Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Korni, konaného dňa 29 . 04. 2022 v Korni
Prítomní :

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce
Emília Barčáková, poslankyňa OZ
Rastislav Fatura, poslanec
Martin Kontrík, poslanec OZ
Štefan Belko, poslanec OZ
Ing. Anton Sabela, poslanec OZ
Ing. Peter Veselka, poslanec OZ

Neprítomní :

Bohumil Jaroš, zástupca starostu
Bc. Renáta Bielčiková, poslankyňa OZ
Jana Bielčiková, poslankyňa OZ

Ostatní prítomní: Daniela Neherová, prac. OÚ
Ing. Jana Brezinová, ek. OÚ
Mg. Jaroslava Srničková, riad. ZŠ
Emília Vrabliková, 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 6 poslancov, z celkového počtu 9,
takže zasadnutie je uznášania schopné.
2./ Určenie overovateľov, zapisovateľa a návrhovej komisie
Následne starostka oboznámila prítomných s programom zasadnutia OZ, ktorý bol schválený.
Poverila zapisovateľku p. Danielu Neherovú, prac. OÚ, za overovateľov zápisnice boli určení
Emília Barčáková, Rastislav Fatura, do návrhovej komisie boli určení poslanci – Ing. Peter
Veselka, Ing. Anton Sabela. 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. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 25. 02. 2022
4. Rozpočtové opatrenie obce č. 3/2022
5. Rozpočtové opatrenie ZŠ Korňa č. 1,2/2022
6. Rozpočtové opatrenie MŠ Korňa č. 1/2022

7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Korňa k dodržaniu podmienok na prijatie
návratných zdrojov financovania-úveru na "Investičné akcie a projekty v obci Korňa"
8. Návrh na prijatie úveru na „Investičné akcie a projekty v obci Korňa“
9. VZN č. 2/2022 o verejnom poriadku na území Obce Korňa
10. Ukončenie zmluvy o nájme s SEVAK, a. s. Bôrická cesta 1960, Žilina a návrh na
odkúpenie VV a VDJ
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Návrh na uznesenie
14. Záver
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 628/2022
3./ Kontrola plnenia uznesení zo dňa 25. 02. 2022
V tomto bode programu bola prednesená správa o kontrole plnenia uznesení zo dňa 25. 02.
2021.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.629/2022.
4./ Rozpočtové opatrenie obce č. 3/2022
V tomto bode programu bolo prejednané rozpočtové opatrenie obce č.3/2021.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.630/2022.
5./ Rozpočtové opatrenie ZŠ Korňa č. 1,2/2022
V tomto bode programu bolo prejednané rozpočtové opatrenie ZŠ č.6/2021.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.631/2022.
6./ Rozpočtové opatrenie MŠ Korňa č. 6/2021
V tomto bode programu bolo prejednané rozpočtové opatrenie MŠ č.6/2021.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.632/2022.
7./ Stanovisko hlavného kontrolóra obce Korňa k dodržaniu podmienok na prijatie
návratných zdrojov financovania-úveru na "Investičné akcie a projekty v obci Korňa"
V tomto bode programu bolo prejednané stanovisko hlavného kontrolóra obce k podmienkam,
ktoré treba dodržať pri návratných zdrojoch financovania úveru v celkovej sume 200tis.€.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.633/2022.
8./ Návrh na prijatie úveru na „Investičné akcie a projekty v obci Korňa“
V tomto bode programu bol prejednaný návrh na prijatie úveru na chodník, miestne
komunikácie a iné investičné akcie.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 634/2022
9./ VZN č. 2/2022 o verejnom poriadku na území Obce Korňa
V tomto bode programu bolo prejednané VZN o verejnom poriadku v obci.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 635/2022
10./ Ukončenie zmluvy o nájme s SEVAK, a. s. Bôrická cesta 1960, Žilina a návrh na
odkúpenie VV a VDJ
V tomto bode programu bolo prejednané ukončenie nájomnej zmluvy so SEVAKOM, návrh

