Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Korni, konaného dňa 12.02. 2021 v Korni
Prítomní :

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce
Bohumil Jaroš, zástupca starostu
Martin Kontrík, poslanec OZ
Ing. Peter Veselka, poslanec OZ
Rastislav Fatura, poslanec OZ
Ing. Anton Sabela, poslanec OZ
Emília Barčáková, poslankyňa OZ
Bc. Renáta Bielčiková, poslankyňa OZ

Neprítomní:

Štefan Belko, poslanec OZ
Milan Palica, poslanec OZ

Ostatní prítomní: Ing. Jana Brezinová, ek. OÚ
Daniela Neherová, prac. OÚ
Mgr. Jana Rapušáková, prac. OÚ
Mgr. Jaroslava Srničková, riad. ZŠ
Emília Vrábliková, riad. MŠ
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, 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
Rastislav Fatura a Ing. Anton Sabela, návrhovej komisie boli určení poslanci Emília
Barčáková a Bohumil Jaroš. 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 11. 12. 2020
4./ Hospodárenie obce Korňa za rok 2020
5./ Hospodárenie Základnej školy, ŠKD a CVČ Korňa za rok 2020
6./ Hospodárenie Materskej školy a ŠJ Korňa za rok 2020
7./ Inventarizácia majetku obce, ZŠ a MŠ Korňa k 31.12.2020 /návrh na vyradenie/
8./ Návrh zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Korňa

9./ Návrh štatútu obce Korňa
10./ Správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Korňa za r.2020
11./ Schválenie bankovej zábezpeky pre výstavbu BD
12./ Rôzne
13./ Diskusia
14./ Návrh na uznesenie
15./ Záver
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 406/2021
3./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 11.12.2020
V tomto bode programu bola prejednaná správa o kontrole plnenia uznesení prijatých na
zasadnutí dňa 11.12.2020.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 407/2021.
4./ Hospodárenie obce Korňa za rok 2020
V tomto bode programu bolo prejednané hospodárenie obce Korňa za rok 2020.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 408/2021.
5./ /Hospodárenie Základnej školy, CVČ, ŠKD Korňa za rok 2020
V toto bode programu bolo prejednané hospodárenie Základnej školy, CVČ, ŠKD Korňa za
rok 2020.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.409,410,411/2021.
6./ Hospodárenie Materskej školy a ŠJ Korňa za rok 2020
V tomto bode programu bolo prejednané hospodárenie Materskej školy a ŠJ Korňa za rok 2020.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 412/2021.
7./ Inventarizácia majetku obce, ZŠ a MŠ Korňa k 31. 12. 2020 /návrh na vyradenie/
V tomto bode programu bola prejednaná inventarizácia majetku obce, ZŠ a MŠ Korňa k
31. 12. 2020 /návrh na vyradenie/.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.413/2021.
8./ Návrh zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Korňa
V tomto bode programu bol prejednaný návrh zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
obce Korňa.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 414/2021.
9./ Návrh Štatútu obce Korňa
V tomto bode programu bol prejednaný návrh Štatútu obce Korňa.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 415/2021.
10./ Správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Korňa za r.2020
V tomto bode programu bola prejednaná správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Korňa
za r.2020.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 416/2021.
11./ Schválenie bankovej zábezpeky pre výstavbu BD
V tomto bode programu bola prejednaná banková zábezpeka pre výstavbu BD.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 417,418/2021.
12./Rôzne
a./ Žiadosť Mgr. Ľubomíry Staníkovej, Korňa 622 o zámenu pozemku
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť Mgr. Ľubomíry Staníkovej, Korňa 622
o zámenu pozemku č. 2776 za pozemky 2993 a 2774 približne v rovnakej výmere. K tomuto
bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 419/2021.
b/ Žiadosť Tomáša Staníka, Korňa 96 o odkúpenie pozemkov

