Obec Korytárky
Korytárky č.215, 962 04 Korytárky
___________________________________________________________________________________
Zápis z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Korytárkach,
konané dňa 10. 12. 2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:1. Úvodné náležitosti:
a) otvorenie zasadnutia
b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
c) oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva
d) zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie
vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
e) zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
f) vystúpenie starostu
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva
3. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
4. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
5. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
neskorších predpisov a voľba jej členov
6. Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť
zasadnutia v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení
7. Určenie platu starostu obce
8. Prerokovanie návrhu VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019
9. Diskusia

10. Návrh uznesenia
11. Záver
K bodu 1.:
Po odznení štátnej hymny prvé zasadnutie OZ otvoril Mgr. Ľubomír Straka– doterajší starosta o 17.00
hod., ktorý hneď v úvode privítal prítomných členov OZ a občanov.
Mgr. Ľubomír Straka, ako predsedajúci, určil za zapisovateľa na dnešné zasadnutie Ing. Ľubicu
Hladkú, hospodárku OcÚ a overovateľov zápisnice p. Annu Lapínovú a Bc. Pavla Šufliarskeho.
Pani Elena Paľková, zamestnankyňa OcÚ oboznámila prítomných s výsledkami volieb do orgánov
samosprávy obcí, ktoré sa konali 10. 11. 2018. Výsledky volieb sú v prílohe tohto zápisu.
Predsedajúci – Mgr. Ľubomír Straka vyzval novozvoleného starostu obce p. Dušana Mittera, aby zložil
sľub starostu obce. Novozvolený starosta obce p. Dušan Mitter zložil sľub- príloha č.1.
starostu obce, čo následne potvrdil podpisom pod text sľubu. Následne po zložení sľubu doterajší
starosta obce Mgr. Ľubomír Straka odovzdal novozvolenému starostovi obce p. Dušanovi Mitterovi
odovzdané insígnie obce, osvedčenie o zvolení za starostu obce a prevzal vedenie ustanovujúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Novozvolený starosta obce p. Dušan Mitter prečítal znenie sľubu poslanca. Poslanci zložili sľub
podpisom pod text sľubu a od podpredsedu miestnej volebnej komisie si prevzali osvedčenie o zvolení
za poslanca obecného zastupiteľstva-príloha č.2
Novozvolený starosta obce predniesol príhovor, v ktorom poďakoval odchádzajúcemu starostovi Mgr.
Ľubomírovi Strakovi a poslancom OZ za ich prácu v prospech obce Korytárky za predchádzajúce
volebné obdobie.
K bodu 2.:
Predsedajúci p. Dušan Mitter , prítomných oboznámil s návrhom programu na dnešné
zasadnutie obecného zastupiteľstva. Predložený návrh programu bol jednohlasne schválený.
Hlasovanie :
Za: Mgr. art. R. Malatinec, M. Debnár, Bc. P. Šufliarsky, A. Lapínová, J. Malatinec. M.Mitter
P.Václavík
Proti: : Ø
Zdržal sa: Ø

K bodu 3.:
Ďalej starosta obce, p. Dušan Mitter predložil návrh na zriadenie obecnej rady a voľbu jej členov v
zložení: Anna Lapínová, Miroslav Debnár, Juraj Malatinec.

Predložený návrh bol jednohlasne schválený
Hlasovanie :
Za: Mgr. art. R. Malatinec, M. Debnár, Bc. P. Šufliarsky, A. Lapínová, J. Malatinec. M.Mitter
P.Václavík
Proti: : Ø
Zdržal sa: Ø
Starosta obce, p. Dušan Mitter navrhol za zástupcu starostu obce Mgr.art. Romana Malatinca.
Predložený návrh bol jednohlasne schválený.
Hlasovanie :
Za: , M. Debnár, Bc. P. Šufliarsky, A. Lapínová, J. Malatinec., M.Mitter, P.Václavík
Proti: : Ø
Zdržal sa: Mgr.art. Roman Malatinec

K bodu 4.:
Ďalej starosta obce predložil návrh na zriadenie komisií a voľbu ich predsedov
- komisia kultúry, športu a školstva - predseda Mgr. art. Roman Malatinec
- komisia finančná - predseda Miroslav Debnár
- komisia na ochranu verejného poriadku - predseda Bc. Pavel Šufliarsky
- komisia zdravotná a sociálna - predseda Anna Lapínová
- komisia výstavby a územného plánovania - predseda Juraj Malatinec
- komisia ochrany životného prostredia - predseda Pavel Václavík
- komisia ochrany verejného záujmu - predseda Miroslav Mitter
- komisia výberová - predseda Anna Lapínová
- komisia inventarizačná – predseda Mgr.art. Roman Malatinec

K bodu 5.:
Ďalej starosta obce predložil návrh na zriadenie komisie ochrany verejného záujmu –
za predsedu navrhol p. Miroslava Mittera.
Predložený návrh bol jednohlasne schválený.

