Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Korni, konaného dňa 07. 09. 2018 v Korni
Prítomní :
Starosta obce:

Štefan Belko

Poslanci OZ:

Mgr. Vladimír Šufliarsky
Jana Bielčiková
Martin Kontrík
Bohumil Jaroš
Mgr. Peter Paľuch
Ing. Anton Sabela
Rastislav Fatura

Neprítomní:

Ing. Marianna Bebčáková
Jaroslav Chylík

Ostatní prítomní:

Mgr. Jaroslava Srničková, riad. ZŠ, Emília Vrábliková,
riad. MŠ

Ad. 1./ Otvorenie zasadania OZ
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Korni otvoril a viedol starosta obce Štefan Belko.
Konštatoval, 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. Prítomných oboznámil s programom zasadnutia OZ, ktorý bol
schválený. Poveril zapisovateľku p. Danielu Neherovú, prac. OÚ, za overovateľov zápisnice
boli určení p. Ing. Anton Sabela, p. Rastislav Fatura, do návrhovej komisie boli určení poslanci
p. Mgr. Peter Paľuch, p. Mgr. Vladimír Šufliarsky a p. Bohumil Jaroš. Overovatelia zápisnice,
návrhová komisia, zapisovateľka boli schválení.
Program rokovania OZ:

1./ Zahájenie zasadnutia, schválenie programu, overovateľov, určenie
zapisovateľa a návrhovej komisie
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 15. 06. 2018
3./ Správa o vykonaných prácach v obci Korňa

4./ Hospodárenie obce Korňa za 1. polrok 2018
5./ Rozpočtové opatrenie obce Korňa č. 4/2018
6./ Hospodárenie ZŠ, CVČ, ŠKD Korňa za 1. polrok 2018
7./ Hospodárenie MŠ a ŠJ Korňa za 1. polrok 2018
8./ Rozpočtové opatrenie MŠ Korňa č. 4/2018
9./ Správa hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly na mieste
č.16082018 na úseku správy daní a poplatkov
10./ Riešenie sociálnej situácie p. Milana Mackovčáka
11./ Rôzne
12./ Diskusia
13./ Návrhy návrhovej komisie
14./ Záver
K tomuto bodu programu bolo prijaté a schválené uznesenie č. 498/2018
Ad. 2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 15. 06. 2018
V tomto bode programu bola prejednaná správa o kontrole plnenia uznesení prijatých na
zasadnutí OZ dňa 15.06.2018.
K tomuto bodu programu bolo prijaté a vzaté na vedomie uznesenie č. 499/2018.
Ad. 3./ Správa o vykonaných prácach v obci Korňa
V tomto bode programu bola prednesená správa o vykonaných prácach v obci Korňa
K tomuto bodu programu bolo prijaté a vzaté na vedomie uznesenie č. 5002018.
Ad 4./ Hospodárenie obce Korňa za 1. polrok 2018
V tomto bode programu bola prejednaná správa o hospodárení obce za 1. polrok 2018.
K tomuto bodu programu bolo prijaté a schválené uznesenie č. 501/2018.
Ad. 5./ Rozpočtové opatrenie obce Korňa č. 4/2018
V tomto bode programu bolo prednesené rozpočtové opatrenie obce Korňa č. 4/2018.
K tomuto bodu programu bolo prijaté a schválené uznesenie č. 502/2018.
Ad. 6./ Hospodárenie ZŠ, CVČ, ŠKD Korňa za 1. polrok 2018

V tomto bode programu bolo prejednané Hospodárenie ZŠ, CVČ, ŠKD Korňa za 1. polrok
2018.
K tomuto bodu programu bolo prijaté a schválené uznesenie č. 503,504,505/2018.
Ad. 7./ Hospodárenie MŠ a ŠJ Korňa za 1. polrok 2018
V tomto bode programu bolo prejednané Hospodárenie MŠ a ŠJ Korňa za 1. polrok 2018.
K tomuto bodu programu bolo prijaté a schválené uznesenie č.506/2018.
Ad. 8./ Rozpočtové opatrenie MŠ Korňa č. 3/2018
V tomto bode programu bolo prejednané Rozpočtové opatrenie MŠ Korňa č. 3/2018.
K tomuto bodu programu bolo prijaté a schválené uznesenie č. 507/2018.
Ad.9./ Správa hlavného kontrolóra obce o výsledku finančnej kontroly na mieste
č. 16082018 na úseku správy daní a poplatkov
V tomto bode programu bola prejednaná správa hlavného kontrolóra obce o výsledku
finančnej kontroly na mieste č. 16082018 na úseku správy daní a poplatkov.
K tomuto bodu programu bolo prijaté a vzaté na vedomie uznesenie č. 508/2018.
Ad. 10./ Riešenie sociálnej situácie p. Milana Mackovčáka
V tomto bode programu bola prejednaná situácia s bývaním pána Milana Mackovčáka.
K tomuto bodu programu bolo prijaté a schválené uznesenie č. 509/2018.
Ad. 11./ Rôzne
a/ Monitorovacia správa k programovému rozpočtu obce Korňa za 1. polrok 2018
V tomto bode programu bola prejednaná Monitorovacia správa k programovému rozpočtu
obce Korňa za 1. polrok 2018
K tomuto bodu programu bolo prijaté a schválené uznesenie č. 510/2018.
b/ Konsolidovaná výročná správa za rok 2017 a správa auditu konsolidovanej účtovnej
závierky
V tomto bode programu bola prejednaná Konsolidovaná výročná správa za rok 2017 a správa
auditu konsolidovanej účtovnej závierky.
K tomuto bodu programu bolo prijaté a schválené uznesenie č. 511/2018.
c./ Žiadosť Rastislava Skorčíka, bytom Vyšná Korňa 887 o odkúpenie pozemku p. č.
KN-E 9-18592/9 o výmere 81m² v sume 3,32€/m²
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť Rastislava Skorčíka, bytom Vyšná Korňa 887
o odkúpenie pozemku p. č. KN-E 9-18592/9 o výmere 81m² v sume 3,32€/m²a bol schválený
odpredaj uvedeného pozemku.
K tomuto bodu programu bolo prijaté a schválené uznesenie č.512/2018.