V tomto bode bola prejednaná žiadosť Tomáša Staníka o odkúpenie pozemkov, ktoré sa
nachádzajú v jeho záhrade. Jedná sa o p. č. CKN 1910/1 o výmere 33m² a p. č. CKN 1909/1
o výmere 46 m². Obidve parcely sa prekrývajú s p. č. EKN 9-33189/1, ktorá je vo vlastníctve
obce.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie. č. 420/2021.
c/ Žiadosť Ing. Anny Strakošovej, 739 45 Frýčovice 630, ČR o odpustenie poplatku za TKO
za rok 2021
V tomto bode bola prejednaná žiadosť Ing. Anny Strakošovej, 739 45 Frýčovice 630, ČR
o odpustenie poplatku za TKO za rok 2021.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie. č.421/2021.
d/Žiadosť Evy Stopkovej, Hlinené 282, 02321 Turzovka o pridelenie bytu
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť Evy Stopkovej, Hlinené 282, 02321 Turzovka
o pridelenie bytu.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.422/2021.
e/ Žiadosť Rodolfa Badžgoňa a manželky Lenky Badžgoňovej, bytom Predmier 66, 023 21
Turzovka o pridelenie bytu
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť Rodolfa Badžgoňa a manželky Lenky
Predmier 66, 023 21 Turzovka o pridelenie bytu.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 423/2021.
f/Žiadosť Anny Romanovej, Makov o pridelenie bytu
V tomto bode programu bola prejednaná Anny Romanovej, Makov o pridelenie bytu.
K tomu to bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 424/2021.
g/Žiadosť Oľgy Boháčikovej, Korňa 729 o pridelenie bytu
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť Oľgy Boháčikovej, Korňa 729 o pridelenie
bytu.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 425/2021.
h/ Žiadosť Jakuba Učníka, Korňa 773 o pridelenie bytu
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť Jakuba Učníka, Korňa 773 o pridelenie bytu.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 426/2021.
ch/ Žiadosť Kataríny Šamkovej, bytom Nižná Korňa 494 o odkúpenie parciel CKN č. 174/4
a č. 184/7 v kat. území Korňa
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť Kataríny Šamkovej, bytom Nižná Korňa 494
o odkúpenie parciel CKN č. 174/4 a č. 184/7 v kat. území Korňa, ktoré sú vo vlastníctve obce.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 427/2021.
i/ Zmluva medzi Ing. Jakubom Sirom a Obcou Korňa o zriadení vecného bremena na pozemku
CKN 2412/1 a p. č. CKN 1917/1 zapísaného v kat. území Korňa
V tomto bode programu bola prejednaná zmluva o zriadení vecného bremena na pozemku CKN
2412/1 a p. č. CKN 1917/1 zapísaného v kat. území Korňa.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.428/2021.
j/ Žiadosť Zdenky Svobodovej Vietnamská 1490/10, 708 00 Ostrava-Poruba, ČR o odpustenie
poplatku za TKO za rok 2021
V tomto bode bola prejednaná žiadosť Zdenky Svobodovej Vietnamská 1490/10, 708 00
Ostrava-Poruba , ČR o odpustenie poplatku za TKO za rok 2021.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie. č.429/2021.
k/ žiadosť Mgr. Márie Odrobiňákovej, 02354 Turzovka 406 o nájom z pozemkov, ktoré obec
využíva, a to so spätnou platnosťou od doby nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva

V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť Mgr. Márie Odrobiňákovej, 02354 Turzovka
406 o nájom z pozemkov, ktoré obec využíva, a to so spätnou platnosťou od doby nadobudnutia
nehnuteľnosti do vlastníctva.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 430/2021
l/ návrh Mgr. Márie Odrobiňákovej, 02354 Turzovka 406 o odpredaj podielu parcely EKN
13285 o výmere 469 m² obci za cenu 5,-€/m², evidovanej ako lesný pozemok
V tomto bode programu bol prejednaný návrh Mgr. Márie Odrobiňákovej, 02354 Turzovka 406
o odpredaj podielu parcely EKN 13285 o výmere 469 m² obci za cenu 5,-€/m², evidovanej ako
lesný pozemok.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 431/2021.
m/ Žiadosť p. Ondreja Galuščáka, bytom Vyšná Korňa 149 o odkúpenie 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, 3516/3, 3514/2, 3514/5, 3517/3, ktoré žiada odkúpiť
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť p. Ondreja Galuščáka, bytom Vyšná Korňa
149 o odkúpenie 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, 3516/3, 3514/2, 3514/5,
3517/3, ktoré žiada odkúpiť.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 432/2021.
n/ Žiadosť Jozefa Srníčka, Nižná Korňa 787 o odkúpenie časti pozemku p. č. E KN 33495 v kat.
území Korňa za účelom vybudovania prístupovej cesty
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť Jozefa Srníčka, Nižná Korňa 787 o odkúpenie
časti pozemku p. č. E KN 33495 v kat. území Korňa za účelom vybudovania prístupovej cesty.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 433/2021.
13./ Diskusia
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce
Chcem Vás poinformovať, že máme zvýšené výdavky na opravu a údržbu techniky, pokazil sa
nám starý aj nový traktor, ktorý je už krátko po záruke.
Finančné náklady sú ozaj značne vysoké. Chcem sa poďakovať predsedovi sociálnej komisie,
ktorý mi veľmi pomáha v sociálnej oblasti. Prepustili nám z nemocnice jedného občana,
o ktorého sa nemá kto postarať. Pomohol mi so zabezpečením a rozvozom pravidelných
nákupov.
V obci sme zorganizovali dvojdňové skríningové testovanie obyvateľov, chcem sa touto cestou
poďakovať dobrovoľným hasičom vďaka, ktorým sa nám ho podarilo bezproblémovo
zrealizovať. Taktiež im ďakujem za pomoc pri zásahoch a záchrane ľudského života –
resuscitácia nášho občana, ktorý žiaľ zomrel.
Podarilo sa nám vďaka niektorým členom TJ Kysučanu, dobrovoľníkom a našim hasičom
urobiť bežkársku trať vo Vyšnej Korni, ktorá vedie od osady u Maty, ponad Sobčákov až na
Hraničky.
V materskej škole sme z ušetrených finančných zdrojov dodávateľsky zrealizovali nové potery,
nivelačky, dlažbu v priestoroch školskej jedálne, v miestnosti určenej pre škrabku,
v miestnosti na umývanie riadu a v dvoch chodbách. Na obecnom úrade sa kompletne podarilo
zrekonštruovať kanceláriu projektovej manažérky, kanceláriu daní a poplatkov a
prostredníctvom sadrokartónovej priečky sme vytvorili kuchynku, kde sa doviedol prívod vody
a odpadu. Všetky stavebné práce robíme prostredníctvom našich šikovných
zamestnancov, ktorým patrí pochvala a uznanie.