Hlasovanie :
Za: Mgr.art. Roman Malatinec, M. Debnár, Bc. P. Šufliarsky, A. Lapínová, J. Malatinec., P.Václavík
Proti: : Ø
Zdržal sa: M. Mitter

K bodu 6.:
V tomto bode starosta obce predložil návrh, aby v prípade nevyhnutných okolností v súlade
s § 12 Zákona č. 369/1990 Z.z. v zmysle neskorších predpisov, boli poverení viesť zasadnutie OZ
v Korytárkach poslanci: Anna Lapínová a Mgr.art. Roman Malatinec.
Hlasovanie :
Za: M. Debnár, Bc. P. Šufliarsky, A. Lapínová, J. Malatinec., P.Václavík
Proti: : Ø
Zdržal sa: A. Lapínová, Mgr .art. R. Malatinec

K bodu 7.:
Ďalším bodom programu ustanovujúceho zasadnutia OZ bolo schválenie platu starostu. Slovo dostal p.
Miroslav Debnár, ktorý oboznámil prítomných so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a s
výškou platu v zmysle citovaného zákona. Starostovi obce Korytárky patrí v zmysle citovaného zákona
plat vo výške 1746, 00 Eur (priemerná mzda v národnom hospodárstve za r. 2017 x koeficient podľa
počtu obyvateľov = 954,00Eur x 1,83 = 1745,82 Eur , po zaokrúhlení na celé eurá nahor: 1746,00Eur).
Predložený návrh bol jednohlasne schválený.
Hlasovanie :
Za: Mgr.art. Roman Malatinec, M. Debnár, Bc. P. Šufliarsky, A. Lapínová, J. Malatinec., M.Mitter,
P.Václavík
Proti: : Ø
Zdržal sa: Ø
K bodu 8.:
Návrh VZN č. 1/2018 o miestnych daniach a poplatku za KO a DSO predložil starosta obce p. Dušan
Mitter. Uviedol, že vzhľadom na zvyšujúce sa náklady na odvoz a uloženie KO je nevyhnutné, aby sme
zvýšili poplatok za komunálny odpad na 18,00 Eur na osobu/rok.

V prípade, že sa zvýši podiel vyseparovaných zložiek odpadu a zníži sa objem zmesového KO, je
možné znížiť náklady obce za odvoz a uloženie KO.
Predložený návrh bol jednohlasne schválený.
Hlasovanie :
Za: Mgr.art. Roman Malatinec, M. Debnár, Bc. P. Šufliarsky, A. Lapínová, J. Malatinec., M.Mitter,
P.Václavík
Proti: : Ø
Zdržal sa: Ø
K bodu 9.:
Do diskusie sa zapojili viacerí poslanci (Mgr .art .R.Malatinec, Bc. P.Šufliarsky, M.Debnár,
J.Malatinec) . Všetci sa jednohlasne zhodli na tom, že je potrebné urobiť zo strany obce kroky, aby
občania boli informovaní o správnom separovaní odpadu a o dôsledkoch, ktoré vyplývajú z nízkej
úrovne vyseparovaných zložiek odpadu pre obec. Je nutné zvýšiť informovanosť občanov o tejto
problematike a motivovať ich.

Do diskusie sa zapojili aj občania:
Miroslav Vilhan, verejnosť
Uviedol, že problémom je aj to, že zberný dvor je počas víkendu zatvorený a občania nemajú možnosť
uložiť tam odpad vtedy, keď to potrebujú.
Mikuláš Paľko, verejnosť
Navrhol, aby pre občanov bol vytvorený leták, alebo manuál, podľa ktorého by sa naučili odpady
správne separovať.

Na záver diskusie predsedajúci starosta obce, p. Dušan Mitter ešte uviedol svoje vízie na najbližšie
volebné obdobie. Ako najdôležitejšie body určil: opravu komunikácií, dobudovanie kanalizácie a ČOV,
vytvorenie nových možností bývania pre mladých ľudí, pritiahnutie podnikateľských subjektov do
našej obce, riešenie fungovania ZŠ s MŠ ako aj efektívnejšie využitie tejto budovy a celkové
zlepšenie kvality života v obci.

K bodu 10.:
Návrh uznesenia prečítal člen návrhovej komisie p. Juraj Malatinec. Predložený návrh bol jednohlasne
schválený.
Hlasovanie :

