Obec Korytárky
Korytárky 215, 962 04 Korytárky

Zápisnica
z jedenásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 25. 08. 2016
v Korytárkach
Prítomní: Mgr. Ľubomír Straka – starosta obce, Anna Lapínová, Zuzana Segečová, Štefan Mičuda,
Mgr.Jaroslav Straka, Dušan Mitter, Peter Ďaloga - poslanci
Ing. Ivan Sivok, hlavný kontrolór obce
Program: 1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesenia
5. Voľby hlavného kontrolóra obce
6. Úprava rozpočtu na rok 2016
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Schválenie uznesenia
10. Záver.
1. Otvorenie zasadnutia
Jedenáste zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a ďalej viedol starosta obce Mgr. Ľubomír
Straka o 16.05 h, ktorý zároveň privítal poslancov. Skonštatoval, že sú prítomní 6 poslanci. Starosta
predložil program dnešného zasadnutia. Program OZ bol schválený.
Hlasovanie
Za: 6
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku na dnešné zasadnutie bola určená Ing. Ľubica Hladká, zamestnankyňa obce a za
overovateľov zápisnice: Anna Lapínová, Štefan Mičuda.
3. Voľba návrhovej komisie
Predsedajúci predložil návrh na voľbu členov návrhovej komisie v zložení: Zuzana Segečová, Peter
Ďaloga. Predložený návrh bol jednohlasne schválený.
Hlasovanie
Za: 6
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
4. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva
Kontrolu vykonal starosta obce. Úlohy z uznesenia boli splnené a nevyplynuli žiadne ďalšie
požiadavky.
5. Voľby hlavného kontrolóra obce Korytárky

Starosta obce, Mgr Ľubomír Straka predniesol uznesenie zo dňa 27. 06. 2016 o určení dátumu
25.08.2016 za deň voľby hlavného kontrolóra obce Korytárky. Zároveň prítomných poslancov
oboznámil, že bola doručená len jedna prihláška do volieb hlavného kontrolóra. Prihlášku doručil
súčasný hlavný kontrolór obce Ing. Ivan Sivok, spolu so všetkými potrebnými prílohami.
Keďže je len jeden kandidát, starosta obce, Mgr Ľubomír Straka predniesol návrh, aby voľba
kontrolóra prebehla verejným hlasovaním a preto nie je potrebné zostaviť volebnú komisiu.
O tomto návrhu hlasovali poslanci OZ: Predložený návrh bol jednohlasne schválený.
Hlasovanie
Za: 6
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
Potom starosta obce, Mgr Ľubomír Straka odovzdal slovo Ing. Ivanovi Sivokovi.
Ing. Ivanovi Sivok
Keďže funkciu hlavného kontrolóra vo vašej obci vykonávam aj doteraz, chcel by som len
zdôrazniť, že tak ako doteraz sa budem snažiť byť obci nápomocný, najmä v súčasnej dobe, keď je
čoraz zložitejšie zachytiť všetky zmeny zákonov a noriem, ktoré sa dotýkajú činnosti obce, aby
všetky kroky boli v súlade s platnou legislatívou a tak sa predišlo zbytočným nezrovnalostiam.
Pokiaľ máte nejaké výhrady voči mojej osobe, rozhodnutie nechám na Vás.
Mgr Ľubomír Straka – starosta obce
Ing. Ivan Sivok doručil v zákonom stanovenej lehote všetky potrebné doklady a z uvedených
dokladov vyplýva, že spĺňa všetky predpoklady na to, aby mohol byť zvolený za hlavného
kontrolóra obce Korytárky. Dávam preto hlasovať, kto je za to, aby Ing. Ivan Sivok bol zvolený za
hlavného kontrolóra obce.
Hlasovanie
Za: 6
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
6. Úprava rozpočtu na rok 2016
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2016 predkladá Ing. Ľubica Hladká,
hospodárka obce. Návrh obsahuje presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu v kapitole bežné výdavky medzi jednotlivými výdavkovými položkami, tak aby vznikol
priestor pre poskytnutie dotácie FOZ Javorie na základe predloženej žiadosti zo dňa 23.05.2016 na
podujatie 23. ročník celoslovenskej prehliadky heligónkárov.
Peter Ďaloga – poslanec
Roman Malatinec hovoril, že nedostali príspevok od Ministerstva kultúry. Tento rok ich treba
podporiť, ale na rok treba kultúrne podujatia spojiť, aby ich nebolo tak veľa.
Mgr. Jaroslav Straka
Treba spojiť akcie, napr. Heligónkárov a akciu u „Mekušinov“, lebo akcií je veľa a každý
potrebuje na organizáciu peniaze
Štefan Mičuda - poslanec
Treba, aby sa všetci organizátori stretli a dohodli sa na spoločnom postupe
Anna Lapínová – poslankyňa
Aj ja si myslím, že je akcií už najmä v okolitých obciach veľa a ľudia sú z toho unavení.