Doplnok územného plánu č. 1 je naozaj proces veľmi náročný a časovo zdĺhavý, nakoľko sa
vyjadrovalo k nemu 25 dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy, právnických osôb.
Viaceré z nich vzniesli pripomienky, ktoré sa musia zapracovať. Neprispieva k tomu ani
pandemická situácia, kvôli ktorej sa lehoty a doby častokrát predlžujú.
Rastislav Farura, poslanec OZ
Bytovky – ďakujeme p. starostke za vynaloženie obrovského úsilia na výstavbe nových dvoch
bytových domov, byrokracia je obrovská, ďakujeme – veď to budú prvé bytovky postavené od
čias komunistov.
Testovanie II. Kolo – pod vedením starostky obce Korňa, kde to bolo náročné ako samostatná
premiéra v tomto celoplošnom skríningu, tam sme poskytli našich členov: 1 lekárku, 2
zdravotníkov, administratívnych pracovníkov a dezinfekčnú čatu, všetkým úprimne ďakujem.
Korňanská kvapka krvi – nápad p. starostky pretavený do úspešnej akcie spoločne aj s DHZ
a občanmi, ďakujeme za každú kvapku krvi.
Testovanie v ZŠ: Dobrovoľný hasičský zbor Korňa poskytol: 2 zdravotníkov a 2 dvoch
administratívnych pracovníkov, antigénové testovanie prebehlo bez problémov.
Na záver by som Vás chcel poprosiť o možnosť darovania 2% z daní pre našu organizáciu DHZ
Korňa, vopred ďakujeme – financie budú využité účelne v prospech nás všetkých.
Martin Kontrík, poslanec OZ
Chodník od úradu po drogériu – bolo by vhodné frézovať chodník 2x za deň, treba zabezpečiť
posypovú soľ, v materskej škole treba do budúcna porozmýšľať o nadstavení škôlky, treba
zabezpečiť statika, možno by tam vyšli nejaké byty, k rozorávaniu ciest- občania hodnotia ako
sa rozoráva, najlepšie orie Martin Tkáčik, v letných mesiacoch treba opraviť zvodidlo
a priepust na Šľahorke a na Grúni, k hasičom – navrhujem, aby hasiči menej využívali autosanitku, pretože to mätie ľudí, ak sa dá, treba využívať iné autá.
Mgr. Jaroslava Srničková, riad. ZŠ Korňa – poďakovala p. starostke a hasičom za pomoc pri
testovaní
14./ Návrh na uznesenie - neboli žiadne návrhy
15./ 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:
Rastislav Fatura

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

Ing. Anton Sabela

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

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 12. 02. 2021 číslo 406/2021

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: Rastislav Fatura a Ing. Anton Sabela,
zapisovateľku Danielu Neherovú a návrhovú komisiu v zložení: Emília Barčáková a Bohumil
Jaroš

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Ing. Anton Sabela, Bc. Renáta Bielčiková,
Rastislav Fatura, Emília Barčáková, Bohumil Jaroš

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Štefan Belko
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 12. 02. 2021 číslo 407/2021

ku kontrole plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 11.12.2020

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
správu o kontrole plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 11.12.2020
b/ b e r i e n a v e d o m i e
správu o kontrole plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 11.12.2020

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Ing. Anton Sabela, Bc. Renáta Bielčiková,
Rastislav Fatura, Emília Barčáková, Bohumil Jaroš

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Štefan Belko
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 12. 02. 2021 číslo 408/2021

k hospodárenie obce Korňa za rok 2020

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie obce Korňa za rok 2020
b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie obce Korňa za rok 2020
Rekapitulácia príjmov a výdavkov Rozpočet Rozpočet Čerpanie
schválený upravený rozpočtu
k 31.12.2020
Bežné príjmy
1301850
1365329 1,398.537,Kapitálové príjmy
122000
35515
29.921,Príjmy z finančných operácií
100000
182500
177.299,Bežné výdavky
549285
602271
562.116,Kapitálové výdavky
307865
218702
208.586,Výdavky finančných operácií
19200
19200
19.200,Transfery Základnej škole ŠR
400000
458775
458.775,Transfery nenormatívne
10000
19609
19.608,Transfer Materskej škole
145000
120365
120.365,Transfer MŠ zo ŠR
2500
3156
3.156,Transfer Školskému klubu detí
27000
28426
28.421,Transfer Centru voľného času
19000
15000
14.936.ZŠ vlastné príjmy
10000
39527
39.527,MŠ vlastné príjmy
10000
32294
32.294,Transfer obedy zadarmo MŠ + ZŠ
5000
35904
29.846,ZŠ transfer na projekty
2092
2.092,Zostatky na účtoch
308.297,48
Zostatok v pokladni
17,52
Zostatok nesplatených úverov
109.768,76