UZNESENIA
zustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Korytárky
konaného dňa 10. decembra 2018
Uznesenie č. 1/2018
Obecné zastupiteľstvo v Korytárkach
A) b e r i e n a v e d o m i e
1. Výsledky voľby starostu a volieb obecného zastupiteľstva
2. Vystúpenie novozvoleného starostu obce
3. Zakúpenie brožúrky „Miestna samospráva“ pre poslancov OZ a starostu obce
B) k o n š t a t u j e, ž e
1. Novozvolený starosta obce Dušan Mitter zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Miroslav Debnár, Anna Lapínová, Juraj
Malatinec, Mgr. art. Roman Malatinec, Miroslav Mitter, Bc. Pavel Šufliarsky, Pavel
Václavík, zložili zákonom predpísaný sľub
Uznesenie č. 2/2018
K návrhu na zriadenie obecnej rady, určeniu náplne jej práce a voľbe jej členov
Obecné zastupiteľstvo v Korytárkach
A) z r i a ď u j e
Obecnú radu
B) v o l í za členov obecnej rady
Annu Lapínovú, Miroslava Debnára, Juraja Malatinca
Uznesenie č. 3/2018
K návrhu na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľbe
predsedov a členov komisií
Obecné zastupiteľstvo v Korytárkach
A) z r i a ď u j e
Názov komisie: kultúry a športu, finančnú komisiu, komisiu na ochranu verejného poriadku,
zdravotnú a sociálnu komisiu, komisiu výstavby a územného plánovania, komisiu ochrany
životného prostredia, výberovú komisiu
B) v o l í
1. Zástupcu starostu obce: Mgr.art. Romana Malatinca
2. Predsedu komisie kultúry a športu: Mgr.art.Romana Malatinca

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Predsedu finančnej komisie: Miroslava Debnára
Predsedu komisie ochrany verejného poriadku: Bc.Pavla Šufliarskeho
Predsedu komisie zdravotnej a sociálnej: Annu Lapínovú
Predsedu komisie výstavby a územného plánovania: Juraja Malatinca
Predsedu komisie ochrany životného prostredia: Pavla Václavíka
Predsedu komisie výberovej komisie: Annu Lapínovú

Uznesenie č. 4/2018
K návrhu na zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľbe jej
členov obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľbe predsedov a členov komisií
Obecné zastupiteľstvo v Korytárkach

A) z r i a ď u j e
Komisiu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
B) v o l í
1. predsedu komisie: Miroslava Mittera

Uznesenie č. 5/2018
K návrhu na určenie mesačného platu starostu obce
Obecné zastupiteľstvo v Korytárkach

Určuje
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat starostovi obce
Dušanovi Mitterovi vo výške: 1746,00 Eur, slovom: Jedentisícsedemstištyridsaťšesťeur.

Uznesenie č. 6/2018
K návrhu VZN č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na rok 2019
Obecné zastupiteľstvo v Korytárkach

UZNESENIA
zustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Korytárky
konaného dňa 10. decembra 2018
Uznesenie č. 1/2018
Obecné zastupiteľstvo v Korytárkach
A) b e r i e n a v e d o m i e
1. Výsledky voľby starostu a volieb obecného zastupiteľstva
2. Vystúpenie novozvoleného starostu obce
3. Zakúpenie brožúrky „Miestna samospráva“ pre poslancov OZ a starostu obce
B) k o n š t a t u j e, ž e
1. Novozvolený starosta obce Dušan Mitter zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Miroslav Debnár, Anna Lapínová, Juraj
Malatinec, Mgr. art. Roman Malatinec, Miroslav Mitter, Bc. Pavel Šufliarsky, Pavel
Václavík, zložili zákonom predpísaný sľub
Uznesenie č. 2/2018
K návrhu na zriadenie obecnej rady, určeniu náplne jej práce a voľbe jej členov
Obecné zastupiteľstvo v Korytárkach
A) z r i a ď u j e
Obecnú radu
B) v o l í za členov obecnej rady
Annu Lapínovú, Miroslava Debnára, Juraja Malatinca
Uznesenie č. 3/2018
K návrhu na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľbe
predsedov a členov komisií
Obecné zastupiteľstvo v Korytárkach
A) z r i a ď u j e
Názov komisie: kultúry a športu, finančnú komisiu, komisiu na ochranu verejného poriadku,
zdravotnú a sociálnu komisiu, komisiu výstavby a územného plánovania, komisiu ochrany
životného prostredia, výberovú komisiu
B) v o l í
1. Zástupcu starostu obce: Mgr.art. Romana Malatinca
2. Predsedu komisie kultúry a športu: Mgr.art.Romana Malatinca

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Predsedu finančnej komisie: Miroslava Debnára
Predsedu komisie ochrany verejného poriadku: Bc.Pavla Šufliarskeho
Predsedu komisie zdravotnej a sociálnej: Annu Lapínovú
Predsedu komisie výstavby a územného plánovania: Juraja Malatinca
Predsedu komisie ochrany životného prostredia: Pavla Václavíka
Predsedu komisie výberovej komisie: Annu Lapínovú

Uznesenie č. 4/2018
K návrhu na zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľbe jej
členov obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľbe predsedov a členov komisií
Obecné zastupiteľstvo v Korytárkach

A) z r i a ď u j e
Komisiu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
B) v o l í
1. predsedu komisie: Miroslava Mittera

Uznesenie č. 5/2018
K návrhu na určenie mesačného platu starostu obce
Obecné zastupiteľstvo v Korytárkach

Určuje
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat starostovi obce
Dušanovi Mitterovi vo výške: 1746,00 Eur, slovom: Jedentisícsedemstištyridsaťšesťeur.

Uznesenie č. 6/2018
K návrhu VZN č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na rok 2019
Obecné zastupiteľstvo v Korytárkach