e/ Žiadosť Martina Rudinského, bytom Klokočov Klín č 385 o odkúpenie pozemku p. č.
CKN 2961/2 –trvalé trávne porasty o výmere 52 m², ktorý je vo vlastníctve obce
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť Martina Rudinského, bytom Klokočov Klín č.
385 o odkúpenie pozemku p. č. CKN 2961/2 –trvalé trávne porasty o výmere 52m² a bol
schválený zámer odpredaja uvedeného pozemku.
K tomuto bodu programu bolo prijaté a schválené uznesenie č.513/2018.
f./ Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľnosti s Stredoslovenskou distribučnou Žilina
V tomto bode programu bolo prejednané majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľnosti C KN
p. č. 174//2 o výmere 4 m², vedená ako zastavané plochy a nádvoria a C KN p. č. 174/3
o výmere 8 m², vedená ako zastavané plochy a nádvoria, z dôvodu stavebnej akcie: „Korňa
u Chrapov, zahustenie TS u Chrapov“.
K tomuto bodu programu bolo prijaté a schválené uznesenie č.514/2018.
g./ Žiadosť Veroniky Podmanickej, bytom Konice, za nádražím 647 okres Prostějov
o odpustenie alebo zníženie poplatku za komunálny odpad
V tomto bode bola prejednaná žiadosť Veroniky Podmanickej, bytom Konice, za nádražím 647
okres Prostějov o odpustenie alebo zníženie poplatku za komunálny odpad.
K tomuto bodu programu bolo prijaté a vzaté na vedomie uznesenie č.515/2018.
h./ Žiadosť PhDr. Jany Kaňovej, bytom Josefa Kotase 5, 700 30 Ostrava-Hrabúvka, ČR
o financovanie opravy cesty k nehnuteľnosti č. 434 v katastri obce Korňa
V tomto bode programu bola prejednaná žiadosť PhDr. Jany Kaňovej, bytom Josefa Kotase 5,
700 30 Ostrava-Hrabúvka, ČR o financovanie opravy cesty k nehnuteľnosti č. 434 v katastri
obce Korňa .
K tomuto bodu bolo prijaté a vzaté na vedomie uznesenie č.516/2018.
ch./Udelenie ocenenia Obce Korňa občanom
V tomto bode programu bol prejednaný návrh na udelenie ocenenia Obce Korňa občanom.
K tomuto bodu bolo prijaté a schválené uznesenie č.517/2018.
16./ Diskusia
Štefan Belko, starosta obce – informoval prítomných o vykonaných prácach v obci za
obdobie mesiaca jún, júl, august 2018. Boli vykonané nasledovné práce: kosenie okolo ciest
druhý krát, kosenie cintorína tretí krát, pravidelné kosenie ihriska, návoz kamenia pod mosty
v majetku obce, dokončenie mosta u Sučíka – ostáva výroba a montáž
zábradlia,
zabétonovanie priepustov smer k Sudoparku Jakuš 3x, smer do Durajčíka 2x, na Grúni 2x,
u Kríža 1x, u Maty 3x, u Žilov 2x, na Šľahorke 3x, ďalej návoz cesty smer do Maty, smer
cintorín od Skorčíka, smer do Jurinov, k pani Radostovej, náter mostnej konštrukcie u pani