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Ing. Anton Sabela, Bc. Renáta Bielčiková,
Rastislav Fatura, Emília Barčáková , Bohumil Jaroš

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Štefan Belko
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 12. 02. 2020 číslo 409/2021

hospodáreniu Základnej školy Korňa za rok 2020
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie Základnej školy Korňa za rok 2020
b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie Základnej školy Korňa za rok 2020

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ČERPANIE ROZPOČTU
12/2020 v €
Dotácia ŠR
461.557,00
Nevyčerpaná dotácia z r. 2019 ŠR

8.950,00

Dotácia : Lyžiarsky kurz

4.245,00

Dotácia na učebnice

4.156,00

Vlastné príjmy

530,36

Projekt KIA + ŽIVICA

5.082,78

Refundácia mzdy: ŠJ

11.240,64

Príjmy od obce na Projekty

1.150 + 942 = 2.092,00

PROJEKT: V ZŠ úspešnejší

21.717,39

Príjmy spolu:

519.571,39

Výdavky ZŠ

1–4 + 5–9

435.495,89

Lyžiarsky kurz

4.245,00

Čerpaná dotácia z r. 2019 ŠR

8.950,00

Vlastné príjmy

530,00

PROJEKT: Pracuj v školskej kuchyni
PROJEKT: V ZŠ úspešnejší
PROJEKT: KIA + Projekt ŽIVICA
Výdavky spolu za organizáciu

10.402,83
23.453,25
5.082,74
488.159,71

Stavy na bankových účtoch a v pokladni k 31.12.2020:
Výdavkový bankový účet:
Príjmový účet:
Sociálny účet:
Zostatok v pokladni ZŠ:
Projektový účet:
Depozit:

10,08 €
0€
199,89 €
0€
700 €
35.611,31 €

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Ing. Anton Sabela, Bc Renáta Bielčiková,
Rastislav Fatura, Bohumil Jaroš

Proti : nikto
Neprítomní:

Emília Barčáková, Milan Palica, Štefan Belko

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 12. 02. 2021 číslo 410/2021

hospodáreniu CVČ Korňa za rok 2020
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie CVČ Korňa za rok 2020
b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie CVČ Korňa za rok 2020
REKAPITULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ČERPANIE ROZPOČTU
12/2020 v €
Vzdelávacie poukazy /CVČ/
ŠR
4.634,00
Dotácia pre CVČ

14.925,80

Poplatky za krúžky

1.220,00

Presun z CVČ do ŠKD

-1.074,00

Príjmy spolu:
Vzdelávacie poukazy

19.705,80
4.634,00

Výdavky CVČ

15.067,84

Výdavky spolu za CVČ

19.701,84

Stav v pokladni CVČ k 31.12.2020:
Zostatok v pokladni CVČ:

0€

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Ing. Anton Sabela, Bc. Renáta Bielčiková,
Rastislav Fatura, Bohumil Jaroš

Proti : nikto
Neprítomní:

Emília Barčáková, Milan Palica, Štefan Belko

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 12. 02. 2021 číslo 411/2021

hospodáreniu ŠKD Korňa za rok 2020
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie ŠKD Korňa za rok 2020
b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie ŠKD Korňa za rok 2020
REKAPITULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ČERPANIE ROZPOČTU
12/2020 v €
Dotácia od obce ŠKD
28.430,96
Poplatky detí
Presun z CVČ do ŠKD
Príjmy spolu:

1.730,00

Výdavky ŠKD

31.227,14

Výdavky spolu za ŠKD

31.227,14

+1.074,00
31.234,96

Dofinancované z rozpočtu CVČ
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Ing. Anton Sabela, Bc. Renáta Bielčiková,
Rastislav Fatura, Bohumil Jaroš , Emília Barčáková

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Štefan Belko
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 12. 02. 2021 číslo 412/2021

hospodáreniu Materskej školy Korňa za rok 2020
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie Materskej školy Korňa za rok 2020
b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie Materskej školy Korňa za rok 2020

Rekapitulácia príjmov a výdavkov v €
PRÍJMY
Dotácia od obce do Mš
Dotácia od obce do Šj
Dotácia od obce celkom
Vlastné príjmy Mš (nájom,dobropisy..)
Poplatky Mš
Mš (dary,dotácie mimo VS)
UP 80%Mzdové náklady
MPC Pedagogický asistent
Vlastné príjmy Mš
Poplatky Šj
Potraviny
UPSVaR 80 % MN
Dobropisy
Praxou k zamestnaniu
Príjmy ŠJ
Príjmy MŠ + ŠJ (vlastné)
Dotácia ŠR (5-6.ročné deti)
Dotácia "Obedy zadarmo"
Príjem celkom (dotácia obce, ŠR,
vlastné)
z toho Mš
z toho Jš
VÝDAVKY

PRÍJEM
Očakávaný ročný
Skutočný k
príjem
31.12.2020
90625,00
90619,55
37024,00
37024,00
127649,00
127643,55
2774,92
2738,92
2030,00
2040,35
250,00
219,37
13459,29
13459,29
3112,44
720,43
21626,65
19178,36
9400,00
9557,51
10200,00
9755,34
4439,32
4439,32
506,55
506,55
1017,64
1017,94
25563,51
25276,66
47190,16
44455,02
2436,00
2436,00
40000,00
25623,60
217275,16
114687,65
102587,51
VÝDAJ