na odkúpenie VV a VDJ.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 636/2022
11./ Rôzne
a/ predaj prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Korňa parcely C KN
č. 2722/6 – ostatné plochy o výmere 2 m², C KN č. 2728/1 – zastavané plochy a o výmere
217 m², C KN č. 2730/1 – vodné plochy o výmere 387 m², C KN č. 2731/3 – orná pôda o
výmere 70 m²
V tomto bode programu bol prejednaný predaj prebytočného nehnuteľného majetku vo
vlastníctve obce Korňa parcely C KN č. 2722/6 – ostatné plochy o výmere 2 m², C KN č.
2728/1 – zastavané plochy a o výmere 217 m², C KN č. 2730/1 – vodné plochy o výmere 387
m², C KN č. 2731/3 – orná pôda o výmere 70 m² manželom Anne Stanikovej a Pavlovi
Stanikovi, bytom Korňa 83.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 637/2022.
b/ žiadosť ZŠ Korňa o vyplatenie odmeny vo výške 350,00€ za rok 2021 na jedného
pedagogického zamestnanca podľa Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
na originálne kompetencie
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť ZŠ Korňa o vyplatenie odmeny vo výške
350,00 € pedagogickému zamestnancovi.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 638/2022.
c/ žiadosť Jozefa Srnička, Korňa 787 a Miroslava Koniara Korňa 843 o odkúpenie
pozemku C KN č. 543/1 - TTP o výmere 281 m², ktorý sa prekrýva s parcelou č. E KN
33480/5 v k. ú. Korňa v podiele ½
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť p. Srnička a p. Koniara, ktorí majú záujem
odkúpiť na polovicu jednu parcelu č. C KN 543/1 – TTP o výmere 281 m².
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 639/2022.
d/ žiadosť Jozefa Srnička, Korňa 787 o odkúpenie časti pozemku C KN č. 630/13 –
vodná plocha o výmere 124 m², ktorý sa prekrýva s p. č. E KN 33495 v k. ú. Korňa,
ďalej žiada odkúpiť 50 m² z p. č. C KN 630/12
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosťp. Srnička, ktorý majú záujem odkúpiť časť
parcely č. C KN 630/13 – vodná plocha o výmere 124 m² a 50 m² z p. č. C KN 630/12 .
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.640/2022.
e/ žiadosť Heleny Mikulovej, Chalúpkova 155/7, Čadca o odkúpenie časti pozemku
C KN č. 650/1 – vodná plocha o výmere 59757m², ktorý sa prekrýva s parcelou E KN č.
33480/5- ostatná plocha o výmere 68524m²v k. ú. Korňa
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť p. Mikulovej, ktorá majú záujem odkúpiť
časť parcely č. C KN 630/1 – vodná plocha .
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 641/2022.
f/ žiadosti o pridelenie nájomného bytu
V tomto bode programu boli prejednané žiadosti o pridelenie nájomného bytu.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 642/2022
g/ dohoda o uznaní vlastníckeho práva na nehnuteľnosti:

C KN 5553/4 – ostatná plocha o výmere 40m²
C KN 5554 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1281m²
C KN 5555 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 267m²
C KN 5556 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 64m²
Stavba – Základná škola č. 280 na C KN 5555
V tomto bode programu bola prejednaná dohoda o uznaní vlastníckeho práva na
nehnuteľnosti, ktoré mala v minulosti odkúpené p. Comorková.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 643/2022.
h/ návrh starostky obce na vyhotovenie znaleckého posudku
V tomto bode programu bol prejednaný návrh starostky obce na vyhotovenie znaleckého
posudku na rozostavané stavby BD.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 644/2022.
12./ Diskusia
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce
Za uplynulé obdobie sa nám podarilo kompletne opraviť lavičku pre peších, ktorá spája
centrum obce s osadami Korduliakovci, Vršek a Chylovci. Moja pochvala a uznanie patrí
futbalistom TJ Kysučan, ktorí aktívne pracujú na opravách budovy TJ. Poďakovanie patrí
spoločnosti SasMont, s.r.o. za darovanie farby na náter strechy TJ Kysučanu. Na budove sa
ozval zub času, naši zamestnanci natierajú fasádu, musíme vymeniť zvody a ríny nielen na
budove ale aj na tribúne. Koncom mája 2022 sa dozvieme, či projekt na nadstavbu MŠ bude
úspešný alebo zamietnutý. V každom prípade v letnom období musíme urobiť kompletnú
rekonštrukciu rozvodov elektriny v školskej jedálni a kuchyni. Kapacita MŠ nepostačuje,
v prípade, že neprejde projekt, musíme nájsť alternatívne riešenie, aby naše deti chodili do
škôlky do Korne. Ceny stavebných materiálov idú veľmi hore, financie z projektov určite
nebudú postačovať, preto sme sa v rámci finančnej komisie zhodli na tom, že je nevyhnutné
prijať úver z banky za výhodných úrokových podmienok. Bude to plne na rozhodnutí
obecného zastupiteľstva, či sa finančné prostriedky použijú na rekonštrukciu MŠ, výstavbu
chodníka alebo miestnych komunikácii. Taktiež rokujeme s realizačnou firmou, ktorá stavia
bytové domy, stavebným dozorom, verejným obstarávateľom o navýšení finančných
prostriedkov zo ŠFRB. V rámci 54.ročníka Palárikovej Rakovej sa podarilo aj v našej obci
odohrať divadelné predstavenie pre deti – prvý stupeň ZŠ a predškoláci MŠ
Mgr. Jaroslava Srničková, riad. ZŠ Korňa informovala :
1. Zápis žiakov do 1. ročníka - na zápise 12 žiakov, nastúpi 9, 3 deti majú odklad.
2. Divadielko pre žiakov - poďakovala pani starostke za zorganizovanie divadla
3. Projekt Inkluzívny tím - posielali sme odvolanie a schválili nám člena Inkluzívneho tímu špeciálneho pedagóga od 1.9.2022 na dobu jedného roka. Musí sa ale ešte podpísať dodatok
zmluvy.
4. V časopise Život sme v článku o obci mali aj časť venovanú škole, oslovili ma z denníka
N, kde vyjde článok .
5. Spracovávame podklady pre článok o tom, ako sme fungovali cez Dištančné vzdelávanie s
využívaním Surface zariadení.
6. Prídu do školy natáčať video o škole ako Showcase School.
7. Ukončili sme medzinárodný projekt United Planet s neziskovou organizáciou United Planet
z Bostonu , USA. Spolupracovali sme zo školami z Grónska, .....

