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1.

Identifikačné údaje

Názov: Obec Korňa
Adresa pre poštový styk: Obecný úrad, Vyšná Korňa č. 517, 023 21 Korňa, e-mailová adresa-korna@korna.sk
IČO: 00314064
DIČ: 2020553062
Právna forma: právnická osoba -obec
Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov , Ústavou SR a ostatnými zákonmi súvisiacimi s prácou obce a
obecného úradu.
2.

Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Obecné zastupiteľstvo
Starostka obce
Obecné zastupiteľstvo obce Korňa je zastupiteľský zbor zložený z 9 poslancov zvolených v
priamych voľbách, ktoré sa konali dňa 10.11.2018 . Na obdobie 4 rokov bola zvolená p.
starostka Ing. Marianna Bebčáková a nové Obecné zastupiteľstvo.
Starostka obce - Ing. Marianna Bebčáková
Zástupca starostky – p. Bohumil Jaroš
Hlavný kontrolór obce - Ing. Marcel Nekoranec
Poslanci obecného zastupiteľstva:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Emília Barčáková
Štefan Belko
Bc. Renáta Bielčíková
Rastislav Fatura
Bohumil Jaroš
Martin Kontrík
Ing. Anton Sabela
Ing. Jozef Veselka
Jana Bielčíková
Komisie pri OZ:
Komisia finančná a správy obecného majetku
Komisia kultúry, mládeže a športu
Komisia životného prostredia, výstavby , verejného poriadku a kontroly
Komisia sociálno-zdravotná a bytová
Obecný úrad
Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné
a administratívne veci.
Zamestnanci obecného úradu:
Daniela Neherová - matrika, evidencia obyvateľov, zápisnice OZ, CO , osvedčovanie
Ing. Jana Brezinová- ekonomika, správa obecného majetku, zástupca matrikárky, prenájmy
Mária Mikšíková - dane a poplatky ich evidencia, výber a správa, odpadové hospodárstvo,

Ing. Andrea Kaduchová - pozemky, príjem a odosielanie pošty, sociálne veci
Monika Stuchlíková - mzdy a personalistika OÚ a MŠ, pokladňa, knižnica, kultúra
Mgr. Jana Rapušáková- ekonomika a správa majetku MŠ, projekty , verejné obstarávanie
Ing. Beáta Jurgová- stavebný úrad- 3 hod. úväzok
Anna Sobčáková - prevádzkový zamestnanec
Ján Srníček- prevádzkový zamestnanec
Stanislav Palica- prevádzkový zamestnanec
Martin Tkáčik- prevádzkový zamestnanec
Jozef Učník- prevádzkový zamestanenec
Miroslav Smažák- prevádzkový zamestnanec

Rozpočtové organizácie

3.

-

Základná škola Korňa, riaditeľka Mgr. Jaroslava Srníčková, zástupkyňa riaditeľky PaedDr. Alena Staníková
Materská škola Korňa, riaditeľka p. Emília Vrábliková , vedúca školskej jedálne p. Emília Juríková

-

Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva Korňa č. 526/2021, zo dňa 25.6.2021 bola Výpisom
z obchodného registra Okresného súdu Žilina , oddiel s.r.o., vložka č. 78329/2 dňa 22.10.2021 založená
organizácia Obecný podnik Korňa, s.r.o., so sídlom 023 21 Korňa č. 517. v r. 2021 Obecný podnik Korňa
s.r.o. nevykonával žiadnu podnikateľskú činnosť.

Poslanie, vízie a ciele

Poslanie obce: Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce s plnením úloh:
-

Zabezpečenie písomnej agendy všetkých orgánov samosprávy a orgánov obecného zastupiteľstva a je zároveň
podateľňou a výpravňou písomnosti obce

-

Pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií obecného
zastupiteľstva

-

Vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom a daňovom konaní, vykonáva
nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva

-

Organizačne – technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec

-

Koordinuje činnosť organizácií a subjektov zriadených obcou. Prácu obecného úradu vedie a organizuje starostka
obce
Vízie a ciele obce:

- výstavba bytových domov a technického vybavenia zo ŠFRB a dotácie z Ministerstva výstavby SR a následne ich danie do
užívania
- oprava miestnych komunikácií a mostov v správe obce
- vybudovanie druhej etapy chodníka v centre obce
- výstavba autobusových zastávok v obci
- vrátenie budovy býv. Základne školy v Korni Vyšný koniec
4.

Základná charakteristika obce

Obec Korňa je samostatný územno- samosprávny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou
osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom, samostatne hospodári s vlastným majetkom
a vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný
rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov

4.1. Geografické údaje
Celková rozloha obce: 2580 ha , z čoho je 1300 ha ihličnatého lesa. Obec je roztrúsená do 36 osád, z ktorých niektoré sú už
úplne vyľudnené a slúžia len ako rekreačné oblasti- ako napr. Malicherovci, Šulcovci, Lietava, Beskyd ,Zabavíkovci.
Zelienkovci... Najvzdialenejšia osada je u Stani-8 km od centra obce, kde v súčasnosti žije len jeden obyvateľ.
Obec sa nachádza na území Kysuckej vrchoviny, z južnej časti ju obklopujú Javorníky a zo západnej strany Moravskosliezske Beskydy. Nadmorská výška: stred 502 m n. v., najvyšší vrch- Solisko 875 m n.v.
Kysuce boli od začiatku osídlenia bohaté na ihličnaté, a zmiešané lesy. Počas minulých 40 rokov /totality/ boli lesy
v správe Štátnych lesov, výrub stromov sa riadil podľa určitého plánu, lesy boli ošetrované proti škodcom a následne po
vyrúbaní a vyčistení lesa nastalo zalesňovanie malými stromčekmi. V súčasnej dobe je ťažba dosť nekontrolovaná
v lesoch sa darí rôznym škodcom, čo vedie k ďalšiemu výrubu, čím sa kataster našej obce pomaly mení a zeleň lesov
striedajú veľké plochy holorubov, čo však je problém nielen Korne, ale celého severného Slovenska
Zároveň s úbytkom lesného porastu ubúda aj prirodzené prostredie pre pôvodnú faunu a flóru, ktorá sa v nich nachádza
a v neposlednom rade dochádza k povodniam, nakoľko voda, ktorá má byť zadržaná v lesoch rýchlo stečie do koryta
rieky, táto sa nekontrolovateľne rozvodní a spôsobuje škody na obecnom i súkromnom majetku.
4.2. Demografické údaje
Počet obyvateľov: 1955 (k 31.12.2021), z toho muži 979 , ženy 976. V roku 2022 došlo k zníženiu počtu obyvateľov o 3, tým,
že prisťahovaných obyvateľov a narodených detí bolo menej ako zomrelých a odhlásených. Najstaršia občianka obce bola
Mária Boháčiková, ktorá oslávila 100 rokov. Počet obyvateľov v našej obci sa pomaly stabilizuje, očakávame, že k zvýšeniu
počtu obyvateľov dôjde dokončením rozostavaných bytoviek s 36 bytmi, kde by sme udržali v obci časť mladých rodín.
4.3. Symboly obce

