060,35
74307,89
46087,12
804,85
3753,90
9429,60
10570,40
60075,47
134383,36
23346,12
24137,16
33494,93
33 590,18 EUR
4 386,52 EUR
451,70 EUR
0,00 EUR
3 766,35 EUR
105,90 EUR

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Bohumil Jaroš, Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Jana Bielčiková,
Ing. Anton Sabela

Proti : nikto
Neprítomní: Rastislav Fatura, Štefan Belko, 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 22. 10. 2021 číslo 546/2021

k rozpočtovému opatreniu MŠ Korňa č. 4/2021

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
rozpočtové opatrenie MŠ Korňa č. 4/2021

b/ s c h v a ľ u j e
rozpočtové opatrenie MŠ Korňa č. 4/2021 podľa predloženého návrhu

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Bohumil Jaroš, Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Jana Bielčiková,
Ing. Anton Sabela

Proti : nikto
Neprítomní: Rastislav Fatura, Štefan Belko, 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 22. 10. 2021 číslo 547/2021

k predloženiu žiadosti : kód žiadosti NFP302020BMX5 o nenávratný finančný príspevok
za účelom realizácie projektu Rozšírenie kapacity a zlepšenie podmienok Materskej
školy Korňa, v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2021-67
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
predloženie žiadosti: kód žiadosti NFP302020BMX5 o nenávratný finančný príspevok za
účelom realizácie projektu: „ Rozšírenie kapacity a zlepšenie podmienok Materskej školy
Korňa, v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2021-67“, ktorého ciele sú v súlade s platným
územným plánom obce a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Korňa:
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 5% - 16 519,22 EUR
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce
21 352,82 EUR
b/ s c h v a ľ u j e
predloženie žiadosti: kód žiadosti NFP302020BMX5 o nenávratný finančný príspevok za
účelom realizácie projektu Rozšírenie kapacity a zlepšenie podmienok Materskej školy
Korňa, v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2021-67, ktorého ciele sú v súlade s platným
územným plánom obce a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Korňa:
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 5% - 16 519,22 EUR
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce
21 352,82 EUR
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Bohumil Jaroš, Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Jana Bielčiková,
Ing. Anton Sabela

Proti : nikto
Neprítomní: Rastislav Fatura, Štefan Belko, 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 22. 10. 2021 číslo 548/2021

k bezpečnostnej smernici na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti o
prijímaní a vybavovaní oznámení o protispoločenskej činnosti

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
bezpečnostnú smernicu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti o prijímaní a
vybavovaní oznámení o protispoločenskej činnosti
b/ s c h v a ľ u j e
bezpečnostnú smernicu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti o prijímaní a
vybavovaní oznámení o protispoločenskej činnosti podľa predloženého návrhu

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Bohumil Jaroš, Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Jana Bielčiková,
Ing. Anton Sabela

Proti : nikto
Neprítomní: Rastislav Fatura, Štefan Belko, 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 22. 10. 2021 číslo 549/2021

k správe hlavného kontrolóra obce o výsledku finančnej kontroly č.16092021 na úseku
správy daní a poplatkov

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
správu hlavného kontrolóra obce o výsledku finančnej kontroly č.16092021 na úseku správy
daní a poplatkov

b/ b e r i e n a v e d o m i e
správu hlavného kontrolóra obce o výsledku finančnej kontroly č.16092021 na úseku správy
daní a poplatkov

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Bohumil Jaroš, Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Jana Bielčiková,
Ing. Anton Sabela

Proti : nikto
Neprítomní: Rastislav Fatura, Štefan Belko, 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 22. 10. 2021 číslo 550/2021

k žiadosti Slovenskej pošty, a. s. o výmenu opotrebovaných vstupných dverí do pošty
v budove OÚ

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Slovenskej pošty, a. s. o výmenu opotrebovaných vstupných dverí do pošty v budove
OÚ
b/ s ú h l a s í
s výmenou opotrebovaných vstupných dverí do pošty Slovenskej pošty, a. s. v budove OÚ

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Bohumil Jaroš, Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Jana Bielčiková,
Ing. Anton Sabela

Proti : nikto
Neprítomní: Rastislav Fatura, Štefan Belko, 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 22. 10. 2021 číslo 551/2021

k ponuke Pozemkového združenia LES, s.r.o. Korňa na obhospodarovanie lesa vo
vlastníctve obce v k. ú. Korňa

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
ponuku Pozemkového združenia LES, s.r.o. Korňa na obhospodarovanie lesa vo vlastníctve
obce v k. ú. Korňa
b/ s ú h l a s í
s podpisom zmluvy Pozemkového združenia LES, s.r.o. Korňa na obhospodarovanie lesa vo
vlastníctve obce v k. ú. Korňa v predloženom znení zo dňa 1.10.2021