200158,17
112233,91
87924,26

Očakávaný ročný
výdaj
94087,18
2424,92
13459,29
3054,72
113026,11
56267,69
506,55
4439,32
1017,64
62231,20
2436,00

Výdavky Mš
Mš (dary,dotácie mimo VS..)
80% mzdové náklady UP
MPC - Pedagogický asistent
Výdavky Mš
Výdavky ŠJ
ŠJ (dobropisy...)
80%MN
Praxou k zamestnaniu
Výdavky ŠJ
Dotácia 5-6 r.deti
Dotácia Obedy zadarmo vyčerpaná
Dotácia Obedy zadarmo nevyčerpaná
Celkom
Mš celkom
ŠJ celkom
Rozdiel celkom

30000,00
207693,31
115462,11
62231,20
9581,85

Stavy na bankových účtoch a pokladniciach k 31.12.2020
Výdavkový bankový účet
Príjmový bankový účet
Účet Sociálny fond
Účet depozitu
Účet školskej jedálne
Pokladnica

Skutočný k
31.12.2020
87373,90
2408,61
13459,29
2832,84
106074,64
52711,62
506,55
4439,32
1017,94
58675,43
2436,00
15673,20
9950,40
182859,27
108510,64
84299,03
17298,90

67,70 EUR
10,00 EUR
14 957,47 EUR
41,57 EUR
16,80 EUR
0,00 EUR

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Ing. Anton Sabela, Bc. Renáta Bielčiková,
Rastislav Fatura, Bohumil Jaroš, Emília Barčáková

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Štefan Belko
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 12. 02. 2021 číslo 413/2021

k inventarizácií majetku obce, ZŠ a MŠ Korňa k 31.12.2020 /návrh na vyradenie/
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
inventarizáciu majetku obce, ZŠ a MŠ Korňa k 31.12.2020 /návrh na vyradenie/

b/ s c h v a ľ u j e
inventarizáciu majetku obce, ZŠ a MŠ Korňa k 31.12.2020 /návrh na vyradenie/ podľa
predloženého návrhu

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Ing. Anton Sabela, Bc. Renáta Bielčiková,
Rastislav Fatura, Bohumil Jaroš, Emília Barčáková

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Štefan Belko
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 12. 02. 2021 číslo 414/2021

k návrhu zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Korňa

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
návrh zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Korňa

b/ s c h v a ľ u j e
zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Korňa v predloženom návrhu

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela,
Bohumil Jaroš, Bc. Renáta Bielčiková, Emília Barčáková

Proti : nikto
Neprítomní:

Milan Palica, Štefan Belko

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 12. 02. 2021 číslo 415/2021

k návrhu Štatútu obce Korňa
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
návrh Štatútu obce Korňa
b/ s c h v a ľ u j e
podľa §11 ods.4 zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Štatút obce Korňa v predloženom znení

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela,
Bohumil Jaroš, Bc. Renáta Bielčiková, Emília Barčáková

Proti : nikto
Neprítomní:

Milan Palica, Štefan Belko

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 12. 02. 2021 číslo 416/2021

k správe o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Korňa za r.2020
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
správu o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Korňa za r.2020
b/ b e r i e n a v e d o m i e
správu o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Korňa za r.2020

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela,
Bohumil Jaroš, Bc. Renáta Bielčiková, Emília Barčáková

Proti : nikto
Neprítomní:

Milan Palica, Štefan Belko

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 12. 02. 2021 číslo 417/2021

k schváleniu bankovej zábezpeky pre výstavbu BD

Obecné zastupiteľstvo v Korni podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Štatútu daného mesta alebo obce

schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o vystavení bankovej záruky s VÚB, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25,
Slovenská republika ako zabezpečenie záväzku voči ŠFRB vo výške 1 199 590,- €

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela,
Bohumil Jaroš, Bc. Renáta Bielčiková, Emília Barčáková

Proti : nikto
Neprítomní:

Milan Palica, Štefan Belko

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 12. 02. 2021 číslo 418/2021

k výstavbe bytových domov zo ŠFRB
Obecnézastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
výstavbu bytových domov zo ŠFRB
b/ p o v e r u j e s t a r o s t k u





obce

zabezpečením všetkých úkonov spojených s prípravou predmetných stavieb
bytových domov
zabezpečením všetkých úkonov spojených s prípravou prislúchajúcej technickej
vybavenosti k BD
predložením žiadosti na ŠFRB na získanie úveru a na MDV SR na získanie dotácie
zabezpečením podkladov pre Investičný zámer obce realizovať stavbu - výstavba
nájomného bytu v bytovom dome (účelU 613) a prislúchajúcej technickej
vybavenosti (účel U 6103) do 28. 02. 2021