8. Realizujeme medzinárodný projekt cez Erazmus - výchovné poradenstvo, voľba povolania.
9. V máji od 23.5.2022 realizujeme Plavecký výcvik pre 4., 5., 6. ročník.
10. Riaditeľka upozornila, že sa veľmi zdražujú všetky vstupy, či už je to doprava, energie,
stravné zamestnancov od 1. 5. 2022, teda dôjde k úpravám rozpočtu .
Martin Kontrík, poslanec OZ informoval:
Som veľmi rád, že sa vyriešilo vlastníctvo budovy vo Vyšnej Korni, som za opravu miestnych
komunikácií, chcem poďakovať pani starostke za to, že sa stále niečo v obci buduje,
opravuje....
13./ Návrh na uznesenie – neboli žiadne návrhy
14./. 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:
.......................................
.......................................

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 29. 04. 2022 číslo 628/2022

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 :
Ing. Peter Veselka , Ing. Anton Sabela, zapisovateľku p. Danielu Neherovú a program
rokovania

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Štefan Belko, Ing. Anton Sabela
Rastislav Fatura, Ing. Peter Veselka

Proti : nikto
Neprítomní: Bohumil Jaroš, Bc. Renáta Bielčiková, Jana Bielčiková, Martin Kontrík
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 5
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 29. 04. 2022 číslo 629/2022

ku kontrole plnenia uznesení zo dňa 25. 02. 2022

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
kontrolu plnenia uznesení zo dňa 25. 02. 2022
b/ b e r i e n a v e d o m i e
kontrolu plnenia uznesení zo dňa 25. 02. 2022

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Bohumil Jaroš, Bc. Renáta Bielčiková, Jana Bielčiková
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 29. 04. 2022 číslo 630/2022

k rozpočtovému opatreniu obce č. 3/2022
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
rozpočtové opatrenie obce č. 3/2022
b/ s c h v a ľ u j e
rozpočtové opatrenie obce č. 3/202
Príjmy:
Položka

zmena +,- v €

kód zdroja

312012 Dotácia ZŠ + MŠ
111003 daň z príjmu FO
133013 popl. za TKO
221002 správne poplatky
212004 ostatné poplatky
311001 dar na Monografiu obce
311001 dotácia OCR na označenie
Bežné príjmy spolu:
Kapitál. príjmy
Príjmy finančných operácii

Názov položky

+52000
+34000
+5000
+4550
-4550
+2000
+2510
+91510

111
41
41
41
41
72
72

Príjmy spolu

+95510

Bežné výdavky:
Oddiel, skupina, trieda, položka , názov položky

zmena +,- v €

kód zdroja

0133
0133
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0112
0451
0510
0610
0610
0620
0620
0620
0620
0640
0640
0810
0820
0820
0820

-100
+100
-200
-4000
+400
-200
+200
-1000
+200
-400
+2510
+5000
+1000
+500
+11000
+4000
+4000
+300
+900
-2000
+6000
+2000
+2000
-1500