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Bohumil Jaroš, Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Jana Bielčiková,
Ing. Anton Sabela

Proti :

nikto

Neprítomní: Rastislav Fatura, Štefan Belko, 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 22. 10. 2021 číslo 552/2021

k ponuke od p. Petra Koteka, Šumavská 416/15, Brno darovať obci Korňa
nehnuteľnosti, ktoré má vo vlastníctve, ako dedič po otcovi p. Kotkovi

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
ponuku od p. Petra Koteka, Šumavská 416/15, Brno darovať obci Korňa nehnuteľnosti, ktoré
má vo vlastníctve, ako dedič po otcovi p. Kotkovi
b/ b e r i e n a v e d o m i e
s tým, že stavebná komisia musí preveriť opodstatnenosť daru a vyjadrenie predloží do
budúceho zasadania OZ

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Bohumil Jaroš, Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Jana Bielčiková,
Ing. Anton Sabela

Proti : nikto
Neprítomní: Rastislav Fatura, Štefan Belko, 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 22. 10. 2021 číslo 553/2021

k došlým žiadostiam o pridelenie nájomného bytu

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
došlé žiadostiam o pridelenie nájomného bytu
b/ b e r i e n a v e d o m i e
žiadosti o pridelenie nájomného bytu:
Dominik Gaborík, Korňa 423
Mgr. Michaela Sabelová, Predmier 331, Turzovka
Tatiana Hažíková, Korňa 640
Anna Veselková, Korňa 215
Marcela Haferová, Stred 300, Turzovka
Jozef Šamaj, Korňa 632
Jozef Hlavko, Korňa 394
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Bohumil Jaroš, Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Jana Bielčiková,
Ing. Anton Sabela

Proti : nikto
Neprítomní: Rastislav Fatura, Štefan Belko, 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 22. 10. 2021 číslo 554/2021

k žiadosti Heleny Korčekovej, Korňa 652 o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce p. č.
E KN 18219 – TP o výmere 635m²

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Heleny Korčekovej, Korňa 652 o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce p. č. E KN
18219 – TP o výmere 635m²
b/ z a m i e t a
žiadosť Heleny Korčekovej, Korňa 652 o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce p. č. E KN
18219 – TP o výmere 635m²

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Bohumil Jaroš, Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Jana Bielčiková,
Ing. Anton Sabela

Proti : nikto
Neprítomní: Rastislav Fatura, Štefan Belko, 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 22. 10. 2021 číslo 555/2021
k odpredaju p. Ondrejovi Galuščákovi, bytom Vyšná Korňa 149 časť pozemku parcely
E KN č. 33181/2 - druh pozemku ostatná plocha o výmere 1678 m² v kat. obce Korňa,
ktorý je evidovaný na LV č. 3715, ktorého vlastníkom je obec Korňa. GP č. 47/2020 boli
vytvorené parcely C KN č. 3516/2- záhrada o výmere 21m², 3516/3-záhrada o výmere
17m², 3514/2-zastavaná plocha a nádvorie o výmere 15m², 3514/5,- zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 14m², 3517/3 – trvalý trávny porast o výmere 100m²
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
odpredaj majetku obce Korňa, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, na základe zverejneného
zámeru odpredaja nehnuteľného majetku obce v súlade s §9a ods. 8 písm. e/ zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel, a to Ondrejovi Galuščákovi, bytom Vyšná
Korňa 149 časti pozemku parcely E KN č. 33181/2 - druh pozemku ostatná plocha o výmere
1678 m² v kat. obce Korňa, ktorý je evidovaný na LV č. 3715, ktorého vlastníkom je obec
Korňa. GP č. 47/2020 boli vytvorené parcely C KN č. 3516/2- záhrada o výmere 21m², 3516/3záhrada o výmere 17m², 3514/2-zastavaná plocha a nádvorie o výmere 15m², 3514/5,zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14m², 3517/3 – trvalý trávny porast o výmere 100m
b/ s c h v a ľ u j e
odpredaj prebytočného obecného majetku Ondrejovi Galuščákovi, bytom Vyšná Korňa 149,
a to časť pozemku parcely E KN č. 33181/2 - druh pozemku ostatná plocha o výmere 1678
m² v kat. obce Korňa, ktorý je evidovaný na LV č. 3715, ktorého vlastníkom je obec Korňa. GP
č. 47/2020 boli vytvorené parcely C KN č. 3516/2- záhrada o výmere 21m², 3516/3-záhrada o
výmere 17m², 3514/2-zastavaná plocha a nádvorie o výmere 15m², 3514/5,- zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 14m², 3517/3 – trvalý trávny porast o výmere 100m² za 10,00/m², spolu
za cenu 1670,00 €,v súlade s §9a ods.8 písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení zmien a noviel, z dôvodu osobitného zreteľa ktorý spočíva v tom, že sa jedná o pozemky
priľahlé k pozemku žiadateľa a obec ich nevyužíva. Všetky náklady spojené s prevodom
nehnuteľnosti hradí žiadateľ.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Bohumil Jaroš, Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Jana Bielčiková,
Ing. Anton Sabela