1. Podaním žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2021 pre:
- obstaranie nájomných bytov
a
- obstaranie technickej vybavenosti pre komunikácie, odstavné plochy, kanalizáciu splašková,
vodovod, podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
v znení neskorších predpisov z Ministerstva
dopravy a výstavby Slovenskej republiky a súhlasí s podmienkami na poskytnutie dotácie
ustanovenými vykonávaným zákonom platné v čase podania žiadosti
2. Podaním žiadosti o poskytnutie podpory /úver/ na rok 2021 pre:
- obstaranie nájomných bytov a
- technickej vybavenosti pre komunikácie, odstavné plochy, kanalizáciu splašková, vodovod,
podľa zákon, podľa zákona č. 150/2013 Z. z. zo Štátneho fondu rozvoja bývania v znení
neskorších predpisov a súhlasí s podmienkami na poskytnutie
podpory ustanovenými vykonávaným zákonom platné v čase podania žiadosti
3. Určením spôsobu zabezpečenia záväzku v prospech ŠFRB prijatím bankovej záruky u banky
Všeobecná úverová banka a. s. 1 199 590,-€ v alikvotne prislúchajúcej výške
4. Prijatím záväzku:
· Záväzok obce dodržiavať pri prenájme bytov a uzatváraní nájomných zmlúv ustanovenia
zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších
predpisov.

· Záväzok obce zachovať nájomný charakter bytov po dobu lehoty splatnosti úveru zo Štátneho
fondu rozvoja bývania, najmenej však po dobu 30 rokov.
· Záväzok obce zriadiť záložné právo na zachovanie nájomného charakteru bytov obstaraných
podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení
neskorších predpisov v prospech Ministerstva dopravy a výstavby
Slovenskej republiky.
· Záväzok obce zriadiť záložné právo na nájomné byty vrátane pozemku prislúchajúceho k
jednotlivým bytom, resp. spoluvlastníckeho podielu na pozemku prislúchajúcom k jednotlivým
bytom obstarané podľa zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde
rozvoja bývania v znení neskorších predpisov v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania.
· o zapracovaní splátok úveru zo ŠFRB do rozpočtu počas trvania zmluvného vzťahu so ŠFRB
· obec sa zaväzuje zabezpečiť splácanie poskytnutého úveru vrátane úroku počas celej doby
jeho splatnosti
c/ s ú h l a s í :
- vyčleniť vlastné zdroje obce na predmetné stavby v potrebnej výške 23 217,80€
- súhlasí so schválením úpravy rozpočtu obce na rok 2021 vyčleniť min 3-mesačnú splátky
požadovaného úveru poskytnutého zo ŠFRB na BD
- súhlasí so schválením úpravy rozpočtu obce na rok 2021 vyčleniť min 3-mesačnú splátku
požadovaného úveru poskytnutého zo ŠFRB na TV k BD
- s prerozdelením rozpočtu roka s tým, že po pridelení prostriedkov budú do príjmových a
výdavkových položiek zahrnuté dotačné a úverové čiastky súvisiace s financovaním výstavby
predmetného BD a TV

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Emília Barčáková, Ing. Peter Veselka, Bohumil Jaroš, Rastislav
Fatura, Ing. Anton Sabela, Bc. Renáta Bielčiková

Proti : nikto
Neprítomní: Milan Palica, Štefan Belko
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 12. 02. 2021 číslo 419/2021

k žiadosti Mgr. Ľubomíry Staníkovej, Korňa 622 o zámenu pozemku p. č. CKN2776 za
pozemky p. č. CKN 2993 a p. č. CKN 2774 približne v rovnakej výmere
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Mgr. Ľubomíry Staníkovej, Korňa 622 o zámenu pozemku p. č. CKN2776 za pozemky
p. č. CKN 2993 a p. č. CKN 2774 približne v rovnakej výmere
b/z a m i e t a
zámenu pozemkov, nakoľko uvedená žiadosť mala byť podaná pred začatím konania

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela,
Bohumil Jaroš, Bc. Renáta Bielčiková, Emília Barčáková

Proti : nikto
Neprítomní:

Milan Palica, Štefan Belko

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 12. 02. 2021 číslo 420/2021

k žiadosti Tomáša Staníka o odkúpenie pozemkov, ktoré sa nachádzajú v jeho záhrade.
Jedná sa o p. č. CKN 1910/1 o výmere 33m² a p. č. CKN 1909/1 o výmere 46 m². Obidve
parcely sa prekrývajú s p. č. EKN 9-33189/1, ktorá je vo vlastníctve obce

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Tomáša Staníka o odkúpenie pozemkov, ktoré sa nachádzajú v jeho záhrade. Jedná sa
o p. č. CKN 1910/1 o výmere 33m² a p. č. CKN 1909/1 o výmere 46 m². Obidve parcely sa
prekrývajú s p. č. EKN 9-33189/1, ktorá je vo vlastníctve obce
b/ b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť o odkúpenie pozemkov
c/ p o v e r u j e
stavebnú komisiu, aby posúdila opodstatnenosť predaja pozemkov

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela,
Bohumil Jaroš, Bc. Renáta Bielčiková, Emília Barčáková

Proti : nikto
Neprítomní:

Milan Palica, Štefan Belko

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 12. 02. 2021 číslo 421/2021

k žiadosti Ing. Anny Strakošovej, 739 45 Frýčovice 630, ČR o odpustenie poplatku za
TKO za rok 2021

