Obec Korytárky
Korytárky 215, 962 04 Korytárky
Číslo spisu: 210/UK1/2016
Zápisnica
z ôsmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 17. 03. 2016
v Korytárkach
Prítomní: Mgr. Ľubomír Straka – starosta obce, Peter Ďaloga, Miroslav Debnár, Anna
Lapínová, Štefan Mičuda, Dušan Mitter, Mgr. Jaroslav Straka, Zuzana Segečová 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. Správa o kontrolnej činnosti za rok 12015
6. Rozhodnutie Okresného úradu Detva, odbor starostlivosti o ŽP - informácia
7. Informácia o činnosti ZŠ s MŠ
8. Rôzne
- Miestna komunikácia do Lapínov
- Verejné osvetlenie nová ulica do Lapínov
- Rozšírenie kanalizácie a ČOV
- Schválený projekt na opravu amfiteátra
- Oprava autobusových zastávok - firma MASLEN
9. Diskusia
10. Schválenie uznesenia
11. Záver.
1. Otvorenie zasadnutia
Ôsme zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a ďalej viedol starosta obce Mgr. Ľubomír
Straka o 17.05 h, ktorý zároveň privítal poslancov. Skonštatoval, že sú prítomní všetci
poslanci. Starosta predložil program dnešného zasadnutia. Poslanec a zástupca starostu obce
Dušan Mitter predložil doplňujúce body do programu zasadnutia, bod 8a) časový plán
zasadnutí obecného zastupiteľstva a bod 8b) informácie o činnosti starostu obce a jeho
zástupcu. Program OZ aj s navrhovanými doplňujúcimi bodmi bol schválený.
Hlasovanie
Za: P. Ďaloga, M. Debnár, A. Lapínová, Š. Mičuda, D. Mitter, Mgr. J. Straka, Z. Segečová
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku na dnešné zasadnutie bola určená Elena Paľková, zamestnankyňa obce a za
overovateľov zápisnice Anna Lapínová a Zuzana Segečová.
3. Voľba návrhovej komisie

Predsedajúci predložil návrh na voľbu členov návrhovej komisie v zložení: Dušan Mitter
a Miroslav Debnár. Predložený návrh bol jednohlasne schválený.
Hlasovanie
Za: P. Ďaloga, M. Debnár, A. Lapínová, Š. Mičuda, D. Mitter, Mgr. J. Straka, Z. Segečová
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. Informácia o činnosti ZŠ s MŠ
Na zasadnutí sa zúčastnila zastupujúca riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr. Monika Melichová, preto
tento bod rokovania bol presunutý pred bod č. 5 a 6 rokovania OZ. Poskytla informácie
týkajúce sa rozpočtu na rok 2016. Finančné prostriedky na prevádzku školy bude treba
navýšiť, aj keď boli vykonané racionalizačné opatrenia na zníženie nákladov na chod školy
v roku 2015 a sú plánované opatrenia aj v roku 2016. Zdokumentovala, koľko žiakov
v súčasnej dobe navštevuje školu a aký je predpoklad v školskom roku 2016/2017. Vychádza
sa z počtu 8 žiakov. Pri tomto počte žiakov je predpokladaná suma cca 8 647 eur, ktorou
bude musieť obec dofinancovať ZŠ.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Situácia čo sa týka zápisu detí do ZŠ s MŠ je kritická. Bolo iniciované spoločné stretnutie
starostu obce, pedagogických zamestnancov školy a rodičov, kde boli navrhované riešenia na
ďalší chod školy. Informoval o rozhodnutí rodičov, že nedajú svoje deti do 1. ročníka. Toto
ich rozhodnutie obec aj po vysvetlení argumentov nevie ovplyvniť.
Zuzana Segečová - poslankyňa
Informovala o situácii v MŠ, ktorá má v súčasnej dobe 23 detí a od 01. 09. 2016 je
predpoklad, že sa tento stav udrží. MŠ navštevujú deti aj z priľahlých častí, napr. Krivec, kde
nie je možnosť umiestniť deti v MŠ. Zhodnotila aj finančnú situáciu. Keďže MŠ je
v originálnej kompetencii obce financie sú zabezpečované pravidelne a škôlka je na tom
dobre. Podľa percentuálneho uplatnenia z podielových daní zabezpečili úsporu pre obec vo
výške 27 000 eur.
Dušan Mitter – poslanec
Opýtal sa, o čo je menšia úroveň vzdelávania v našej ZŠ oproti iným školám, keď si rodičia
dávajú deti do iných škôl.