111
111
41
41
41
41
41
41
41
41
72
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
72
3AA2

633
637001
633004
632001
633013
635009
635010
637004
642015
651002
633006
637005
635006
635004
611
62
633006
633010
635006
632001
642001
632001
633009
633009

matrika materiálové výdav.
školenie
Obecný úrad- prístroje a zariadenia
energie
softvér
údržba softvéru
údržba komunikač. Infraštruktúry
všeobecné služby
transfery na nemocenské
bankovníctvo úroky z úverov
komunikácie –označenie osád /OCR/
TKO odvoz tko
BH- údržba budovy
údržba prístrojov
hosp. dvor- mzdy
odvody
materiál zubná ambulancia
pracovné odevy, obuv
VO- údržba
energie
TJ- príspevok TJ
Kultúra- energie
Monografia
Monografia

0820
637002 kultúrne podujatia
0820
637012 odvod OCR- poplatok za ubytovanie
Bežné výdavky spolu
kapitálové výdavky
0610
717001 bytovky- stavebný dozor
0451
717001 výstavba chodníka
0912
711001 odkúpenie budovy ZŠ
Kapit. výdavky spolu

+3000
+2170

Transfer Základná škola
Transfer Materská škola

+40000
+12000

Výdavky spolu

+95510

41,3AA2
41
+35880

+9000
-5370
+4000

41
41
+7630
111
111

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Ing. Anton Sabela
Rastislav Fatura, Ing. Peter Veselka, Martin Kontrík

Proti : nikto
Neprítomní: Bohumil Jaroš, Bc. Renáta Bielčiková, Jana Bielčiková, Štefan Belko
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 5
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 29. 04. 2022 číslo 631/2022

k rozpočtovému opatreniu ZŠ Korňa č. 1,2/2022
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
rozpočtové opatrenie ZŠ Korňa č. 1,2/2022
b/ s c h v a ľ u j e
rozpočtové opatrenie ZŠ Korňa č. 1,2/2022 podľa predloženého návrhu

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Bohumil Jaroš, Bc. Renáta Bielčiková, Jana Bielčiková
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 29. 04. 2022 číslo 632/2022

k rozpočtovému opatreniu MŠ Korňa č. 1/2022
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
rozpočtové opatrenie MŠ Korňa č. 1/2022
b/ s c h v a ľ u j e
rozpočtové opatrenie MŠ Korňa č. 1/2022 podľa preloženého návrhu

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Bohumil Jaroš, Bc. Renáta Bielčiková, Jana Bielčiková
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 29. 04. 2022 číslo 633/2022

k stanovisku hlavného kontrolóra obce Korňa k dodržaniu podmienok na prijatie
návratných zdrojov financovania-úveru na "Investičné akcie a projekty v obci Korňa"

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
stanovisko hlavného kontrolóra obce Korňa k dodržaniu podmienok na prijatie návratných
zdrojov financovania-úveru na "Investičné akcie a projekty v obci Korňa"

b/ b e r i e n a v e d o m i e
stanovisko hlavného kontrolóra obce Korňa k dodržaniu podmienok na prijatie návratných
zdrojov financovania-úveru na "Investičné akcie a projekty v obci Korňa" v celkovej sume
200tisíc €

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Bohumil Jaroš, Bc. Renáta Bielčiková, Jana Bielčiková
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 29. 04. 2022 číslo 634/2022

k návrhu na prijatie úveru na „Investičné akcie a projekty v obci Korňa“

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
prijatie úveru vo výške 200 000,00 EUR poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko,
a. s, so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH:
SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka
číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, na
účely zabezpečenia financovania investičného projektu: „Chodník, rekonštrukcia miestnych
komunikácií a iné investičné akcie“
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

: Emília Barčáková, Ing. Anton Sabela
Rastislav Fatura, Ing. Peter Veselka, Martin Kontrík

Proti : Štefan Belko
Neprítomní: Bohumil Jaroš, Bc. Renáta Bielčiková, Jana Bielčiková
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 29. 04. 2022 číslo 635/2022

k VZN č. 2/2022 o verejnom poriadku na území Obce Korňa
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
VZN č. 2/2022 o verejnom poriadku na území Obce Korňa

b/ s c h v a ľ u j e
VZN č. 2/2022 o verejnom poriadku na území Obce Korňa podľa predloženého návrhu