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Ing. Anny Strakošovej, 739 45 Frýčovice 630, ČR o odpustenie poplatku za TKO za
rok 2021
b/ z a m i e t a
žiadosť Ing. Anny Strakošovej, 739 45 Frýčovice 630, ČR o odpustenie poplatku za TKO za
rok 2021, nakoľko treba dodržiavať platné VZN o poplatkoch za TKO

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela,
Bohumil Jaroš, Bc. Renáta Bielčiková, Emília Barčáková

Proti : nikto
Neprítomní:

Milan Palica, Štefan Belko

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 12. 02. 2021 číslo 422/2021

k žiadosti Evy Stopkovej, Hlinené 282, 02321 Turzovka o pridelenie bytu

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Evy Stopkovej, Hlinené 282, 02321 Turzovka o pridelenie bytu
b/ b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť Evy Stopkovej, Hlinené 282, 02321 Turzovka o pridelenie bytu

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela,
Bohumil Jaroš, Bc. Renáta Bielčiková, Emília Barčáková

Proti : nikto
Neprítomní:

Milan Palica, Štefan Belko

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 12. 02. 2021 číslo 423/2021

k žiadosti Rodolfa Badžgoňa a manželky Lenky Badžgoňovej bytom Predmier 66,
023 21 Turzovka o pridelenie bytu
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Rodolfa Badžgoňa a manželky Lenky Badžgoňovej, bytom Predmier 66, 023 21
Turzovka o pridelenie bytu
b/ b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť Rodolfa Badžgoňa a manželky Lenky Badžgoňovej, bytom Predmier 66, 023 21
Turzovka o pridelenie bytu

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela,
Bohumil Jaroš, Bc. Renáta Bielčiková, Emília Barčáková

Proti : nikto
Neprítomní:

Milan Palica, Štefan Belko

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 12. 02. 2021 číslo 424/2021

k žiadosti Anny Romanovej, Makov o pridelenie bytu

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Anny Romanovej, Makov o pridelenie bytu
b/ b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť Anny Romanovej, Makov o pridelenie bytu

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela,
Bohumil Jaroš, Bc. Renáta Bielčiková, Emília Barčáková

Proti : nikto
Neprítomní:

Milan Palica, Štefan Belko

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 12. 02. 2021 číslo 425/2021

k žiadosti Oľgy Boháčikovej, Korňa 729 o pridelenie bytu

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Oľgy Boháčikovej, Korňa 729 o pridelenie bytu
b/ b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť Oľgy Boháčikovej, Korňa 729 o pridelenie bytu

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela,
Bohumil Jaroš, Bc. Renáta Bielčiková, Emília Barčáková

Proti : nikto
Neprítomní:

Milan Palica, Štefan Belko

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 12. 02. 2021 číslo 426/2021

k žiadosti Jakuba Učníka, Korňa 773 o pridelenie bytu

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Jakuba Učníka, Korňa 773 o pridelenie bytu
b/ b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť Jakuba Učníka, Korňa 773 o pridelenie bytu

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela,
Bohumil Jaroš, Bc. Renáta Bielčiková, Emília Barčáková

Proti : nikto
Neprítomní:

Milan Palica, Štefan Belko

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 12. 02. 2021 číslo 427/2021

k žiadosti p. Kataríny Šamkovej, bytom Nižná Korňa 494 o odkúpenie parciel CKN č.
174/4 a č. 184/7 v kat. území Korňa, ktoré sú vo vlastníctve obce
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť p. Kataríny Šamkovej, bytom Nižná Korňa 494 o odkúpenie parciel CKN č. 174/4
a č. 184/7 v kat. území Korňa, ktoré sú vo vlastníctve obce.

b/ s c h v a ľ u j e
odpredaj prebytočného obecného majetku vo vlastníctva obce p. č. CKN 174/4– zastavaná
plocha o výmere 130 m², p. č. C KN 184/7 – zastavaná plocha o výmere 138m², za 3,32/m²,
spolu za cenu 889,76€,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. Všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti
hradí žiadateľka

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela,
Bohumil Jaroš, Bc. Renáta Bielčiková, Emília Barčáková

Proti : nikto
Neprítomní:

Milan Palica, Štefan Belko

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 12. 02. 2021 číslo 428/2021

k žiadosti Ing. Jakuba Sira o schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi
zmluvnými stranami : Obec Korňa a Ing. Jakub Siro na pozemku p. č. CKN 2412/1 a p.
č. CKN 1917/1 zapísaného v kat. území Korňa

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemku CKN 2412/1 a p. č. CKN 1917/1 zapísaného
v kat. území Korňa
b/ s c h v a ľ u j e
zriadenie vecného bremena medzi zmluvnými stranami : Obec Korňa a Ing. Jakub Siro
spočívajúceho v práve Ing. Jakuba Sira uložiť inžinierske siete – kanalizácie s kanalizačnými
šachtami, elektrickú NN prípojku na pozemkoch p. č .CKN 2412/1 a p. č. CKN 1917/1
zapísaného v kat. území Korňa