Dušan Mitter -poslanec
Náklady na fujaristov, ak si dobre pamätám, sú okolo 6000 Eur. Navrhujem aby si sadli spolu
starosta, poslanci a urobili nejaký harmonogram, lebo keď je veľa akcií stráca to úroveň.
Mgr Ľubomír Straka – starosta obce
Keďže sa nám v rozpočte podarilo nájsť položky, kde sme ušetrili cca 500 Eur, tieto sme navrhli
poskytnúť FOZ Javorie na akciu „Heligónkári“, ale viac im nevieme poskytnúť.
Anna Lapínová – poslankyňa
Na jeseň nás čaká ďalšia akcia – 80. výročie založenia školy, tam tiež budeme potrebovať peniaze.
Zuzana Segečová -poslankyňa
Upozorňujem aj na to,že pri úprave rozpočtu treba myslieť na úpravu rozpočtu na financovanie
školy
Mgr Ľubomír Straka – starosta obce
Samozrejme, toto zasa bude musieť financovať obec, ale nevidím to ako nejakú veľmi nákladnú
akciu, lebo sa jedná o vystúpenie 1 až 2 súborov a prídu aj hostia, ale urobíme pohostenie v školskej
jedálni a nebudú to nejaké pompézne oslavy. Čo sa týka dofinancovania školy, bude sa to riešiť až
po dohodovacom konaní v novom školskom roku.
Anna Lapínová – poslankyňa
Chcela by som vedieť, koľko sa vyzbieralo na akcii „Fujeráši“ na organ.
Mgr. Jaroslav Straka
Pán farár to zabudol vyhlásiť, lebo bol vtedy na dovolenke, ale bolo to cca 370 Eur.
Ing. Ivan Sivok
Keďže Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2016 nenavyšuje celkové výdavky
obce, ale sa prostriedky len presúvajú vrámci položiek, doporučujem toto rozpočtové opatrenie
schváliť v takej podobe, ako bolo navrhnuté.
Mgr Ľubomír Straka – starosta obce
Hlasujme teda o Návrhu na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2016
Hlasovanie
Za: 5 – Zuzana Segečová, Štefan Mičuda, Mgr. Jaroslav Straka, Dušan Mitter, Peter Ďaloga
Proti: Ø
Zdržal sa: 1 - Anna Lapínová
7. Rôzne
Peter Ďaloga – poslanec
Okolo Zberného dvora je nepokosená tráva. Je možné to upraviť?
Mgr Ľubomír Straka – starosta obce
Máme prisľúbené od BBRSC, že do konca tohto týždňa, teda zajtra príde mulčovač a urobí
potrebné práce.
Nechceli sme to dať pokosiť obyčajnou kosačkou, aby potom nebol problém s pokosenou trávou.
Dušan Mitter -poslanec
Mulčovač nám chýba, keby sme mali vlastný, nemuseli by sme čakať. Požiadavku sme mali v rámci
projektu na Zberný dvor, ale žiadosť o mulčovač bola zamietnutá a vrámci projektu sme naň
nedostali peniaze. Mohli by sme ho potom použiť aj na iných pozemkoch.
Mgr Ľubomír Straka – starosta obce