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Bohumil Jaroš, Bc. Renáta Bielčiková, Jana Bielčiková
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 29. 04. 2022 číslo 636/2022

k ukončeniu zmluvy o nájme s SEVAK, a. s. Bôrická cesta 1960, Žilina a návrh na
odkúpenie VV a VDJ
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
ukončenie zmluvy o nájme s SEVAK, a. s. Bôrická cesta 1960, Žilina a návrh na odkúpenie
VV a VDJ

b/ p o v e r u j e
starostku obce, aby dala vypracovať znalecký posudok na VV a VDJ, na budovu a prejednala
možný odpredaj VV, VDJ a budovy s právnym zástupcom obce
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Bohumil Jaroš, Bc. Renáta Bielčiková, Jana Bielčiková
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a zo dňa 29. 04. 2022 číslo 637/2022
k predaju prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Korňa parcely C KN
č. 2722/6 – ostatné plochy o výmere 2 m², C KN č. 2728/1 – zastavané plochy a o výmere
217 m², C KN č. 2730/1 – vodné plochy o výmere 387 m², C KN č. 2731/3 – orná pôda o
výmere 70 m²
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
predaj prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Korňa parcely C KN č.
2722/6 – ostatné plochy o výmere 2 m², C KN č. 2728/1 – zastavané plochy a o výmere 217
m², C KN č. 2730/1 – vodné plochy o výmere 387 m², C KN č. 2731/3 – orná pôda o výmere
70 m² za 3,32 €/m², podľa znaleckého posudku č. 20/2022 od Ing. Vladimíra Kubinca, Makov
č. 65, spolu 676 m² za cenu 2.244,32€, 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, žiadateľom
manželom Pavol Staník, nar. 7. 4. 1965 a Anna Staníková, rod. Smažáková, nar.
5. 5. 1958, obidvaja bytom Vyšná Korňa 83, 023 21 Korňa.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že predmetné parcely bezprostredne susedia
s pozemkom žiadateľa a obec Korňa predmetné parcely nevyužíva. Žiadateľ uhradí všetky
náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti a 100,00€ za znalecký posudok.
b/ s c h v a ľ u j e
predaj prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Korňa parcely C KN č.
2722/6 – ostatné plochy o výmere 2 m², C KN č. 2728/1 – zastavané plochy a o výmere 217
m², C KN č. 2730/1 – vodné plochy o výmere 387 m², C KN č. 2731/3 – orná pôda o výmere
70 m² za 3,32 €/m², podľa znaleckého posudku č. 20/2022 od Ing. Vladimíra Kubinca, Makov
č. 65, spolu 676 m² za cenu 2.244,32€, 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, žiadateľom
manželom Pavol Staník, nar. 7. 4. 1965 a Anna Staníková, rod. Smažáková, nar.
5. 5. 1958, obidvaja bytom Vyšná Korňa 83, 023 21 Korňa.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že predmetné parcely bezprostredne susedia
s pozemkom žiadateľa a obec Korňa predmetné parcely nevyužíva. Žiadateľ uhradí všetky
náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti a 100,00€ za znalecký posudok.
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto

Neprítomní: Bohumil Jaroš, Bc. Renáta Bielčiková, Jana Bielčiková
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 29. 04. 2022 číslo 638/2022

k žiadosti ZŠ Korňa o vyplatenie odmeny vo výške 350,00€ za rok 2021 na jedného
pedagogického zamestnanca podľa Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
na originálne kompetencie
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť ZŠ Korňa o vyplatenie odmeny vo výške 350,00€ za rok 2021 na jedného
pedagogického zamestnanca podľa Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na
originálne kompetencie
b/s c h v a ľ u j e
vyplatenie odmeny vo výške 350,00€ za rok 2021 na jedného pedagogického zamestnanca ZŠ
Korňa podľa Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na originálne kompetencie

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Bohumil Jaroš, Bc. Renáta Bielčiková, Jana Bielčiková
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 29. 04. 2022 číslo 639/2022

k žiadosti Jozefa Srnička, Korňa 787 a Miroslava Koniara Korňa 843 o odkúpenie
pozemku C KN č. 543/1 - TTP o výmere 281 m², ktorý sa prekrýva s parcelou č. E KN
33480/5 v k. ú. Korňa v podiele 1/2
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Jozefa Srnička, Korňa 787 a Miroslava Koniara Korňa 843 o odkúpenie pozemku C
KN č. 543/1 - TTP o výmere 281 m², ktorý sa prekrýva s parcelou č. E KN 33480/5 v k. ú.
Korňa v podiele 1/2
b/ z a m i e t a ,
z dôvodu, že daná nehnuteľnosť nie je pre obec prebytočným majetkom