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela,
Bohumil Jaroš, Bc. Renáta Bielčiková, Emília Barčáková

Proti : nikto
Neprítomní:

Milan Palica, Štefan Belko

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 12. 02. 2021 číslo 429/2021

k žiadosti Zdenky Svobodovej Vietnamská 1490/10, 708 00 Ostrava-Poruba , ČR o
odpustenie poplatku za TKO za rok 2021
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Zdenky Svobodovej Vietnamská 1490/10, 708 00 Ostrava-Poruba , ČR o odpustenie
poplatku za TKO za rok 2021
b/ z a m i e t a
žiadosť Zdenky Svobodovej Vietnamská 1490/10, 708 00 Ostrava-Poruba , ČR o odpustenie
poplatku za TKO za rok 2021, nakoľko je potrebné dodržiavať VZN o poplatkoch za TKO

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela,
Bohumil Jaroš, Bc. Renáta Bielčiková, Emília Barčáková

Proti : nikto
Neprítomní:

Milan Palica, Štefan Belko

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 12. 02. 2021 číslo 430/2021

k žiadosti Mgr. Márie Odrobiňákovej, 02354 Turzovka 406 o nájom z pozemkov, ktoré
obec využíva, a to so spätnou platnosťou od doby nadobudnutia nehnuteľnosti do
vlastníctva

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Mgr. Márie Odrobiňákovej, 02354 Turzovka 406 o nájom z pozemkov, ktoré obec
využíva, a to so spätnou platnosťou od doby nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva
b/ z a m i e t a
platenie nájmu, nakoľko p. Mgr. Mária Odrobiňáková nadobudla podielové spoluvlastníctvo
pod miestnou komunikáciou v roku 2019, kedy sa na uvedenom pozemku nachádzala miestna
komunikácia už oddávna. Cestný zákon nespája žiadnu povinnosť platiť nájomné za pozemok,
na ktorom sa komunikácia nachádza

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela,
Bohumil Jaroš, Bc. Renáta Bielčiková, Emília Barčáková

Proti : nikto
Neprítomní:

Milan Palica, Štefan Belko

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 12. 02. 2021 číslo 431/2021

k návrhu Mgr. Márie Odrobiňákovej, 023 54 Turzovka 406 o odpredaj podielu parcely
EKN 13285 o výmere 469 m² obci za cenu 5,-€/m², evidovanej ako lesný pozemok
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh Mgr. Márie Odrobiňákovej, 02354 Turzovka 406 o odpredaj podielu parcely EKN 13285
o výmere 469 m² obci za cenu 5,-€/m², evidovanej ako lesný pozemok
b/ s c h v a ľ u j e
odpredaj podielu parcely EKN 13285 o výmere 469 m² , evidovanej ako lesný pozemok obci
za cenu 5,-€/m². Podiel 4/9 predstavuje výmeru 208,44m² a podiel 4/36 predstavuje 52,11m²,
podiel spolu predstavuje 260,55m² , čo činí 1302,75,-€

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela,
Bohumil Jaroš, Bc. Renáta Bielčiková, Emília Barčáková

Proti : nikto
Neprítomní:

Milan Palica, Štefan Belko

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 12. 02. 2021 číslo 432/2021

k žiadosti p. Ondreja Galuščáka, bytom Vyšná Korňa 149 o odkúpenie 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, 3516/3, 3514/2, 3514/5, 3517/3, ktoré žiada
odkúpiť
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť p. Ondreja Galuščáka, bytom Vyšná Korňa 149 o odkúpenie 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, 3516/3, 3514/2, 3514/5, 3517/3, ktoré žiada odkúpiť
b/ b e r i e n a
vedomie
s tým, že predaj je možný za podmienky, že žiadateľ doloží písomný súhlas /s odkúpením
pozemkov/ druhého spoluvlastnícka nehnuteľnosti s overeným podpisom

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela,
Bohumil Jaroš, Bc. Renáta Bielčiková, Emília Barčáková

Proti : nikto
Neprítomní:

Milan Palica, Štefan Belko

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 12. 02. 2021 číslo 433/2021

k žiadosti Jozefa Srníčka, Nižná Korňa 787 o odkúpenie časti pozemku p. č. E KN 33495
v kat. území Korňa za účelom vybudovania prístupovej cesty
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Jozefa Srníčka, Nižná Korňa 787 o odkúpenie časti pozemku p. č. E KN 33495 v kat.
území Korňa za účelom vybudovania prístupovej cesty
b/ z a m i e t a
žiadosť Jozefa Srníčka, Nižná Korňa 787 o odkúpenie časti pozemku p. č. E KN 33495 v kat.
území Korňa za účelom vybudovania prístupovej cesty, nakoľko ešte neprebehlo územné
rozhodnutie, ku ktorému je potrebné doložiť súhlas správcu vodného toku . Po vydaní
územného rozhodnutia sa bude obec opätovne žiadosťou zaoberať.

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Martin Kontrík, Ing. Peter Veselka, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela,
Bohumil Jaroš, Bc. Renáta Bielčiková, Emília Barčáková

Proti : nikto
Neprítomní:

Milan Palica, Štefan Belko

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