Erb obce
Vlajka obce
Pečať obce
Základom erbu a pečate sú tri vyše storočné lipy- nachádzajúce sa na Vígľaši.
4.4. História obce
Obec Korňa bola do 15. mája 1954 osadou najväčšej dediny ,neskôr mesta Turzovka, preto história obce Korňa bola
súčasťou histórie veľkej Turzovky. Obec Turzovka založil Juraj Thurzo v roku 1598 na území bytčianskeho pastva, ku
ktorému aj trvale patrila. Dedičným richtárom sa stal Adam Bonec . Na začiatku vo vymedzenom lokačnom území malo sídliť
40 sedliackych rodín a zriadiť sa fara, pre ktorú boli určené dve usadlosti. Zdá sa, že Turzovka bola najstaršou osadou v
severnej časti Trenčianskej stolice, založenou na kopaničiarskom práve. V roku 1784 tu žilo v 864 domoch 898 rodín, t. j. 4
832 obyvateľov. Neskôr postupne na tomto území vzniklo sedem samostatných obcí.

História obce Korňa sa začala písať od roku 1954, kedy sa oddelila od Turzovky. Snaha o svojbytnosť Korne a samostatné
spravovanie svojich vecí siaha oveľa hlbšie ako do roku 1954. Viaceré dokumenty zachytili výroky zástupcov korňanských osád
v turzovskom obecnom zastupiteľstve s výčitkami o nedostatočnej starostlivosti a záujme o riešenie ich problémov. Najviac ich
bolo na adresu ciest a školských zariadení.
Ako samostatná obec vznikla 15. mája 1954 spojením osád Nižná a Vyšná Korňa. Do tohto roku boli osady súčasťou obce
Turzovka. Z územia terajšej obce Korňa v rokoch 1920 - 1940 odišlo veľa obyvateľov, najmä mužov, za prácou do zahraničia.
Po skončení druhej svetovej vojny sa tiež veľa rodín odsťahovalo do pohraničnej oblasti Sudety. Obyvatelia sa zaoberali
výrobou šindľov a kolovratov. Časť obyvateľov odchádzala na sezónne práce. V rastlinnej výrobe sa najviac pestoval ovos, raž,
jačmeň, pšenica a zemiaky. Živočíšna výroba bola zastúpená chovom hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a hydiny. V roku
1950 žilo v obci Korňa v osadách 2 412 obyvateľov
Od dátumu 15.5.1954 je Korňa samostatnou obcou na základe vyhlášky Povereníctva vnútra č. 118/54. Nachádza sa v
okrese Čadca, Žilinskom kraji. V roku 2021 oslávila 67. výročie od svojho vzniku. Od uvedeného obdobia sa datuje aj vznik
Dobrovoľného hasičského zboru Korňa a od r. 1970 vznik Telovýchovnej jednoty Kysučan Korňa
4.5. Kultúrne a cirkevné pamiatky obce
- Kostol Božského srdca Ježišovho- veriaci tento nový kostol postavili svojpomocne pod vedením p. dekana Mahríka v r.
1991-1994, posviacka kostola bola v júni 1994 . V roku 2000 bola Korňa vyhlásená za samostatnú farnosť s duchovným
správcom Mgr. dekanom Ivanom Mahríkom, ktorý v roku 2019 ukončil svoje pôsobenie vo funkcii farára a na jeho miesto
nastúpil Mgr. dekan Richard Folučka, ktorý je zároveň aj učiteľom náboženstva na Základnej škole. Pre jeho empatickú
povahu a pekný zvučný hlas si ho obľúbili nielen žiaci, ale aj dospelí občania.
-Starý kostol vznikol v r. 1956 prestavbou domu učiteľa Karola Sýkoru , v súčasnosti je zrekonštruovaný na pastoračné
centrum- do posviacky nového kostola slúžil na vykonávanie bohoslužieb v rokoch 1956-1994
- Kaplnka a pútnické miesto na hore Živčáková- postavená na mieste zjavenia Panny Márie starému lesníkovi Lašutovi
- Chrám Panny Márie – Matky cirkvi na pútnickom mieste Živčáková , konsekrovaný v októbri r. 2015. Chrám navštevuje po
iné roky veľké množstvo pútnikov. Počet pútnikov bol v roku 2021 obmedzený z dôvodu pokračovania pandémie Covid -19
–pričom opatrenia na zamedzenie jej šírenia spôsobili aj zatváranie kostolov a zákaz vykonávania bohoslužieb, takže
návštevnosť bola z t. dôvodov znížená.
-Replika veterného mlyna v Nižnej Korni – originál sa nachádza v osade u Šulcov – vzácna pamiatka ,ktorá je jediná t. druhu
na Slovensku, v minulosti slúžil na mletie obilia pre celú osadu, nakoľko táto osada je vzdialená od hlavnej cesty
v neprístupnom teréne cca 6 km, v rámci projektu bola v r. 2013 vybudovaná replika veterného mlyna, kt. sa nachádza pri
vstupe do obce.
- drevená architektúra pôvodných roľníckych domčekov, ktorá je zachovaná v mnohých osadách, domčeky slúžia už len na
rekreačné účely.
4.6. Prírodné danosti:
Obec Korňa sa nachádza v oblasti Moravsko-sliezskych Beskýd a Kysuckej vrchoviny, oplýva množstvom
ihličnatých a zmiešaných lesov a v nich typickou faunou a flórou. Tieto sú vhodné na zimnú i letnú turistiku a cykloturistiku,
ktorej sa venuje čím ďalej viac občanov našej obce a je otvorená aj pre návštevníkov, ktorých počet každým rokom
narastá. Patrí do CHKO Kysúc, tu by sme chceli upozorniť na nežiadúcich turistov na motorkách a štvorkolkách, ktorí
napriek uzákonenému zákazu sa preháňajú po lesných a poľných cestičkách, čím nielen plašia lesnú zver , ale vytvárajú
hlboké koľaje a celé cesty na pozemkoch, čím ich znehodnocujú.
V našich lesoch môžete stretnúť jeleňa, srnky, diviaky, líšky, zajace aj rôzne druhy vtáctva. V menšej miere sa vyskytuje
rys, jazvec a vlk. V roku 2021 bol v našej lokalite zaznamenaný aj výskyt medveďa hnedého, ktorý však naším územím
len prechádzal. Z rastlinných druhov sa vyskytujú hlavne smrek, jedľa, buk, breza, javor, rôzne kroviny a počas letnej
sezóny sú naše lesy hubárskym rajom.

