Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Korni, konaného dňa 11. 08. 2022 v Korni
Prítomní :

Neprítomní :

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

Ostatní prítomní: Ing. Marcel Nekoranec, hl. kontrolór obce
Daniela Neherová, prac. OÚ
Mgr. Jaroslava Srničková, riad. ZŠ
Emília Vrábliková, riad. MŠ
Mgr. Jana Rapušáková, prac. OÚ
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
Emília Barčáková, Rastislav Fatura, do návrhovej komisie boli určení poslanci – Bohumil
Jaroš, Štefan Belko. Overovatelia zápisnice, návrhová komisia, zapisovateľka boli schválení
jednomyseľne.
Program rokovania OZ:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľky
a návrhovej komisie
3. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Korňa
4. Návrh na vysporiadanie – odkúpenie pozemku pod budovou Vodojemu –Učníkov potok
5. Odpredaj majetku obce – zubná ambulancia
6. Návrh na zmenu konateľa Obecného podniku Korňa
7. Žiadosť o zaradenie špecializovanej triedy v 3 roč. pre šk. r. 2022/2023 od 1.9.2022
8. Rôzne
9. Diskusia

10. Návrh na uznesenie
11. Záver
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.682 /2022.
3./ Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Korňa
V tomto bode programu bolo prejednané vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Korňa.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.683 /2022
4./ Návrh na vysporiadanie – odkúpenie pozemku pod budovou Vodojemu –Učníkov potok
V tomto bode programu bol prejednaný návrh na vysporiadanie – odkúpenie pozemku pod
budovou Vodojemu –Učníkov potok.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.684 /2022
5./ Odpredaj majetku obce – zubná ambulancia
V tomto bode programu bol prejednaný odpredaj majetku obce – zubná ambulancia.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 685/2022
6./ Návrh na zmenu konateľa Obecného podniku Korňa
V tomto bode programu bol prejednaný návrh na zmenu konateľa Obecného podniku Korňa .
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 686/2022
7./ Žiadosť o zaradenie špecializovanej triedy v 3 roč. pre šk. r. 2022/2023 od 1.9.2022
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť o zaradenie špecializovanej triedy v 3 roč.
pre šk. r. 2022/2023 od 1.9.2022.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 687/2022
8./ Rôzne
a/ rozpočtové opatrenie obce č. 5/2022
V tomto bode programu bolo prejednané rozpočtové opatrenie obce č. 5/2022.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 688/2022
b/ zriadenie záložného práva v prospech ŠFRB na parc. č. 2776/1 a parc. č. 2772/1 na LV
č. 1613 k. ú. Korňa, ktoré zabezpečujú prístup k rozostavaným bytovým domom
V tomto bode programu bolo prejednané zriadenie záložného práva v prospech ŠFRB na
parc. č. 2776/1 a parc. č. 2772/1 na LV č. 1613 k. ú. Korňa, ktoré zabezpečujú prístup k
rozostavaným bytovým domom.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.689 /2022
c/ žiadosť ZŠ Korňa o vyplatenie odmien podľa § 20 ods. 1. pís. a/ zákona o
odmeňovaní v sume 500,00 eur na dvoch pedagogických zamestnancov
V tomto bode programu bolo prejednané žiadosť ZŠ Korňa o vyplatenie odmien podľa §
20 ods. 1. pís. a/ zákona o odmeňovaní v sume 500,00 eur na dvoch pedagogických
zamestnancov.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.690 /2022
d/ podpísanie zmluvy o propagácií firmy Pila MSK, a. s. Veľké Karlovice 970 Obcou
Korňa
V tomto bode programu bolo prejednané podpísanie zmluvy o propagácií firmy Pila MSK, a.
s. Veľké Karlovice 970 Obcou Korňa.