Radostovej, náter zastávok a oprava u Slezáka, pri korbačkárni, v Komanikovej, oprava celej
zastávky u Kocúra, výkop priekopy smer do Sučíka, uloženie žľabov smer do Smažáka pri
Janešíkovej, smer do Sučíka, asfaltovanie výtlkov a častí ciest u Skorčíka, na Vršku pri škôlke,
pred kostolom, most pod Máriou, pod domom Halagačová, smer Smažákov, vyrezanie časti
výtlkov smer Boháči, zhotovenie detského dopravného ihriska pri škole, začiatok výstavby
detského ihriska na škvarovom ihrisku- odvodnenie, odvoz škvary, príprava ma obrubníky,
zabezpečenie elektrickej prípojky k multifunkčnému ihrisku – povolenie. Na úseku kultúry boli
usporiadané nasledovné akcie – koncert Helenine oči, hodové slávnosti, futbalový turnaj,
hasičská súťaž, stretnutie Konečná. Čo sa táka chodníkov, cez zimu chceme začať vykupovať
pozemky pod chodníky a na jar, by sme ich mohli začas budovať. K mostu pri základnej škole,
úver na most už bude chválený, v súčasnosti beží príprava stavebného povolenia, súťaž na
budovanie mosta vyhrala firma z Korne, hľadáme dobrý stavebný dozor na inžinierske siete.
Ku knižnici – dostali sme finančné prostriedky z Ministerstva financií vo výške 10 tis.€, na
rekonštrukciu knižnice, v súčasnosti sa knižnica prerába. Čo sa týka sporu o tzv. „Biely dom“
s p. Babicom – treba nám zaplatiť určitú sumu, ale náš právny zástupca to namietal, že je to už
premlčané, teraz je to na krajskom súde a musíme čakať na jeho vyjadrenie. K multifunkčnému
ihrisku – je výberové konanie, ktoré nám robí externá firma, je tam 5 uchádzačov, k detskému
ihrisku – robili sme výberové konanie, už máme svojho zamestnanca, ktorý nám robí výberové
konanie. K Jednote, mám informácie, že Jednota rokuje o vybudovaní predajne v obci.
K oprave ciest v obci – máme v pláne opravu určitých úsekov ciest, ktoré sú v kritickom stave.
Dostali sme ďalšiu dotáciu z Ministerstva financií vo výške 9 tis.€ na hospodársku budovu.
Mgr. Peter Paľuch, poslanec OZ – informoval sa, či bude v obci Jednota v Korni, ďalej
informoval prítomných, že vyšiel projekt pre predškolákov, treba si to pozrieť na webovej
stránke.
Rastislav Fatura, poslanec OZ – vyjadril sa, že opravu ciest treba vykonať, a preto je
potrebné vyčleniť financie z rezervného fondu + ďalšie zdroje vo výške 40 tis. €. Ďalej ho
zaujímalo, ako to vyzerá s personálnym obsadením učiteľov v základnej škole, chcel vedieť,
ako to vyzerá fyzicky, psychicky a materiálne na pripravovaný zákon na podávanie stravy pre
všetky deti. Informoval prítomných o usporiadaní hasičskej súťaže v lete, kde pomáhalo 50
našich členov a aj sponzori, začo nim patrí vďaka. Vďaka patrí aj divákom za podporu. Ďalej
sa naši členovia DHZ spolu s členmi ASSR zúčastnili medzinárodnej súťaže CONTEST 2018
v Nemecku a Dánsku, kde sme dôstojne reprezentovali našu obec aj DHZ.
Bohumil Jaroš, poslanec OZ – informoval sa, ako to vyzerá s výberovými konaniami,
a v akom stave je súdny spor o „biely dom“
Martin Kontrík, poslanec OZ – pripomenul, že vo VZN o odpadoch nemáme schválené
VOKY, bude to potrebné opraviť a dať znova schváliť. Ďalej sa informoval, ako to bude so
separovaním odpadu, pretože ich firmu navštívil pán Holka /šéf TKO /a vyjadril sa, že
separujeme hodne fliaš. /odpoveď starostu/ zmluvy bude musieť mať každý podnikateľ
s ENVIPAKOM, aby si to každý hradil sám. K cestám – ak sa bude robiť cesta do
Mikovčákov, treba tam dať korytká, nad Hájnicou je stále problém s odpadom, stále je tam
bordel /odpoveď starostu/ - ak tam dáme kontajner, bude stále plný, pretože nám ho plnia
cudzinci a my nebudeme robiť nič iné, len odvážať plný kontajner, ďalej sa informoval, či sa
bude robiť most u Galuščákov – /odpoveď starostu/- ak budeme mať dostatok ľudí, most