V r. 2021 bol z dotácie VÚC vybudovaný náučný turistický chodník, ktorý bol zhotovený za pomoci ľudového rezbára
Jozefa Chrenšča a vedie od Základnej školy Vyšná Korňa nad osadu Beskyd, Na jednotlivých zastávkach sú osadené
vyrezávané zvieratká a ich popis, ktoré sa vyskytujú v našej obci. Chodník sa končí na najvyššom vrchu , ktorý poskytuje
krásne výhľady na blízke, aj vzdialené okolie.
Medzi najzaujímavejšie prírodné zvláštnosti patrí -ropný prameň v osade u Janešíkov, ropný vrt v osade u Jančíkov, ktoré
slúžili v 19. a začiatkom 20. storočia ako zdroj svetla v chudobných Korňanských domčekoch, pokým nebola celá obec
elektrifikovaná r. 1960.
Ropný prameň je raritou, ktorá láka do Korne veľa zvedavcov. V roku 1984 ho vyhlásili za prírodnú pamiatku a je jediným
zachovaným z niekoľkých ďalších menších výskytov povrchového výveru ropy v týchto oblastiach.
Ďalšie prírodné danosti sú pramene liečivej vody na vrchu Živčáková, kde sa pri kaplnke a v chráme zhromažďujú
v jarnom, letnom a jesennom období tisíce pútnikov zo Slovenska i zo zahraničia, počet pútnikov bol z dôvodu pandémie v r.
2021 znížený v zmysle opatrení proti jej šíreniu. Počas zimného obdobia prístup na Živčákovú závisí od počasia. Táto
lokalita bola vyhlásená za pútnicke miesto a miesto modlitby. Po duchovnej stránke sa oň starajú misionári Najsvätejších
sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie, ktorí počas pandémie kovidu vysielali cestou sociálnych sietí sv. omše, za čo im patrí veľká
vďaka.
Potrebné je spomenúť staré lipy na Vígľaši, ktoré sú súčasťou erbu obce. V niektorých ďalších osadách sú tiež zachované
staré stromy, najmä lipy, bresty a buky, ktoré rastú a ostávajú ako neohrozené pamätníky minulých storočí.
V roku 2021 sa obec zapojila spolu s moravskou obcou Bílá do projektu „ Dedičstvo erbov a tradičných remesiel obcí Korňa
a Bílá“ v rámci ktorého bol pri lipách vybudovaný včelín a altánok pri včelíne

Včelnica pri lipách na Vígľaši
Zima r. 2021 bola bohatá na snehové zrážky a skrášlila už aj tak našu krásnu obec, vznikli ideálne podmienky na zimné
športy, ktoré však nebolo možné vykonávať, kvôli obmedzeniam súvisiacich s pandémiou.
4.7. významné osobnosti obce
Obec Korňa patrí do hornatého Kysuckého kraja , s náročnými prírodnými podmienkami, preto všetci naši predkovia, ktorí sa
podieľali na vybudovaní tejto krásnej obce, jej postupnom zveľaďovaní do dnešnej podoby by si zaslúžili titul významná
osobnosť. Spomenieme len niekoľkých:
- František Ďurkáč vojak v 1. svetovej vojne, bol účastníkom vzbury v Kragujevaci a popravený 8.6.1918
- Pavol Sučík, starosta veľkej Turzovky v rokoch 1927-1940
- vojaci bojujúci v 2. svetovej vojne a v SNP