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.691 /2022
e/ podpísanie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi zmluvnými
stranami: Obec Korňa v zastúpení Ing. Mariannou Bebčákovou, starostkou obce a
JUDr. Ján Šmrhola a manželkou Ingrid, Palárikova 5171/14, 934 01 Levice
V tomto bode programu bolo prejednané podpísanie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena medzi zmluvnými stranami: Obec Korňa v zastúpení Ing. Mariannou
Bebčákovou, starostkou obce a JUDr. Ján Šmrhola a manželkou Ingrid, Palárikova 5171/14,
934 01 Levice.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.692 /2022.
9./Diskusia
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce - poinformovala prítomných o prácach a
podujatiach, ktoré sa vykonali od minulého zasadania OZ.
Martin Kontrík, poslanec OZ – poďakoval starostke za to, že vybavila všetko potrebné
k oprave cesty na Živčákovú, upozornil na svetlo do osady u Dubači, ktoré treba opraviť,
lebo nesvieti
10./ Návrh na uznesenie - neboli žiadne návrhy
11./ 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, starostka obce

Overovatelia:
Emília Barčáková

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

Rastislav Fatura

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

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 11. 08. 2022 číslo 682/2022

k programu rokovania, určeniu zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej
komisie

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
program rokovania, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

b/ s c h v a ľ u j e
overovateľov zápisnice - Emíliu Barčákovú, Rastislava Faturu, návrhovú komisiu v zložení :
Bohumil Jaroš, Štefan Belko, zapisovateľku p. Danielu Neherovú a program rokovania
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Bohumil Jaroš, Ing. Peter Veselka, Štefan Belko,
Rastislav Fatura

Proti : nikto
Neprítomní: Bc. Renáta Bielčiková, Jana Bielčiková, Martin Kontrík Ing. Anton Sabela
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 5
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Ing. Marianna Bebčáková, starosta obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 11. 08. 2022 číslo 683 /2022

k vyhláseniu voľby hlavného kontrolóra obce Korňa

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Korňa v súlade s §18a ods. (2)zákona č.369/1990
Zb. a zverejnenie výberového konania na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce Korňa
s dňom konania voľby hlavného kontrolóra 21.10.2022 s úväzkom 10 hod. týždenne /26,7% /.
Deň zverejnenia výberového konania voľby hlavného kontrolóra Obce Korňa bude 9.9.2022.
Do 7.10.2022 do 12:00 uchádzači o miesto hlavného kontrolóra doručia písomnú prihlášku na
obecný úrad Korňa. Podmienky výberového konania budú podmienky vyplývajúce zo zákona.
b/ s c h v a ľ u j e
vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Korňa v súlade s §18a ods. (2)zákona č.369/1990
Zb. a zverejnenie výberového konania na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce Korňa
s dňom konania volieb hlavného kontrolóra 21.10.2022 s úväzkom 10 hod. týždenne /26,7% /.
Deň zverejnenia výberového konania voľby hlavného kontrolóra Obce Korňa bude 9.9.2022.
Do 7.10.2022 do 12:00 uchádzači o miesto hlavného kontrolóra doručia písomnú prihlášku na
obecný úrad Korňa. Podmienky výberového konania budú podmienky vyplývajúce zo zákona.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Martin Kontrík, Bohumil Jaroš, Ing. Peter Veselka, Štefan
Belko, Rastislav Fatura

Proti : nikto
Neprítomní: Bc. Renáta Bielčiková, Jana Bielčiková, Ing. Anton Sabela
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, starosta obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 11. 08. 2022 číslo 684 /2022

k návrhu na vysporiadanie – odkúpenie pozemku pod budovou Vodojemu –Učníkov
potok

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
kúpu nehnuteľného majetku pod budovou vodojemu – Učníkov potok od Pavla Korduliaka,
nar. 28.10.1959, bytom Vyšná Korňa783, 023 21 Korňa
a to: CKN 3557/4 zastavaná plocha – 6 m², CKN 3557/5 TTP – 40 m², spolu 46 m² za 5 €/m²
b/ s c h v a ľ u j e
kúpu nehnuteľného majetku pod budovou vodojemu – Učníkov potok od Pavla Korduliaka,
nar. 28.10.1959, bytom Vyšná Korňa783, 023 21 Korňa
a to: CKN 3557/4 zastavaná plocha – 6 m², CKN 3557/5 TTP – 40 m², spolu 46 m² za 5 €/m²,
spolu za 230,00€

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Martin Kontrík, Bohumil Jaroš, Ing. Peter Veselka, Štefan
Belko, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela

Proti : nikto
Neprítomní: Bc. Renáta Bielčiková, Jana Bielčiková
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, starosta obce