budeme robiť, ako to vyzerá s infokampaňou na zberný dvor - /odpoveď starostu/ infokampaň bola už čiastočne spustená a ešte bude pokračovať. Ak nám skončí kontrola na
zbernom dvore, potom na obecnom zastupiteľstve schválime prevádzkový poriadok. Ďalej sa
informoval, či je už dokončená telovýchovná jednota - /odpoveď starostu/ - nie je, lebo sme
tam museli robiť revízie, teraz sa budova pripravuje na kolaudáciu. Následne pripomenul, že
treba kosiť cintorín, treba opraviť oplotenie pri mlyne. Informoval o situácií p. Mackovčáka.
Pán Kontrík povedal, že pozná históriu p. Mackovčáka, ako sa správal k rodine a deťom, že
on to už riešil, lebo bol mesiac november a p. Mackovčák sa udomácnil pri jeho obchode vo
Vyšnej Korni, spával tam v kartónoch a hrozilo, že zapáli obchod a zhorí aj on. Ak má nejaký
majetok, treba riešiť jeho bytovú situáciu.
Mgr. Jaroslava Srničková – riad. ZŠ
1.
Informovala o organizácií šk. roka 2018/2019 – počet žiakov 160, z toho 6 v zahraničí,
tzv. osobitný spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky.
2.
Projekt z MŠVVaŠ a EÚ „V základnej škole úspešnejší“ – hodnota projektu 54.000,EUR na tri roky (36 mesiacov), financie určené výlučne na plat asistentky učiteľa pre
integrované deti Janu Maslíkovú (100% pracovný úväzok) a školskú psychologičku Mgr. Máriu
Skaličanovú (60% pracovný úväzok). Školskú psychologičku máme od štvrtka 6.9. nakoľko
bol veľký problém vôbec niekoho zohnať na túto pozíciu (náročné kvalifikačné požiadavky).
3.
Noví zamestnanci – na zástup počas MD za Mgr. Papíkovú, pani Mgr. Mária Horská
(NJ a VV), na zástup dlhodobej PN v ŠKD za Mgr. Jarošovú, pani Mgr. Irena Šeligová, zástup
za dlhodobú PN upratovačky pani Anny Malíkovej, pani Zuzana Ďurkáčová.
4.
Rekonštrukčné práce počas leta – vybrúsené a nalakované parkety v dvoch triedach,
vymaľované triedy po výmene protihlukového presklenia medzi triedami; zakúpené a
namontované rohové lišty na steny v pavilóne učební a prístavbe; v telocvični vyčistenie a
nainpregnovanie podlahy protišmykovým prípravkom; pre školskú psychologičku vybavená
kancelária novým nábytkom (stôl, stolička, skrinka na spisy) a zakúpený nový notebook.
5.
Naša škola po viacročnej spolupráci a úsilí získala prestížny titul „Microsoft škola“, čím
sme sa zaradili medzi 6 škôl na Slovensku. V škole pôsobia 3 Microsoft inovatívni učitelia
MIEE – Gregorová, Srničková, Padyšáková.
6.
Máme vytvorené Občianske združenie „Rodičovské združenie pri Základnej škole,
Ústredie 533, Korňa“, prosím poslancov, rodičov, podnikateľov a obyvateľov obce, aby nám v
budúcom zdaňovacom období venovali 2% dane. Peniaze z 2% dane môžu byť výlučne použité
pre žiakov našej základnej školy.
Ad. 12./ Návrhy návrhovej komisie – neboli podané žiadne návrhy
Ad. 13/. Záver
P. Štefan Belko, starosta obce konštatoval, že program dnešného zasadnutia OZ bol vyčerpaný,
poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

Štefan Belko
starosta obce

Overovatelia:

Ing. Anton Sabela

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

Rastislav Fatura

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

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 07. 09. 2018 č. 498/2018

k schváleniu programu rokovania, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa a návrhovej
komisie

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
program rokovania, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa a návrhovej komisie
b/ s c h v a ľ u j e
overovateľov zápisnice – Ing. Antona Sabelu, Rastislava Faturu, zapisovateľku zápisnice p.
Danielu Neherovú, návrhovú komisiu v zložení – Mgr. Vladimír Šufliarsky, Bohumil Jaroš,
Mgr. Peter Paľuch a program rokovania

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :

Mgr. Vladimír Šufliarsky, Ing. Anton Sabela, Mgr. Peter Paľuch, Martin Kontrík,
Rastislav Fatura, Jana Bielčiková, Bohumil Jaroš
nikto

Neprítomní na hlasovaní : Ing. Marianna Bebčáková, Jaroslav Chylík
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Štefan Belko, starosta obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 07. 09. 2018 č. 499/2018

k správe o kontrole plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 15.06.2018
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu o kontrole plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 15. 06.2018

b/ b e r i e n a v e d o m i e
správu o kontrole plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 15.06.2018

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Mgr. Vladimír Šufliarsky, Ing. Anton Sabela, Mgr. Peter Paľuch, Rastislav Fatura,
Jana Bielčiková, Bohumil Jaroš

Zdržal sa hlasovania :

Martin Kontrík

Neprítomní na hlasovaní :

Ing. Marianna Bebčáková, Jaroslav Chylík

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Štefan Belko, starosta obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 07. 09. 2018 č. 500/2018

k správe o vykonaných prácach v obci Korňa
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu o vykonaných prácach v obci Korňa

b/ b e r i e n a v e d o m i e
správu o vykonaných prácach v obci Korňa

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Mgr. Vladimír Šufliarsky, Ing. Anton Sabela, Mgr. Peter Paľuch, Martin Kontrík,
Rastislav Fatura, Jana Bielčiková, Bohumil Jaroš

Proti :

nikto

Neprítomní na hlasovaní :

Ing. Marianna Bebčáková, Jaroslav Chylík

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Štefan Belko, starosta obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 07. 09. 2018 č. 501/2018

k hospodáreniu obce Korňa za 1. polrok 2018

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie obce Korňa za 1. polrok 2018
b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie obce Korňa za 1. polrok 2018 podľa predloženého návrhu
Rekapitulácia príjmov a výdavkov Rozpočet Rozpočet Čerpanie
schválený upravený rozpočtu
k 30.6.2018
Bežné príjmy
1139650
1194323 629.282,Kapitálové príjmy
370000
369570
641,Príjmy z finančných operácií
0
206724
156.724,Bežné výdavky
452475
523663
238.143,75
Kapitálové výdavky
557093
551669
137.308,55
Výdavky finančných operácií
3250
99250
1.916,84
Transfery Základnej škole ŠR
370000
370000
194.799,Transfer VZP a SZP
10000
17000
15.152,Transfer Materskej škole
105159
112900
69.552,17,Transfer MŠ zo ŠR
3000
3000
1.530,Transfer Školskému klubu detí
19237
22058
12.329,Transfer Centru voľného času
13110
15024
8.974,ZŠ vlastné príjmy
4000
4000
2,300,MŠ vlastné príjmy
8000
8000
5.500,Zostatky na účtoch
232.595,76
Zostatok v pokladni
1.371,36
Zostatok nesplateného úveru
14.250,Zostatok preklenovacieho úveru
96.000,-

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :

Mgr. Vladimír Šufliarsky, Ing. Anton Sabela, Mgr. Peter Paľuch, Martin Kontrík,
Rastislav Fatura, Jana Bielčiková, Bohumil Jaroš

nikto

Neprítomní na hlasovaní : Ing. Marianna Bebčáková, Jaroslav Chylík
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Štefan Belko, starosta obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 07. 09. 2018 č. 502/2018

k rozpočtovému opatreniu obce Korňa č. 4/2018
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
rozpočtové opatrenie obce Korňa č. 4/2018

b/ s c h v a ľ u j e
rozpočtové opatrenie obce Korňa č. 4/2018 podľa predloženého návrhu a pripomienok

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :

Mgr. Vladimír Šufliarsky, Ing. Anton Sabela, Mgr. Peter Paľuch, Martin Kontrík,
Rastislav Fatura, Jana Bielčiková, Bohumil Jaroš

nikto

Neprítomní na hlasovaní : Ing. Marianna Bebčáková, Jaroslav Chylík
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Štefan Belko, starosta obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 07. 09. 2018 č. 503/2018

k hospodáreniu ZŠ Korňa za 1. polrok 2018
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie ZŠ Korňa za 1. polrok 2018
b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie ZŠ Korňa za 1. polrok 2018

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ČERPANIE ROZPOČTU
06/2018 v €
Dotácia ŠR
194.799,00
Nevyčerpaná dotácia z r. 2017 ŠR

10.430,00

Dotácia - Hmotná núdza

16,60

Odchodné

2.450,00

Dotácia na Lyžiarsky kurz
Vrátenie nevyčerpanej dotácie
Dotácia : Škola v prírode

6.150,00
-125,00
3.500,00

Vlastné príjmy

2.300,00

Príjmy spolu:
Výdavky ZŠ

1 – 4 + 5 – 9 + odchodné

Čerpaná dotácia z r. 2017 ŠR

219.520,60
168.914,67
10.430,00

Projekt Orange: presun z r. 2017

300,00

Dotácia: HN
Výdavky spolu za organizáciu

16,60
179.661,27

Stavy na bankových účtoch a v pokladni k 30.06.2018:
Výdavkový bankový účet:
Príjmový účet:
Sociálny účet:
Zostatok v pokladni ZŠ:

44.487,26 €
1.029,16 €
480,72 €
172,17 €

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Mgr. Vladimír Šufliarsky, Ing. Anton Sabela, Mgr. Peter Paľuch, Martin Kontrík,
Rastislav Fatura, Jana Bielčiková, Bohumil Jaroš

Proti :

nikto

Neprítomní na hlasovaní :

Ing. Marianna Bebčáková, Jaroslav Chylík

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Štefan Belko, starosta obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 07. 09. 2018 č. 504/2018

k hospodáreniu ŠKD Korňa za 1. polrok 2018
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie ŠKD Korňa za 1. polrok 2018
b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie ŠKD Korňa za 1. polrok 2018

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ČERPANIE ROZPOČTU
06/2018 v €
Dotácia od obce ŠKD
12.329,00
Príjmy spolu:

12.329,00

Výdavky ŠKD

8.811,24

Výdavky spolu za ŠKD

9.049,07

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Mgr. Vladimír Šufliarsky, Ing. Anton Sabela, Mgr. Peter Paľuch, Martin Kontrík,
Rastislav Fatura, Jana Bielčiková, Bohumil Jaroš

Proti :

nikto

Neprítomní na hlasovaní :
,

Ing. Marianna Bebčáková, Jaroslav Chylík

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Štefan Belko, starosta obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 07. 09. 2018 č. 505/2018

k hospodáreniu CVČ Korňa za 1. polrok 2018
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie CVČ Korňa za 1. polrok 2018
b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie CVČ Korňa za 1. polrok 2018
REKAPITULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ČERPANIE ROZPOČTU
06/2018 v €
Vzdelávacie poukazy /CVČ/
3.052,00
Dotácia pre CVČ

9.855,00

Príjmy spolu:

12.907,00

Výdavky CVČ + Vzdelávacie poukazy

10.425,69

Výdavky spolu za CVČ

10.425,69

Stav v pokladni CVČ k 30.06.2018:
Zostatok v pokladni CVČ:

84,15 €

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Mgr. Vladimír Šufliarsky, Ing. Anton Sabela, Mgr. Peter Paľuch, Martin Kontrík,
Rastislav Fatura, Jana Bielčiková, Bohumil Jaroš

Proti :

nikto

Neprítomní na hlasovaní :
,

Ing. Marianna Bebčáková, Jaroslav Chylík

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Štefan Belko, starosta obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 07. 09. 2018 č. 506/2018

k hospodáreniu MŠ a ŠJ Korňa za 1. polrok 2018
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie MŠ a ŠJ Korňa za 1. polrok2018
b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie MŠ a ŠJ Korňa za 1. polrok 2018
REKAPITULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV
Dotácia od obce

ČERPANIE ROZPOČTU V €
MŠ

43.122,34 €

ŠJ

26.429,83 €

Dotácia zo ŠR pre predškolákov

1530,00 €

Vlastné príjmy od obce

2000,00 €

Dotácia HN

217,64 €

Príjmy spolu:

73.299,81 €

Výdavky materskej školy

39.008,04 €

Čerpanie dotácie pre 5 r. deti

529,12 €

Potraviny HN

186,88 €

Výdavky školskej jedálne

20.543,78 €

Výdavky spolu za organizáciu:

60267,82 €

Stavy na bankových účtoch a v pokladni k 30.06.2018:
Výdavkový bankový účet:
17.084,70 €
Príjmový účet:

1.311,86 €

Sociálny účet:

236,49 €

Depozit:

0,00 €

Účet školskej jedálne

198,28 €

Zostatok v pokladni:

12,78 €

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Mgr. Vladimír Šufliarsky, Ing. Anton Sabela, Mgr. Peter Paľuch, Martin Kontrík,
Rastislav Fatura, Jana Bielčiková, Bohumil Jaroš

Proti :

nikto

Neprítomní na hlasovaní :

Ing. Marianna Bebčáková, Jaroslav Chylík

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Štefan Belko, starosta obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 07. 09. 2018 č. 507/2018

k rozpočtovému opatreniu Materskej školy Korňa č. 4/2018
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
rozpočtové opatrenie Materskej školy Korňa č. 4/2018
b/ s c h v a ľ u j e
rozpočtové opatrenie Materskej školy Korňa č. 4/2018 podľa predloženého návrhu

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Mgr. Vladimír Šufliarsky, Ing. Anton Sabela, Mgr. Peter Paľuch, Martin Kontrík,
Rastislav Fatura, Jana Bielčiková, Bohumil Jaroš

Proti :

nikto

Neprítomní na hlasovaní :

Ing. Marianna Bebčáková, Jaroslav Chylík

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Štefan Belko, starosta obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 07. 09. 2018 č. 508/2018

k správe hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly na mieste č.16082018 na úseku
správy daní a poplatkov
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly na mieste č.16082018 na úseku správy
daní a poplatkov

b/ b e r i e n a v e d o m i e
správu hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly na mieste č.16082018 na úseku správy
daní a poplatkov

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :

Mgr. Vladimír Šufliarsky, Ing. Anton Sabela, Mgr. Peter Paľuch, Martin Kontrík,
Rastislav Fatura, Jana Bielčiková, Bohumil Jaroš

nikto

Neprítomní na hlasovaní : Ing. Marianna Bebčáková, Jaroslav Chylík
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Štefan Belko, starosta obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 07. 09. 2018 č. 509/2018

k riešeniu sociálnej situácie p. Milana Mackovčáka, bytom Vyšná Korňa 417
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
sociálnu situáciu p. Milana Mackovčáka, bytom Vyšná Korňa 417
b/ p o v e r u j e
starostu obce Štefana Belka, aby splnomocnil právneho zástupcu JUDr. Petra Strapáča, PhD.,
ktorý by zastupoval p. Mackovčáka v súdnom konaní s rodinou, z dôvodu vyriešenia situácie
s bývaním

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Mgr. Vladimír Šufliarsky, Ing. Anton Sabela, Mgr. Peter Paľuch,
Rastislav Fatura, Bohumil Jaroš

Zdržal sa hlasovania :

Martin Kontrík

Neprítomní na hlasovaní :