– Jozef Holka-práporčík letectva, Vincent Boháčik- vojak a účastník SNP, Jozef Korduliak-vojak a účastník SNP, dlhoročný
tajomník MNV, Pavol Sobčák- vojak 1. čs. armádneho zboru, účastník bojov o Dukeský priesmyk, Pavol Slezák- vojak
a účastník SNP, prvý kronikár obce Korňa, Jozef Boháčik- účastník SNP, dlhoročný predseda MNV
- MUDr. Viktor Vráblik, CSc. /1950-1998/ významný lekár a vedec v oblasti modernej gastroenterológie
- Prof. Doc. MUDr. Jozef Ježík, CSc./ 1958-2005/ významný lekár a vedec v oblasti neurochirurgie
- Mgr. Dekan Ivan Mahrík- farár – staviteľ, počas svojho pôsobenia sa zaslúžil o vybudovanie 5-tich kostolov na Horných
Kysuciach a kaplnky na Živčákovej, za svoje zásluhy dostal ocenenie osobnosť Kysúc.
- riaditelia škôl a učitelia, ktorí často v neľahkých podmienkach sa starali o vzdelávanie našich detí a mládeže a popri tom
naviac sa venovali odovzdávaniu kultúrneho dedičstva zvereným deťom.
- Pavol Ondrišík, František Melicherík, manželia Šufliarski, Mária Comorková, Rudolf Korček, Jozefa Cisáriková a mnohí
ďalší, ktorí by si zaslúžili byť vymenovaní
5.

Plnenie funkcií obce /prenesené kompetencie, originálne kompetencie/
5.1. Výchova a vzdelávanie

V obci sa nachádza Základná škola, kde sa realizuje základné vzdelávanie žiakov 1.-9. ročníka s počtom žiakov 156,čo je
oproti minulému roku pokles o 7 žiakov. Počet žiakov na 1. stupni 1-4 je 59, počet žiakov na 2. stupni ročníky 5.-9. je 97.
Z toho 5 žiakov je s osobitným spôsobom plnenia školskej dochádzky, teda študujúcich v zahraničí – Nórsko, Nemecko,
Švajčiarsko, Česko . Výchova a vzdelávanie je zabezpečené v 9-tich triedach a špecializovaných učebniach. Dobrým
znamením je , že bol zastavený pokles počtu žiakov, nakoľko Základná škola bola pomocou projektov z EÚ a dotácií zo
štátneho rozpočtu bola celá zmodernizovaná , s novými učebňami a ekologickým vykurovaním. Nežiadúci pokles detí sa
bude obec snažiť takisto zastaviť dokončením 2 bytoviek, ktorých dokončenie je naplánované na rok 2023.
Dlhoročnou riaditeľkou ZŠ je Mgr. Jaroslava Srníčková a zástupkyňou PaedDr. Alena Staníková, pod ich vedením sa škola
modernizuje v každom smere, najmä v informačných technológiach, ktoré boli nápomocné učiteľom, aj žiakom pri
dištančnom vzdelávaní počas pandémie Covid-19, kedy boli školy zatvorené a vyučovanie bolo veľmi náročné pre žiakov,
ako aj pre učiteľov.
Materská škola, realizuje predškolskú výchovu s počtom detí 44 , z toho 13 detí je 1 rok pred plnením školskej dochádzky.
Na budove Materskej školy sa každoročne vykonávajú potrebné opravy. Riaditeľkou Materskej školy je p. Emília Vrábliková
a vedúcou školskej jedálne je p. Emília Juríková. V budove Materskej školy sa nachádza školská jedáleň, slúžiaca Základnej
i Materskej škole. Koncom roku 2021 bol zrušený zákon, ktorý poskytuje deťom v predškolskom veku a žiakom Základnej
školy stravné zadarmo / dotáciu 1,20€ na jedno odobraté jedlo/ .
Školská jedáleň slúži nielen pre žiakov a učiteľov Základnej a Materskej školy, ale taktiež si sem prichádzajú pre obedy
starší občania z blízkeho okolia.
Pri Základnej škole je zriadený Školský klub detí, s počtom 49 žiakov 1.-5. ročníka a Centrum voľného času, kde sa
sústreďujú žiaci za účelom trávenia voľno časových aktivít . CVČ malo v r. 2021 15 záujmových krúžkov, kde mohli žiaci
plnohodnotne využívať svoj voľný čas, žiaľ pre výskyt pandémie Covid -19 žiaci museli prejsť na dištančnú formu výučby
a taktiež v obmedzenom čase nemohli navštevovať záujmové krúžky.
Okrem CVČ môžu využívať žiaci voľný čas v Základnej umeleckej škole Turzovka, ktorá má zriadené 2 odbory- výtvarný
a hudobný v priestoroch našej školy.
Základná i Materská škola majú zriadené svoje internetové stránky, na ktorých prezentujú svoje aktivity.
5.2. Zdravotníctvo
Zdravotná starostlivosť je zabezpečovaná v rámci zdravotného obvodu Turzovka. Lekári pre dospelých- MUDr. František
Michnica, MUDr. František Michalina, MUDr. Rudolf Michnica. Lekárky pre deti- MUDr. Katarína Michnicová a MUDr.
Muchová. Taktiež v Turzovke sa nachádzajú 2 interné, jedna chirurgická , 2 gynekologické ambulancie a jedna ambulancia
ORL. Starostka obce vyvíjala aktivitu cestou VUC na zabezpečenie lekárskej starostlivosti priamo v obci, ale lekárov je na