Proti : nikto
Neprítomní: Rastislav Fatura, Štefan Belko, 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 22. 10. 2021 číslo 556/2021

k predaju obecných pozemkov parcely C KN č. 2909 - TTP o výmere 196 m² a parcely
C KN č. 2908 –TTP o výmere 96 m², ktoré sú vo vlastníctve obce Irene Bordáčovej,
Vyšná Korňa 789
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
odpredaj majetku obce Korňa, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, na základe
zverejneného zámeru odpredaja nehnuteľného majetku obce v súlade s §9a ods. 8 písm.
e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel, a to Irene Bordáčovej,
Vyšná Korňa 789 p. č. C KN č. 2909 - TTP o výmere 196 m² a p. č C KN 2908 –TTP
o výmere 96 m², ktoré sú vo vlastníctve obce
b/ s c h v a ľ u j e
odpredaj Irene Bordáčovej, Vyšná Korňa 789, pozemky p. č. C KN č. 2909 - TTP o výmere
196 m² a p. č. C KN č. 2908 –TTP o výmere 96 m², ktoré sa nachádzajú v katastrálnom
území Korňa, zapísané na LV 1415 ako TTP, vo vlastníctve obce a obec má zámer odpredať
ich za cenu 2920,00€, v súlade s §9a ods. 8 písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení zmien a noviel, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že sa
jedná o pozemky priľahlé k pozemku žiadateľky, ktoré obec nevyužíva a neplánuje využívať.
Všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí žiadateľka
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Bohumil Jaroš, Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Jana Bielčiková,
Ing. Anton Sabela

Proti : nikto
Neprítomní: Rastislav Fatura, Štefan Belko, 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 22. 10. 2021 číslo 557/2021

k správe o činnosti TKO Semeteš
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
správu o činnosti TKO Semeteš

b/ b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti TKO Semeteš

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Bohumil Jaroš, Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Jana Bielčiková,
Ing. Anton Sabela

Proti : nikto
Neprítomní: Rastislav Fatura, Štefan Belko, 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 22. 10. 2021 číslo 558/2021

k návrhu na podpis Zmluvy o dielo so spoločnosťou KB PROTECT s.r.o. na
zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti ustanovenej zákonom č. 69/2018 Z. z.
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
návrh na podpis Zmluvy o dielo so spoločnosťou KB PROTECT s.r.o. na zabezpečenie
kybernetickej bezpečnosti ustanovenej zákonom č. 69/2018 Z.z.
b/ s c h v a ľ u j e
podpísanie Zmluvy o dielo so spoločnosťou KB PROTECT s.r.o. na zabezpečenie
kybernetickej bezpečnosti ustanovenej zákonom č. 69/2018 Z.z.

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Bohumil Jaroš, Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Jana Bielčiková,
Ing. Anton Sabela

Proti : nikto
Neprítomní: Rastislav Fatura, Štefan Belko, 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 22. 10. 2021 číslo 559/2021

k správe o obstarávaní doplnku územného plánu obce Korňa
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
správu o obstarávaní doplnku územného plánu obce Korňa
b/ b e r i e n a v e d o m i e
správu o obstarávaní doplnku územného plánu obce Korňa

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Bohumil Jaroš, Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Jana Bielčiková,
Ing. Anton Sabela

Proti : nikto
Neprítomní: Rastislav Fatura, Štefan Belko, 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 22. 10. 2021 číslo 560/2021

k informácií o navrhovanom území Beskydské a Javornícke lúky, Natura 2000
v katastrálnom území obce Korňa
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
informáciu o navrhovanom území Beskydské a Javornícke lúky, Natura 2000 v katastrálnom
území obce Korňa
b/ n e s ú h l a s í
so zaradením územia v katastrálnom území obce Korňa do územia Beskydských
a Javorníckych lúk, Natura 2000

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Bohumil Jaroš, Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Jana Bielčiková,
Ing. Anton Sabela