Čistenie a údržbu súkromných pozemkov si musia vlastníci zabezpečovať vo vlastnej réžii, lebo my
keď ideme na súkromný pozemok, vlastne porušujeme zákon.
Mgr. Jaroslav Straka – poslanec
Dajme návrh do uznesenia, aby sa urobila relácia do miestneho rozhlasu o tom, aby si vlastníci
pozemkov dodržiavali túto povinnosť o vyčistení zaburinených pozemkov.
8. Diskusia
Občan: Lapínova Emília
...čo tá naša cesta?
Anna Lapínová – poslankyňa
Čo s tým? Postúpili sme nejako?
Mgr. Jaroslav Straka – poslanec
Na minulom zasadnutí OZ sme sa dohodli, že dnes si stanovíme termín, kedy by sa urobilo
stretnutie s občanmi. Navrhujem termín 16.10.2016 - v nedeľu popoludní.
Mgr Ľubomír Straka – starosta obce
My sa ešte predtým musíme stretnúť a upresniť si vlastníkov pozemkov, či nenastali nejaké zmeny.
Mgr. Jaroslav Straka – poslanec
Môžeme sa stretnúť 08.09.2016, aby sme si to upresnili podľa aktuálnych podkladov.
Občan: Lapínova Emília
Mám pripomienku ohľadom nájazdu na cestu do Zlatna.
Mgr Ľubomír Straka – starosta obce
Firma Renovia, ktorá nám cestu realizovala má momentálne všetky stroje v Banskej Štiavnici, ale
po ukončení týchto prác sa budú presúvať do Brezna a vtedy to urobia, lebo sa budú presúvať
okolo nás.
Občan: Jozef Ľupták
V akom stave je projekt „Kanalizácia“?
Mgr Ľubomír Straka – starosta obce
Momentálne čakáme, lebo nie je žiadna „výzva“ a z vlastných prostriedkov to nezrealizujeme.
Ing. Ivan Sivok
Minulý týždeň EK schválila Program rozvoja vidieka, a následne bola zverejnená výzva, ale len z
Envirofondu na dobudovanie a dokončovacie drobné práce.
Dušan Mitter – poslanec
Ja mám niekoľko otázok- pripomienok:
Cesta na Mlákach -tie jamy, nemohli by sa zaliať betónom?
Mgr Ľubomír Straka – starosta obce
Cestu zničili elektrikári, a máme prísľub, že si to opravia vo vlastnej réžii.

Dušan Mitter – poslanec
...mostík pri škole
Mgr Ľubomír Straka – starosta obce
-to ideme robiť, už to máme naplánované
Dušan Mitter – poslanec
Už som dával návrh, aby sa opravili chodníky v našej ulici, napríklad nedalo by sa to opraviť
dlažbou od p. Babicovej?
Mgr Ľubomír Straka – starosta obce
Príď za mnou, pôjdeme to pozrieť, aká je to plocha, skúsime to pokryť z bežných výdavkov.
Anna Lapínová – poslankyňa
Obec nemôže vyzvať majiteľa domu súp. č. 17 , aby si vyčistil pozemok?
Mgr Ľubomír Straka – starosta obce
Mám informáciu, že v jeseň by majitelia mali začať s opravou domu.
V tomto prípade, by bol tento problém vyriešený.
O 17.30 h odišiel poslanec Peter Ďaloga
Zuzana Segečová -poslankyňa
Mám niekoľko oznamov a pripomienok, ktoré Vám chcem povedať:
- v septembri bude zber šatstva, bude sa odovzdávať oblečenie a drobné hračky
-chceme zorganizovať športový deň spojený s rozlúčkou s letom na ihrisku, navrhnite termín.
Mgr Ľubomír Straka – starosta obce
Môžeme to spojiť s Poďakovaním za úrodu – 11.09.2016?
Zuzana Segečová -poslankyňa
Môžeme to spojiť, kto sa chce zapojiť ohláste sa u mňa.
Mgr Ľubomír Straka – starosta obce
Budeme vyzývať ľudí, aby sa zapojili všetci, aj seniori a spojíme to.
Zuzana Segečová -poslankyňa
Ešte si chcem objasniť skutočnosti ohľadom mojej výpovede. Keďže som počula, že odchádzam
kvôli pánovi starostovi, chcem povedať, že to nie je pravda, práve naopak, chcem mu poďakovať za
dlhoročnú spoluprácu. Dôvodov na môj odchod je viac, zhrnula by som to do jedného: potrebujem
po 20-tich rokoch zmenu.
Mgr Ľubomír Straka – starosta obce
Chcem povedať, že aj keď Z. Segečová odchádza zo školy, naša spolupráca nekončí.
Prešiel ešte jeden projekt -tvorivé dielne, kde bude v tomto pokračovať aj naďalej. Vrámci projektu
sa zmení aj vzhľad malej sály spoločenského domu, aby sem mohli chodiť mamičky s deťmi.
Chceme urobiť výstavku prác detí v čakárni pri ordinácii MUDr. Máčaja, aby všetci mohli vidieť
práce našich detí.