Slovensku celkový nedostatok a občania si vážia tých svojich, nakoľko sa niektorí sami už v dôchodkovom veku starajú
o zdravie dospelých občanov aj detí.
Taktiež lekárnicka starostlivosť je zabezpečovaná v meste Turzovka- lekáreň Paracelsus, ktorá je veľmi obľúbená u našich
občanov a lekáreň Dr. Max.
V Obci sa nachádza zubná ambulancia, kde od roku 1986 pôsobila MUDr. Alena Špoková, ktorá v roku 2020 ukončila svoje
pôsobenie zubnej lekárky a do Zubnej ambulancie nastúpila absolventka lekárskej fakulty MDDr. Simonka Palicová, ktorá je
našou novou zubnou lekárkou.
V mesiaci marec 2020 vypukla celosvetová pandémia Covid-19, ktorá zasiahla aj našu obec. Obecný úrad v spolupráci so
zdravotníkmi a DHZ vykonávali vo svojom voľnom čase celoplošné testovanie obyvateľov antigénovými testami, čím sa malo
čiastočne zamedziť šíreniu ochorenia medzi ľuďmi. Bolo potrebné vykonať opatrenia či už pri vybavovaní občanov, ako aj
dodržiavanie hygienických predpisov- používaním ochranných rúšok, dezinfekciou rúk a dezinfikovaním vnútorných priestorov
a priestorov zastávok .
5.3.Sociálna starostlivosť
V obci je zriadená opatrovateľská služba, pre občanov, ktorí sa ocitli v situácii, že sa nemôžu o seba postarať. Nakoľko
v obci sa nenachádza domov opatrovateľskej služby, naši občania sú umiestňovaní v domovoch v Čadci, Makove,
Klokočove a iných okolitých obciach. V domovoch dôchodcov bolo v roku 2021 7 seniorov. O našich starších občanov sa ale
v najväčšej miere postarajú ich rodinní príslušníci, pričom cestou Úradu práce im je poskytnutý zaopatrovací príspevok.
V prípade potreby je sociálna výpomoc poskytovaná z rozpočtu obce ľuďom , ktorí sa náhle ocitnú v hmotnej núdzi.
Začiatkom roku 2018 bola poskytnutá bývalá bunka SAD prvému bezdomovcovi v Korni, ktorý tu našiel dočasný útulok
s tým, že si prispieva mesačne na spotrebovanú elektrickú energiu.
V roku 2015 bola z iniciatívy manželov Šufliarskych založená Jednota dôchodcov, kde sa v priestoroch kultúrneho domu
schádzajú naši dôchodcovia, zaspomínajú na mladé časy ,pričom spevom a humorom a pri pohostení si spestrujú chvíle
zaslúženého odpočinku. Vo svojom voľnom čase podnikajú výlety do rôznych kútov Slovenska a Česka. Nakoľko v r. 2021
bolo z dôvodu pandémie obmedzené cestovanie a takisto hromadné akcie, Jednota dôchodcov čiastočne znížila svoju
aktivitu, v záujme ochrany zdravia svojich členov, ktorí boli pandémiou najviac ohrození.
5.4.Kultúra
V obci sa nachádza kultúrny dom, ktorý je sčasti využívaný na rôzne akcie v prospech občanov. V r. 2019 bol KD celkovo
zrekonštruovaný po požiari z novembra r. 2018. V priestoroch Obecného úradu sa nachádza miestna knižnica, ktorá je
každoročne dopĺňaná o nové knihy, publikácie a časopisy, knižnica prešla r. 2018 celkovou rekonštrukciou a je možno
povedať , že kultúrny dom ako aj knižnica patria medzi najkrajšie v okrese.
V roku 2015 bola v obci založená ženská spevácka skupina Nevädza, pod vedením manželov Šufliarskych, ktorá
zachováva naše folklórne tradície a má pri svojich vystúpeniach veľké úspechy, taktiež vystúpenia FS boli zredukované len
na obdobie leta, kedy boli opatrenia proti Covidu uvoľnené.
V roku 2021 pokračovala pandémia Covid-19, došlo k zatváraniu škôl, kostolov, zatváraniu hraníc, lockdownu a všetky
naplánované akcie, ktoré majú dlhoročnú tradíciu- ako Korňanské hody, stretnutie prihraničných obcí, mesiac úcty k
starším, a vianočné trhy museli byť z dôvodu pandémie zrušené. V čase hodových slávností sa uskutočnil v obci
koncert Horkýže slíže pri obmedzenom počte divákov. Oslava dňa matiek bola vyriešená v spolupráci s farským
úradom, kde mamám, starým a krstným mamám bol odovzdaný kvietok od p. starostky pred kostolom po skončení sv.
omše. Oslava Mikuláša bola uskutočnená tiež originálnym spôsobom -keďže deti nemohli ísť k Mikulášovi, prišiel
Mikuláš k deťom a porozdával im darčeky, pri zachovaní všetkých hygienických opatrení.
5.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejšie podnikateľské subjekty v obci, zamestnávajúce občanov sú:

Nectrans a B&B Korňa, Korzo s.r.o. Korňa, Siro s.r.o. Korňa, Poľnohospodársky podnik- Drevoreal Koniar Miroslav Korňa,
Z+P stav Korňa, Penzión Mária, Penzión Kriváň a Aktiv park, Nikos Korňa, Pal s. b. d. Korňa, Kamenárstvo Belko Korňa,
SaS, Kross, Stavmont a ďalší
Väčšina občanov v produktívnom veku nachádza pracovné uplatnenie vo vzdialenejších lokalitách v automobilovom
priemysle-Continental Frenštát pod Radhoštěm, Rožnov p. Radhoštěm, KIA motors Žilina ,Nošovice, v blízkej TurzovkeItran a Turzovská drevárska fabrika , prípadne v zahraničí
Priemerná nezamestnanosť v r. 2021 bola 4,8%.
5.6. Organizačná štruktúra
Obec ako samostatný územno- samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov , Ústavou SR a ostatnými zákonmi súvisiacimi s prácou obce a
obecného úradu.

Cintorín obetí hladomoru r. 1848
5.7. Spoločenské organizácie
Telovýchovná jednota Kysučan Korňa
Dobrovoľný hasičský zbor Korňa
Folklórna skupina Nevädza
Jednota dôchodcov Korňa
Turistický oddiel Korňa
Poľovnícke združenie
Najstaršia spoločenská organizácia je Dobrovoľný hasičský zbor Korňa. Jeho členovia okrem svojich hlavných aktivít- ako sú
hasenie požiarov, hľadanie nezvestných osôb, pomoc pri zachraňovaní nevládnych občanov, pomáhali v čase pandémie pri
testovaní osôb, očkovaní, dezinfikovali zastávky a sú nápomocní pri organizácii každej kultúrnej a spoločenskej akcie.

Záchrana bezdomovca členmi DHZ

6.

Financovanie obce, majetok obce, rozpočet obce

Obec Korňa účtovala v roku 2021 pomocou metodiky účtovania platnej od r. 2008, a to akruálnym účtovníctvom.
6.1. Bilancia konsolidovanej súvahy k 31.12.2021
Aktíva v €:
31.12.2021

31.12.2020

- dlhodobý nehmotný majetok

20.055,20

20.836,20

- pozemky
- umelecké diela a predmety

143.521,97
16.756,78

141.761,45
15.316,98

- budovy a stavby

4,004.011,62

3,996.158,57

-

stroje, prístroje a zariadenia

223.718,11

240.250,06

-

dopravné prostriedky

108.453,77

124.470,77

-

drobný dlhodobý majetok

Názov
suma

36.635,13

35.327,62

- ostatný dlhodobý hmot. majetok

24.597,13

21.219,45

-

nedokončené investície

236.089,26

97.235,05

-

podielové cenné papiere

411.305,85

411.305,85

-

zásoby a OTE

56.942,91

79.344,65

-

pohľadávky nedaňové
pohľadávky daňové
pokladnica
zúčt. rozpočtu obce
ceniny

9.874,79
527,13
1.192,47

2.733,67
312,98
17,52
0

1.257,84

868,60

bankové účty
výdavkový rozpoč. účet
príjmový rozp. účet
náklady budúcich období
príjmy budúcich období

286.529,76
53,48
12,00

359.107,72
10,08
0

5.870,88

4.898,13

5,587.418,69

5,551.175,15

-

-

Aktíva spolu:

Pasíva: v €
Vlastnéimanie
-záväzky z
toho:
-rezervy
- rezervy ostatné
- rezervy krátkodobé

-zúčtovanie rozpočtu obce
-záväzky zo sociál. fondu
-záväzky z nájmu
- dodávatelia

3,773.136,42
473.772,92
18.262,44
10.618,7.644,44
61.605,77
1.989,88
0
84.414,87

3,795.628,67
336.995,94
14.480,10.618,3.862,59.905,37
1.289,87
0
8.188,05

-prijaté preddavky
- iné a ostatné záväzky
-nevyfakturované dodávky
-záväzky voči zamestnancom
-ostatné záväzky voči zamestnancom

1.152,27
70,0

258,02
19.381,-

14.394,33
35.368,02

11.377,62
28.191,86

-zúčtovanie voči inšt. ZP a SP

30.891,59

24.648,84

6.692,59
0
90.568,76
38.000,1,340.509,35

4.730,76
16.775,79
109.768,76
38.000,1,418.550,54

- ostatné priame dane
-ostatné zúčt. mimo VS
-bankové úvery dlhodobé
- prijaté návratné výpomoci
-výnosy budúcich
období
Pasíva spolu

5,587.418,69

5,551.175,15

6.2. Informácie o výnosoch a nákladoch výkazu ziskov a strát
Druh výnosov popis (číslo účtu a názov)
Tržby za vlastné výkony a tovar
601- tržby za vlastné výrobky
602 - Tržby z predaja služieb
604- tržby za tovar, výnosy z nehnuteľ. na
predaj
Aktivácia
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
632 - Daňové výnosy samosprávy
633 - Výnosy z poplatkov
Ostatné výnosy 641 - 648
Tržby z predaja DNM a DHM
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek
652- Zúčtovanie zákonných rezerv
z prevádzkovej činosti
653- zúčtovanie ostatných rezerv z prevádz.
činnosti
658- zúčtovanie ostatných opravných položiek
Finančné výnosy
662 - Úroky
668- ostatné finančné výnosy
672-náhrady škôd
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov
693 – Výnosy z bežných tr. zo ŠR a od iných subj. VS
694- výnosy z kapitálových transferov zo ŠR a sub. VS
695-výnosy z bežných transferov od EU
696- výnosy z kapitálových transferov EU
697- výnosy z bežných transferov mimo VS
698- výnosy z kapitálových transferov mimo VS

Suma v € 31.12.21

suma v € k 31.12.20

48.958,11

26.044,26

18.450,07
809.887,41

15.301,58
785.523,98

748.573,57
63.784,36
23.691,22
5.255,56
14.161,46
136.785,88
0

748.573,57
63.002,16
19.334,99
5.255,56
14.161,46
136.785,88
0

0
0

0

11.568,76
245,38
245,38
2.519,38

2.783,92
337,91
31,68
306,23
0

693.040,17
575.102,61
62.160,47
1.584,98
23.762,20
28.043,61
2.386,30

669.244,14
581.671,73
51.009,99
7,16
21.969,30
12.303,06
2.282,90

Spolu

1,608.360,50

1,1,518.570,78

Druh nákladov Popis (číslo účtu a názov)

Suma € k 31.12.21

suma v € k 31.12.20

Spotrebované nákupy
501 - Spotreba materiálu
502 - Spotreba energie
Služby
511 - Opravy a udržiavanie
512 – Cestovné
513 - Náklady na reprezentáciu
518 - Ostatné služby
Osobné náklady
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociálne poistenie
525- Ostatné sociálne poistenie
527 - Zákonné sociálne náklady
528- ostatné sociálne náklady
538- ostatné dane a poplatky
541- zostatková cena predaného dlhodobého

208.252,47
155.614,40
53.556,53
236.664,06
97.857,32
187,5.474,75
133,408,98
943.262,03
676.023,48
240.036,74
5.886,26
20.495,55
820,680,-

194.310,27
140.753,74
53.370,25
165.047,20
27.906,37
190,07
3.541,76
128.651,93
876.176,57
604.546,84
237.296,08
5.1601,15
27.831,90
900,60
986,-

hmotného majetku
545-pokuty, penále, úroky z omeškania

276,64
0

3,16
0

548- ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
549-manká a škody
551 - Odpisy DHM a DNM
553- tvorba ostatných rezerv z prev. činnosti
558- tvorba ostatných opravných položiek

19.663,02

19.792,83
641,38
159.478,86
0
2.407,53

157.948,40
3.702,44
2.423,89

Finančné náklady
562 - Úroky

7.481,58

1.474,10

568 - Ostatné finančné náklady

14.799,55

12.763,56

Mimoriadne náklady

0

572- škody

0

Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
587 – Nákl .na ostatné transfery
Spolu

14.659,62
1,609.792,69

15.470,01
1,448.551,47

6.3. Hospodárenie konsolidovaného celku za rok 2021
Obec zabezpečuje svoje potreby z vlastných príjmov, z príjmov zo ŠR, dotácií a iných zdrojov a pracuje na základe
schváleného rozpočtu obecným zastupiteľstvom.