Ing. Marianna Bebčáková, Jaroslav Chylík, Jana Bielčiková

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

Štefan Belko, starosta obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 07. 09. 2018 č. 510/2018

k monitorovacej správe k programovému rozpočtu obce Korňa za 1. polrok 2018

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
monitorovaciu správu k programovému rozpočtu obce Korňa za 1. polrok 2018

b/ s c h v a ľ u j e
monitorovaciu správu k programovému rozpočtu obce Korňa za 1. polrok 2018

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Mgr. Vladimír Šufliarsky, Ing. Anton Sabela, Mgr. Peter Paľuch, Martin Kontrík,
Rastislav Fatura, Jana Bielčiková, Bohumil Jaroš

Proti :

nikto

Neprítomní na hlasovaní :

Ing. Marianna Bebčáková, Jaroslav Chylík

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Štefan Belko, starosta obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 07. 09. 2018 č. 511/2018

ku konsolidovanej výročnej správe za rok 2017 a k správe auditu konsolidovanej účtovnej
závierky

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
konsolidovanú výročnú správu za rok 2017 a správu auditu konsolidovanej účtovnej závierky
b/ s c h v a ľ u j e
konsolidovanú výročnú správu za rok 2017 podľa predloženého návrhu
c/ b e r i e n a v e d o m i e
správu auditu konsolidovanej účtovnej závierky

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Mgr. Vladimír Šufliarsky, Ing. Anton Sabela, Mgr. Peter Paľuch,
Rastislav Fatura, Jana Bielčiková, Bohumil Jaroš

Zdržal sa hlasovania :
Neprítomní na hlasovaní :

Martin Kontrík
Ing.Marianna Bebčáková, Jaroslav Chylík

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4

Štefan Belko, starosta obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 07. 09. 2018 č. 512/2018

k žiadosti Rastislava Skorčíka, bytom Vyšná Korňa 887 o odkúpenie pozemku p. č.
KN-E 9-18592/9 o výmere 81m² v sume 3,32€/m²
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Rastislava Skorčíka, bytom Vyšná Korňa 887 o odkúpenie pozemku p. č.
KN-E 9-18592/9 o výmere 81m² v sume 3,32€/m²
b/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku žiadateľovi v k. ú. Korňa p. č. KN-E 9-18592/9 o výmere 81m² vo
vlastníctve obce za cenu 3,32€/m² v súlade s §9a ods. 8 písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obci v znení zmien a noviel, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva
v tom, že sa jedná o pozemky, ktoré sú priľahlé k pozemku žiadateľa a obec ich nevyužíva.
Všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí žiadateľ

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :

Mgr. Vladimír Šufliarsky, Ing. Anton Sabela, Mgr. Peter Paľuch, Martin Kontrík,
Rastislav Fatura, Jana Bielčiková, Bohumil Jaroš

nikto

Neprítomní na hlasovaní : Ing. Marianna Bebčáková, Jaroslav Chylík

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Štefan Belko, starosta obce

Obec Korňa
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 07. 09. 2018 č. 513/2018

k žiadosti Martina Rudinského, bytom Klokočov Klín č. 385 o odkúpenie pozemku p. č. CKN
2961/2 –trvalé trávne porasty o výmere 52m², ktorá je vo vlastníctve obce.
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Martina Rudinského, bytom Klokočov Klín č. 385 o odkúpenie pozemku p. č. CKN
2961/2 –trvalé trávne porasty o výmere 52m², ktorá je vo vlastníctve obce.
b/ s c h v a ľ u j e
zámer odpredaja pozemku p. č. CKN 2961/2 –trvalé trávne porasty o výmere 52m², ktorá je
vo vlastníctve obce za cenu 3,32€/m² v súlade s §9a ods. 8 písm. e/ zákona SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obci v znení zmien a noviel, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý
spočíva v tom, že sa jedná o pozemky, ktoré sú priľahlé k pozemku žiadateľa a obec ich
nevyužíva. Všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí žiadateľ
c/ u k l a d á
Ing. Brezinovej zverejniť zámer odpredaja u vedeného pozemku
Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Mgr. Vladimír Šufliarsky, Ing. Anton Sabela, Mgr. Peter Paľuch, Martin Kontrík,
Rastislav Fatura, Jana Bielčiková, Bohumil Jaroš

Proti :

nikto

Neprítomní na hlasovaní :

Ing. Marianna Bebčáková, Jaroslav Chylík

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Štefan Belko, starosta obce

Obec Korňa
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 07. 09. 2018 č. 514/2018

k žiadosti Stredoslovenskej distribučnej, a. s. Žilina o majetkovoprávne vysporiadanie
nehnuteľnosti CKN p. č. 174/2 o výmere 4 m², vedená ako zastavané plochy a nádvoria a CKN
p. č. 174/3 o výmere 8 m², vedená ako zastavané plochy a nádvoria, z dôvodu stavebnej akcie :
„Korňa u Chrapov, zahustenie TS u Chrapov“
Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Stredoslovenskej distribučnej, a. s. Žilina o majetkovoprávne vysporiadanie
nehnuteľnosti CKN p. č. 174/2 o výmere 4 m², vedená ako zastavané plochy a nádvoria a
CKN p. č. 174/3 o výmere 8 m², vedená ako zastavané plochy a nádvoria, z dôvodu stavebnej
akcie : „Korňa u Chrapov, zahustenie TS u Chrapov“
b/ s c h v a ľ u j e
odpredaj nehnuteľnosti Stredoslovenskej distribučnej, a. s. Žilina, CKN p. č. 174/2 o výmere
4 m², vedená ako zastavané plochy a nádvoria a CKN p. č. 174/3 o výmere 8 m², vedená ako
zastavané plochy a nádvoria, v súlade s §9a ods. 8 písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obci v znení zmien a noviel, z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre odôvodnenú
potrebu zahustenia TS