Obec Korňa
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 11. 08. 2022 číslo 685/2022

k odpredaju majetku obce – zubná ambulancia
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Korňa- obecného bytu č. 2,
v bytovom dome č. 515 na parcele C KN č. 3571 v KÚ Korňa s príslušenstvom a pomernou
časťou na pozemku C KN č.3571 prislúchajúcou k bytu, v ktorom sa nachádza zubná
ambulancia, podľa odborného posudku č. 2022039, od Ing. Vladimíra Kubinca, Makov č. 65,
spolu za cenu 44 900,00€, 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, žiadateľke PalasDent
s.r.o v zastúpení MDDr. Simony Laščiakovej Palicovej, Nižná Korňa 769, 023 21 Korňa.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že predmetná nehnuteľnosť dlhodobo slúži
výlučne ako zubná ambulancia a obec chce, aby bola dostupná zdravotná starostlivosť pre
občanov aj naďalej dodržaná minimálne na 5 rokov. Žiadateľ uhradí všetky náklady spojené s
prevodom nehnuteľnosti a 100,00€ za odborný posudok.
b/ s c h v a ľ u j e n a z v e r e j n e n i e
odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Korňa- obecného bytu č. 2,
v bytovom dome č. 515 na parcele C KN č. 3571 v KÚ Korňa s príslušenstvom a pomernou
časťou na pozemku C KN č.3571 prislúchajúcou k bytu, v ktorom sa nachádza zubná
ambulancia, podľa odborného posudku č. 2022039, od Ing. Vladimíra Kubinca, Makov č. 65,
spolu za cenu 44 900,00€, 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, žiadateľke PalasDent
s.r.o v zastúpení MDDr. Simony Laščiakovej Palicovej, Nižná Korňa 769,023 21 Korňa.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že predmetná nehnuteľnosť dlhodobo slúži
výlučne ako zubná ambulancia a obec chce, aby bola dostupná zdravotná starostlivosť pre
občanov aj naďalej dodržaná minimálne na 5 rokov.
Žiadateľ uhradí všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti a 100,00€ za odborný
posudok
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Martin Kontrík, Bohumil Jaroš, Ing. Peter Veselka, Štefan
Belko, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela

Proti : nikto
Neprítomní: Bc. Renáta Bielčiková, Jana Bielčiková
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, starosta obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 11. 08. 2022 číslo 686/2022

k návrhu na zmenu konateľa Obecného podniku Korňa

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
návrh na zmenu konateľa Obecného podniku Korňa
b/ r u š í
konateľa spoločnosti
meno, rodné číslo - Ing. Marianna Bebčáková, r. č. 825107/7604
bytom: Vyšná Korňa 608, Korňa
b/ s c h v a ľ u j e
podľa § 11 ods. 4 písm. l/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov do orgánov spoločnosti s ručením obmedzeným nasledovným spôsobom:
štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ a za prvého konateľa/konateľov bol
ustanovený a schválený:
meno, rodné číslo – Mgr. Jana Rapušáková, r. č. 815220/7624
bytom: Vyšná Korňa 739, Korňa - od 1.9.2022
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Martin Kontrík, Bohumil Jaroš, Ing. Peter Veselka, Štefan
Belko, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela

Proti : nikto
Neprítomní: Bc. Renáta Bielčiková, Jana Bielčiková
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, starosta obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 11. 08. 2022 číslo 687/2022

k žiadosti o zaradenie špecializovanej triedy v 3 roč. pre šk. r. 2022/2023 od 1.9.2022

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť o zaradenie špecializovanej triedy v 3 roč. pre šk. r. 2022/2023 od 1.9.2022
b/ s c h v a ľ u j e
zaradenie špecializovanej triedy v 3 roč. pre šk. r. 2022/2023 od 1.9.2022

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Martin Kontrík, Bohumil Jaroš, Ing. Peter Veselka, Štefan
Belko, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela

Proti : nikto
Neprítomní: Bc. Renáta Bielčiková, Jana Bielčiková
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, starosta obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 11. 08. 2022 číslo 688/2022

k rozpočtovému opatreniu obce č. 5/2022

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
rozpočtové opatrenie obce č. 5/2022
b/ s c h v a ľ u j e
rozpočtové opatrenie obce č. 5/2022 podľa predloženého návrhu
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Martin Kontrík, Bohumil Jaroš, Ing. Peter Veselka, Štefan
Belko, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela

Proti : nikto
Neprítomní: Bc. Renáta Bielčiková, Jana Bielčiková
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, starosta obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 11. 08. 2022 číslo 689/2022

k zriadeniu záložného práva v prospech ŠFRB na parc. č. 2776/1 a parc. č. 2772/1 na
LV č. 1613 k. ú. Korňa, ktoré zabezpečujú prístup k rozostavaným bytovým domom

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
zriadenie záložného práva v prospech ŠFRB na parc. č. 2776/1 a parc. č. 2772/1 na LV č.
1613 k. ú. Korňa, ktoré zabezpečujú prístup k rozostavaným bytovým domom
b/ s c h v a ľ u j e
zriadenie záložného práva v prospech ŠFRB na parc. č. 2776/1 a parc. č. 2772/1 na LV č.
1613 k. ú. Korňa, ktoré zabezpečujú prístup k rozostavaným bytovým domom

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Martin Kontrík, Bohumil Jaroš, Ing. Peter Veselka,
Štefan Belko, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela

Proti : nikto
Neprítomní: Bc. Renáta Bielčiková, Jana Bielčiková
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, starosta obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 11. 08. 2022 číslo 690/2022

k žiadosti ZŠ Korňa o vyplatenie odmien podľa § 20 ods. 1. pís. a/ zákona
o odmeňovaní v sume 500,00 eur na dvoch pedagogických zamestnancov

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť ZŠ Korňa o vyplatenie odmien podľa § 20 ods. 1. pís. a/ zákona o odmeňovaní v
sume 500,00 eur na dvoch pedagogických zamestnancov
b/ s c h v a ľ u j e
vyplatenie odmien podľa § 20 ods. 1. pís. a/ zákona o odmeňovaní v sume 500,00 eur na
dvoch pedagogických zamestnancov a to:
- na jedného ped. zamestnanca pri 100% úväzku ....500,00 HM + odvody 175,00 eur
- na jedného ped. zamestnanca pri 60% úväzku .... 300,00 HM + odvody 105,00 eur

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Martin Kontrík, Bohumil Jaroš, Ing. Peter Veselka, Štefan
Belko, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela

Proti : nikto
Neprítomní: Bc. Renáta Bielčiková, Jana Bielčiková
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, starosta obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 11. 08. 2022 číslo 691/2022

k podpísaniu zmluvy o propagácií firmy Pila MSK, a. s. Veľké Karlovice 970 Obcou
Korňa
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
podpísanie zmluvy o propagácií firmy Pila MSK, a. s. Veľké Karlovice 970 Obcou Korňa
b/ s c h v a ľ u j e
podpísanie zmluvy o propagácií firmy Pila MSK, a. s. Veľké Karlovice 970 Obcou Korňa na
webových stránkach obce Korňa v mesiaci september 2022

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Martin Kontrík, Bohumil Jaroš, Ing. Peter Veselka, Štefan
Belko, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela

Proti : nikto
Neprítomní: Bc. Renáta Bielčiková, Jana Bielčiková
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, starosta obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 11. 08. 2022 číslo 692/2022

k podpísaniu zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
podpísanie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi zmluvnými
stranami: Obec Korňa v zastúpení Ing. Mariannou Bebčákovou, starostkou obce a JUDr. Ján
Šmrhola a manželkou Ingrid, Palárikova 5171/14, 934 01 Levice
b/ s c h v a ľ u j e
podpísanie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi zmluvnými
stranami: Obec Korňa v zastúpení Ing. Mariannou Bebčákovou, starostkou obce a JUDr. Ján
Šmrhola a manželkou Ingrid, Palárikova 5171/14, 934 01 Levice na zrealizovanie stavby
elektrickej NN prípojky k pozemku rodinného domu

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Martin Kontrík, Bohumil Jaroš, Ing. Peter Veselka, Štefan
Belko, Rastislav Fatura, Ing. Anton Sabela

Proti : nikto
Neprítomní: Bc. Renáta Bielčiková, Jana Bielčiková
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, starosta obce