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Bohumil Jaroš, Bc. Renáta Bielčiková, Jana Bielčiková
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 29. 04. 2022 číslo 640/2022

k žiadosti Jozefa Srnička, Korňa787 o odkúpenie časti pozemku C KN č. 630/13 – vodná
plocha o výmere 124m², ktorý sa prekrýva s p. č. E KN 33495 v k. ú. Korňa, ďalej žiada
odkúpiť 50 m² z p. č. C KN 630/12
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Jozefa Srnička, Korňa787 o odkúpenie časti pozemku C KN č. 630/13 – vodná
plocha o výmere 124m², ktorý sa prekrýva s p. č. E KN 33495 v k. ú. Korňa, ďalej žiada
odkúpiť 50 m² z p. č. C KN 630/12
b/ z a m i e t a ,
z dôvodu, že daná nehnuteľnosť nie je pre obec prebytočným majetkom

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Bohumil Jaroš, Bc. Renáta Bielčiková, Jana Bielčiková
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 29. 04. 2022 číslo 641/2022

k žiadosti Heleny Mikulovej, Chalupkova 155/7, Čadca o odkúpenie časti pozemku
C KN č. 650/1 – vodná plocha o výmere 59757m², ktorý sa prekrýva s parcelou E KN č.
33480/5- ostatná plocha o výmere 68524m²v k. ú. Korňa
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Heleny Mikulovej, Chalupkova 155/7, Čadca o odkúpenie časti pozemku
C KN č. 650/1 – vodná plocha o výmere 59757m², ktorý sa prekrýva s parcelou E KN č.
33480/5- ostatná plocha o výmere 68524m²v k. ú. Korňa
b/ u k l a d á
stavebnej komisií, aby vykonala obhliadku na mieste a podala informácie na budúcom
zasadaní OZ

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Bohumil Jaroš, Bc. Renáta Bielčiková, Jana Bielčiková
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 29. 04. 2022 číslo 642/2022

k žiadostiam o pridelenie nájomného bytu

a/ p r e j e d n a l o
žiadosti o pridelenie nájomného bytu
b/ b e r i e na v e d o m i e
žiadosti o pridelenie nájomného bytu:
1. Miroslav Grečmal, Klokočov Klín 385
2. Patrícia Chrenščová, Korňa 114
3. Tomáš Majtan, Vyšný Koniec 254
4. Peter Ďurkáč, Korňa 932
5. Daniela Kontríková, Korňa 909
6. Stanislav Matejík, Turzovka, Stred 487

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Bohumil Jaroš, Bc. Renáta Bielčiková, Jana Bielčiková
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 29. 04. 2022 číslo 643/2022

k dohode o uznaní vlastníckeho práva

a/ p r e j e d n a l o
dohodu o uznaní vlastníckeho práva na nehnuteľnosti:
C KN 5553/4 – ostatná plocha o výmere 40m²
C KN 5554 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1281m²
C KN 5555 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 267m²
C KN 5556 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 64m²
Stavba – Základná škola č. 280 na C KN 5555

b/ p o v e r u j e
starostku obce Ing. Mariannu Bebčákovú na podpísanie dohody o uznaní vlastníckeho práva
vydávajúcou Nadeždou Comorkovou, rod. Faturovou, nar. 22.12.1954, bytom Vyšná Korňa
750, 023 21 Korňa na nehnuteľnosti:
C KN 5553/4 – ostatná plocha o výmere 40m²
C KN 5554 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1281m²
C KN 5555 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 267m²
C KN 5556 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 64m²
Stavba – Základná škola č. 280 na C KN 5555

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Bohumil Jaroš, Bc. Renáta Bielčiková, Jana Bielčiková
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 29. 04. 2022 číslo 644/2022

k návrhu starostky obce na zabezpečenie vyhotovenia znaleckého posudku na
rozostavené stavby BD

a/ p r e j e d n a l o
návrh starostky obce na zabezpečenie vyhotovenia znaleckého posudku na rozostavené stavby
BD

b/ p o v e r u j e
starostku obce Ing. Mariannu Bebčákovú na zabezpečenie vyhotovenia znaleckého posudku
na rozostavané stavby BD

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

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

Proti : nikto
Neprítomní: Bohumil Jaroš, Bc. Renáta Bielčiková, Jana Bielčiková
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce