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za :

Mgr. Vladimír Šufliarsky, Ing. Anton Sabela, Mgr. Peter Paľuch, Martin Kontrík,
Rastislav Fatura, Jana Bielčiková, Bohumil Jaroš

Proti :

nikto

Neprítomní na hlasovaní :

Ing. Marianna Bebčáková, Jaroslav Chylík

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 7
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Štefan Belko, starosta obce

Obec Korňa
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 07. 09. 2018 č. 515/2018

k žiadosti Veroniky Podmanickej, bytom Konice za nádražím 647, okres Prostějov,
o odpustenie alebo zníženie poplatku za komunálny odpad

Obecné zastupiteľstvo
a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Veroniky Podmanickej, bytom Konice za nádražím 647, okres Prostějov,
o odpustenie alebo zníženie poplatku za komunálny odpad

b/ b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť Veroniky Podmanickej, bytom Konice za nádražím 647, okres Prostějov, o
odpustenie alebo zníženie poplatku za komunálny odpad s tým, že vo VZN na rok 2019
treba zapracovať úpravy a výnimky, ktoré bude možné uplatniť si od roku 2019

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

Mgr. Vladimír Šufliarsky, Ing. Anton Sabela, Mgr. Peter Paľuch, Martin Kontrík,
Rastislav Fatura, Bohumil Jaroš

Proti :

nikto

Neprítomní na hlasovaní :

Ing. Marianna Bebčáková, Jaroslav Chylík, Jana Bielčiková

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 5

Štefan Belko, starosta obce

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 07.09.2018 č. 516/2018

k žiadosti PhDr. Jany Kaňovej, bytom Josefa Kotase 5, 700 30 Ostrava-Hrabuvka, ČR
o financovanie opravy cesty k nehnuteľnosti č. 434 v katastri obce Korňa
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť PhDr. Jany Kaňovej, bytom Josefa Kotase 5, 700 30 Ostrava-Hrabuvka, ČR
o financovanie opravy cesty k nehnuteľnosti č. 434 v katastri obce Korňa

b/ b e r i e n a v e d o m i e
žiadosti PhDr. Jany Kaňovej, bytom Josefa Kotase 5, 700 30 Ostrava-Hrabuvka, ČR
o financovanie opravy cesty k nehnuteľnosti č. 434 v katastri obce Korňa s tým, že obec nemá
v pláne opravovať cesty na cudzom katastrálnom území, pretože cesta k nehnuteľnosti vedie
cez katastrálne územie obce Klokočov

Hlasovanie jednotlivých poslancov

Za

:

Proti :

Mgr. Vladimír Šufliarsky, Ing. Anton Sabela, Mgr. Peter Paľuch, Martin Kontrík,
Rastislav Fatura, Bohumil Jaroš

nikto

Neprítomní na hlasovaní: Ing. Marianna Bebčáková, Jaroslav Chylík, Jana Bielčiková

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

Štefan Belko, starosta obce, v.r.

Obec Korňa

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva K o r ň a

zo dňa 07.09.2018 č. 517/2018

k návrhu na udelenie ocenenia obce pre občanov
Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrhu na udelenie ocenenia obce pre občanov
b/ s c h v a ľ u j e
udelenie ocenenia obce:
Za DHZ: Miroslav Smažák, Korňa 766, Ladislav Fatura, Korňa 501, Jozef Učník, Korňa 752
Za školstvo: Mgr. Jana Dorociaková, Korňa 659, Mgr. Jaroslava Srničková, Korňa 52
Za šport: Miroslav Michaliček, Korňa 579, Jozef Michaliček ml.
Za kultúru: Mgr. Vladimír Šufliarsky, Korňa 659
Za OÚ: Mária Veselková, Korňa 743

Hlasovanie jednotlivých poslancov
Za

:

Proti :

Mgr. Vladimír Šufliarsky, Ing. Anton Sabela, Mgr. Peter Paľuch, Martin Kontrík,
Rastislav Fatura, Bohumil Jaroš

nikto

Neprítomní na hlasovaní: Ing. Marianna Bebčáková, Jaroslav Chylík, Jana Bielčiková
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Korni: 9
Počet prítomných poslancov OZ na hlasovaní: 6
Kvórum – počet hlasov potrebných na schválenie: 4

Štefan Belko, starosta obce