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR

Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu

1,469.264,03

z toho : bežné príjmy obce

1,420.302,06

bežné príjmy RO

48.961,97

Bežné výdavky spolu

1,465.510,23

z toho : bežné výdavky obce

676.484,59

bežné výdavky RO

789.025,64

Bežný rozpočet

3753,80

Kapitálové príjmy spolu

24.559,12

z toho : kapitálové príjmy obce

24.559,12

kapitálové príjmy RO

0

Kapitálové výdavky spolu

182.583,81

z toho : kapitálové výdavky obce

179.549,60

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku

3.034,21
-158.024,69
-154.270,89

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

13.199,05+26.144,-1.020,- -=40.363,05
Transfery aj ZŠ+ odvod do fondu opráv
-194.633,94

Príjmy z finančných operácií

252.121,94

Výdavky z finančných operácií

28.489,78

Rozdiel finančných operácií

223.632,16

Hospodárenie obce po úpravách

28.998,22

PRÍJMY SPOLU

1 745 945,09

VÝDAVKY SPOLU

1 676 583,82

Hospodárenie obce

69.361,27

Vylúčenie z prebytku

40.363,05

Upravené hospodárenie obce

28.998,22

1. Rozpočet obce na rok 2021

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2021.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2021 bol zostavený
ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.
Rozpočet obce/ bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2020 uznesením č. 375/2020, 376/2020-ZŠ a 377/2020
MŠ.
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 31.3.2021 p. starostkou obce
- druhá zmena schválená dňa 30.4.2021 uznesením č. 440/2021
- tretia zmena schválená dňa 25.6.2021 uznesením č. 476/2021
- štvrtá zmena schválená dňa 30.9.2021 uznesením č. 503/2021
- piata zmena schválená dňa 22.10.2021 uznesením č.539/2021
- šiesta zmena schválená dňa 16.12.2021 uznesením č.568/2021

Rozpočet obce k 31.12.2021

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :

1599800

1812514

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

1347800
132000

1413314
99355

Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom

100000
20000
1599800

239100
60745
1802812

z toho :
Bežné výdavky

570630

702982

Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

297470
19200

236748
31200

Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočet obce

712500
0

831882
9702

Rozpočtové opatrenia Základnej školy:
-

Rozpočtové opatrenie č. 1 schválené dňa 30.04.2021 uznesením č. 446/2021
Rozpočtové opatrenie č. 2 schválené dňa 30.04.2021 uznesením č. 446/2021
Rozpočtové opatrenie č. 3 schválené dňa 25.06.2021 uznesením č. 297/2020
Rozpočtové opatrenie č. 4 schválené dňa 22.10.2021 uznesením č. 544/2021
Rozpočtové opatrenie č. 5 schválené dňa 16.12.2021 uznesením č. 569/2021
Rozpočtové opatrenie č. 6 schválené dňa 30.12.2021 riaditeľkou školy.

Rozpočtové opatrenia Materskej školy:
7.

prvá zmena schválená 30.4.2021 uznesením č. 447/2021
druhá zmena schválená 25.6.2021 uznesením č. 477/2021
tretia zmena schválená 3.9.2021 uznesením č. 505/2021
štvrtá zmena schválená 22.10.2021 uznesením 546/2021
piata zmena schválená dňa 16.12.2021 uznesením č. 570/2021
šiesta zmena schválená 25.2.2022 uznesením č. 603/2022

prehľad o pohybe dlhodobého majetku v €

počiatočný stav

prírastky

úbytky

konečný stav

oprávky, OP

6,635.070,48

412.484,70

147.124,41

6,900.430,77

1,938.656,95

8.

ostatné dôležité informácie
8.1. Granty a transfery v €

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

zostatková hodnota
4,793.783,77

Poskytovateľ

b)

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....
bežné výdavky
2-

-1UPSVR Čadca

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Transfer na stravné pre MŠ z r. 2020 1.004,40