Proti : nikto
Neprítomní: Rastislav Fatura, Štefan Belko, 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 22. 10. 2021 číslo 561/2021

k pasportu miestnych komunikácií
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
pasport miestnych komunikácií
b/ s c h v a ľ u j e
pasport miestnych komunikácií

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Bohumil Jaroš, Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Jana Bielčiková,
Ing. Anton Sabela

Proti : nikto
Neprítomní: Rastislav Fatura, Štefan Belko, 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 03. 09. 2021 číslo 562/2021

k žiadosti Ing. Dominiky Kobolkovej, Stred 487, Turzovka o zriadenie vecného bremena
na pozemku Obce Korňa v prospech žiadateľky, z dôvodu budovania kanalizačnej
prípojky, ktorá by bola vedená cez parcelu E KN 33184/1, LV č. 3715. Kanalizačnou
prípojkou bude napojený rodinný dom na parcele 2635/26, LV č. 3344
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Ing. Dominiky Kobolkovej, Stred 487, Turzovka o zriadenie vecného bremena na
pozemku Obce Korňa v prospech žiadateľky, z dôvodu budovania kanalizačnej prípojky,
ktorá by bola vedená cez parcelu E KN 33184/1, LV č. 3715. Kanalizačnou prípojkou bude
napojený rodinný dom na parcele 2635/26, LV č. 3344
b/ s c h v a ľ u j e
zriadenie vecného bremena na pozemku Obce Korňa v prospech žiadateľky Ing. Dominiky
Kobolkovej, Stred 487, z dôvodu budovania kanalizačnej prípojky, ktorá by bola vedená cez
parcelu E KN 33184/1, LV č. 3715. Kanalizačnou prípojkou bude napojený rodinný dom na
parcele 2635/26, LV č. 3344
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Bohumil Jaroš, Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Jana Bielčiková,
Ing. Anton Sabela

Proti : nikto
Neprítomní: Rastislav Fatura, Štefan Belko, 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 22. 10. 2021 číslo 563/2021

k žiadosti Michaely Pavúkovej Gajdičiarovej, bytom Turzovka Stred 311 o povolenie na
prekopanie cez parcely C KN 1919/2, E KN 33184/1, E KN 18869/3 na vedenie
elektrickej prípojky k novostavbe rodinného domu na parcele C KN 2635/9

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Michaely Pavúkovej Gajdičiarovej, bytom Turzovka Stred 311 o povolenie na
prekopanie cez parcely C KN 1919/2, E KN 33184/1, E KN 18869/3 na vedenie elektrickej
prípojky k novostavbe rodinného domu na parcele C KN 2635/9
b/ s ú h l a s í
s prekopaním cez parcely C KN 1919/2, E KN 33184/1, E KN 18869/3 na vedenie elektrickej
prípojky k novostavbe rodinného domu na parcele C KN 2635/9 na základe žiadosti
Michaely Pavúkovej Gajdičiarovej, bytom Turzovka Stred 311

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Bohumil Jaroš, Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Jana Bielčiková,
Ing. Anton Sabela

Proti : nikto
Neprítomní: Rastislav Fatura, Štefan Belko, 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 22. 10. 2021 číslo 564/2021

k návrhu na podpísanie zmluvy s Packeta Slovakia s.r.o. Kopčianska 3338/82, 851 01
Bratislava pre umiestnenie Z-boxu na p. č. C KN 3032/1
a/ p r e j e d n a l o
návrh na podpísanie zmluvy s Packeta Slovakia s.r.o. Kopčianska 3338/82, 851 01 Bratislava
pre umiestnenie Z-boxu na p. č. C KN 3032/1
b/ s ú h l a s í
s podpísaním zmluvy s Packeta Slovakia s.r.o. Kopčianska 3338/82, 851 01 Bratislava pre
umiestnenie Z-boxu na p. č. C KN 3032/1

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Bohumil Jaroš, Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Jana Bielčiková,
Ing. Anton Sabela

Proti :

nikto

Neprítomní: Rastislav Fatura, Štefan Belko, 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 22. 10. 2021 číslo 565/2021

k návrhu na zriadenie platobného terminálu v obci od peňažného ústavu VÚB a. s.
a/ p r e j e d n a l o
návrh na zriadenie platobného terminálu v obci od peňažného ústavu VÚB a. s.

b/ s ú h l a s í
so zriadením platobného terminálu v obci od peňažného ústavu VÚB a .s.

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Bohumil Jaroš, Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Jana Bielčiková,
Ing. Anton Sabela

Proti :

nikto

Neprítomní: Rastislav Fatura, Štefan Belko, 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