2.822,40

2.903,10

-5923,70

UPSVR Čadca

Transfer na stravné pre ZŠ z r. 2020 9.000,-

20.850,-

17.629,50

12.220,50

UPSVR Čadca

Transfer na dobrovoľnícku činnosť

447,18

447,18

0

UPSVR Čadca

Verejnoprospešné práce §50j

5.380,70

5.380,70

0

UPSVR Čadca

Pracuj, zmeň svoj život z r. 2020 13.855,97

13.855,97

0

UPSVR Čadca

Transfer pre DHN

33,20

33,20

0

MV SR

Transfer ZŠ na činnosť

487.275,-

461.131,-

26.144,-

MV SR

Transfer ZŠ na učebnice

2.885,-

2.885,-

0

MV SR

Transfer ZŠ –čítame si z.r.2020 800,-

0

800,-

0

MV SR

Transfer ZŠ na vzdelávacie poukazy

4.314,-

4.314,-

0

MV SR

Transfer na letnú školu

3.000,-

3.000,-

0

MV SR

Transfer na asistenta učiteľa ZŠ

5.188,85

5.188,85

0

MV SR

Transfer na projekty „ Spolu múdrejší 1 a 2

4.200,-

4.050,-

150,-

MV SR

Transfer MŠ pre 5- ročné deti

3.913,-

3.913,-

0

MV SR

Transfer na špecifiká- Covid ZŠ, MŠ

4.075,-

4.075,-

0

MV SR

Transfer na výkon PK -cestná doprava

85,58

85,58

0

MV SR

Transfer na výkon PK –matričná činnosť

2.474,20

2.419,35

54,85

MŽP

Transfer na výkon PK –životné prostredie

194,13

194,13

0

MV SR

Transfer na výkon PK –stavebný úrad

2.566,98

2.566,98

0

MV SR

Transfer na výkon PK–register adries

29,20

29,20

0

MV SR

Transfer na výkon PK –register obyvateľstva

653,73

653,73

0

MV SR

Transfer na testovanie Covid 19

5.150,-

5.150,-

0

MŽP SR

Transfer na SODB

4.348,-

4.348,-

0

MŽP SR

Transfer na asistentku MŠ

10.818,22

10.818,22

0

MV SR

Transfer na CO

214,80

214,80

0

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Na základe zmluvy o úvere so ŠFRB č. 500/70/2021 bol r. 2021 poskytnutý úver na výstavbu 2 bytoviek v celkovej
výške 1,091.140,-€. Zostatok nesplateného úveru k 31.12.21 je 84.573,90€.
Na základe zmluvy o úvere so ŠFRB č. 500/72/2021 bol poskytnutý úver na technickú vybavenosť k bytovkám
v celkovej výške 99.790,-€. Zostatok nesplateného úveru k 31.12.21 je 5.788,50€

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

Poskytovateľ

Účelové určenie

Fond na podporu Doplnenie knižného fondu
umenia
Štátny fond
Výstavba 2 bytoviek
rozvoja bývania
a technickej vybavenosti k bytovkám

Suma
poskytnutých
prostriedkov
1.000,-

Suma použitých/
splatených
prostriedkov
1.000,-

Rozdiel

95.123,40
7.167,15

10.549,50
1.378,65

84.573,90
5.788,50

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

0

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

c)

Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu s inou obcou.
Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

d)

Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu uviesť

-1VUC Žilina

-5-

Transfer na kultúrne dedičstvo- Ropný prameň

17.381,16

17.381,16

0

DPO SR

Transfer na vybavenie DHZ

5.000,-

5.000,-

0

Nadácia Pontis

Projekt „cesta korňanskými osadami“

2.000,-

2.000,-

0

VUC Žilina

Projekt „oprava veterného mlyna u Šulcov“

3.000,-

3.000,-

0

Granty a transfery- kapitálové
Poskytovateľ
suma
VUC Žilina
15.396,33
Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

účel
Transfer na kultúrne dedičstvo

Transfery Materská a Základná škola:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu uviesť

-1UPSVR

„Pracuj a zmeň svoj život“

Tesco

„ Vy rozhodujete, my pomáhame“

800,-

800,-

0

MŠ, vedy a športu SR

„ Múdre hranie“

500,-

500,-

0

1.000,800,-

1.000,800,-

0
0

Nadácia PONTIS Projekt Mikrobity
Nadácia TESCO

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-33.753,85

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-43.753,85

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
-50

8.2. Poskytnuté dotácie v €
Obec v roku 2021 poskytla dotácie v súlade so VZN o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám – neziskovým
organizáciám na podporu všeobecne prospešných služieb, alebo na verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
v EUR
-2-

Telovýchovná jednota - bežné výdavky na činnosť

11.000,-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov v
EUR
-310.752,01,-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
V EUR

Dobrovoľný hasičský zbor- bežné výdavky na činnosť

2.307,-

2.307,-

0

Jednota dôchodcov

500,-

500,-

0

Folklórny súbor Nevädza

500,-

500,-

0

NO Bimaček

500,-

500,-

0

-4247,99

K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN o dotáciách.
8.3. Významné investičné akcie v r. 2021
1. Doplatok za pozemok pre 2 bytovky
17.625,-€
2. Projektová dokumentácia na 2 bytovky
62.280,-€
a technickú vybavenosť
3. Zvýšenie atraktívnosti prírodného dedičstva 26.907,79€
obce Korňa – Včelín a altánok pri lipách na Vígľaši
4. Začatie výstavby 2 bytoviek a technickej
57.572,18€
vybavenosti k nim
5. Projekt na stavebné úpravy Materskej školy
8.500,- €
6. Umelecké dielo pred OU
1.440,-€
7. Oprava miestnej komunikácie do Durajčíkov 55.890,-€
8. Ćakáreň pred Obecným úradom
7.324,76
9. Náučný chodník
4.338,69
10. Studnička a kríž na Škornovom grúni
2.216,11. Cintorín obetí hladomoru r. 1848
2.596,12. Oprava veterného mlyna v osade u Šulcov
3.000,8.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Z hľadiska budúcich cieľov Obec Korňa aj naďalej bude prostredníctvom svojich orgánov plniť
hlavne samosprávne funkcie, na ktoré bola zriadená a prenesené úlohy štátnej správy, tak ako je
stanovené zákonom. Všetky zmeny, ktoré bude obec v budúcnosti realizovať, budú mať jediný
cieľ, a to zvýšenie starostlivosti o všestranný rozvoj územia obce a potrieb jej obyvateľov.
8.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Táto výročná správa je vyhotovená za obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021. Konsolidovaná účtovná závierka Obce spolu so
ZŠ a MŠ bola odovzdaná do systému RISSAM dňa 20.6.2022 v písomnej i elektronickej forme v termíne stanovenom v
zákone. Po ukončení účtovného obdobia nevznikli udalosti osobitného významu, ktoré by bolo potrebné spomenúť vo
výročnej správe .

Vypracovala: Ing. Jana Brezinová

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