Zuzana Segečová – poslankyňa
Predpokladá, že rodičia nechcú, aby sa deti učili spolu dva ročníky v jednej triede. V iných
školách majú istotu, že majú svoju učiteľku od prvého po štvrtý ročník a sú v ročníku
rovesníci. Ťažko rodičom vysvetliť, že je väčší individuálny prístup k žiakom. Jej skúsenosť
je pozitívna. Jej deti navštevovali školu v Korytárkach, potom prešli do Hriňovej, kde
dosahovali veľmi dobré výsledky, Chyba nie je v učiteľoch.
Peter Ďaloga – poslanec
V súčasnej dobe je veľký boj o žiaka, pretože za každým žiakom sú finančné prostriedky.
Väčšia škola má väčšiu šancu na udržanie ako malotriedky. Pokiaľ dieťa navštevuje takúto
školu a prejde do piateho ročníka na inú školu, dieťa je posudzované ako málo pripravené,
ťažko sa zaraďujúce do kolektívu. Rodičia sa rozhodujú aj podľa týchto skutočností.
Mgr. Ľubomír Straka – starosta obce
Je to problematika všetkých malých obcí, kde sú zriadené tieto typy škôl. Obec robí všetko
preto, aby sa škola udržala.
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Mgr. art. Roman Malatinec, občan
Aké nástroje sa používajú, aby sa škola udržala? Podľa neho je veľká fluktuácia učiteľov,
časté personálne zmeny, čo rodičov veľmi zneisťuje. Pýtal sa ako to bude ďalej, či sa
vytvárajú nové bytové podmienky pre mladé rodiny. Podľa neho toto nerobíme, nemáme
aktívny prístup k výstavbe, ako je to v iných obciach.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Vysvetlil, za akých okolností odišla bývalá riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr. Jarmila Paľková. Mala
svoje osobné dôvody. Našla si nové zamestnanie s lepšou perspektívou. Preto reči o tom, že
za jej odchodom sú nezhody so starostom obce, sú nepodložené výmysly.
Dušan Mitter – poslanec
Informoval o tom , že predtým, ako Mgr. Jarmila Paľková, požiadala o skončenie pracovného
pomeru sa s ním stretla a vysvetlila mu celú záležitosť. Potvrdil, že svoje rozhodnutie
zdôvodnila tým, že bude mať lepšie uplatnenie, hlavne istejšie aj keď za menej peňazí.
Jozef Ľupták, - občan
Piataci majú povinný monitoring. Navrhol, aby sa vychádzalo z výsledkov monitoringu a tieto
výsledky porovnať u detí z Korytárok a z Kriváňa.
Ing. Jozef Očovan – občan
Prejavil záujem o výsledky monitoringu.
Jana Spodniaková – občianka
V čase, keď jej dcéra navštevovala ZŠ v Korytárkach, nebolo zabezpečené postaranie o dieťa
po skončení vyučovania. Nemala, kde svoje dieťa nechať pokiaľ neprišla z práce.
Zuzana Segečová – poslankyňa
Školský klub pri ZŠ pracoval aj v tom čase rovnako pracuje a funguje aj teraz. Po dohode
s rodičmi je možné upraviť čas jeho trvania.
Mgr. art Roman Malatinec – občan
Ako dlho bude vykonávať zastupujúca riaditeľka ZŠ s MŠ svoju funkciu ? Ako sa pripravuje
obec na oslavy 80. výročia vzniku školy?
Mgr. Ľubomír Straka – starosta obce
Zastupujúca riaditeľka ZŠ s MŠ má poverenie na 6 mesiacov. V tomto čase bude vyhlásené
výberové konanie na obsadenie tohto postu. Obec sa pripravuje na dôstojné zabezpečenie
osláv 80. výročia vzniku školy.
6. Správa o kontrolnej činnosti za rok
Správu predložil Ing. Ivan Sivok, hlavný kontrolór obce.
Správa je v plnom znení prílohou č. 2 zápisnice.
O 18.00 hod zo zasadnutia odišiel Ing. Ivan Sivok, hlavný kontrolór obce.
7. Rozhodnutie Okresného úradu Detva, odbor starostlivosti o ŽP – informácia
Starosta obce podal informáciu o kontrole, ktorú vykonávali zamestnanci životného prostredia
v Detve a v Banskej Bystrici. Táto kontrola bola zameraná na odvádzanie odpadových vôd do
zberných nádob (septikov). Obec má zabezpečené pravidelné merania odpadovej vody na
vstupe aj výstupe zberných nádob. Tieto kontroly a merania vykonáva akreditované
laboratórium Mikrolab, s. r. o. Rimavská Sobota. Poverení zamestnanci životného prostredia
vykonali kontrolu priamo na mieste zberných nádob (septikov). Neboli zistené žiadne
nedostatky a bolo vydané rozhodnutie na ďalšie používanie septikov do 30. 04. 2021. Do
jestvujúcich zberných nádob sa môžu kanalizáciou pripojiť domy, ktoré budú mať voľný
spád. Týka sa to domov od ZŠ. Kanalizácia je funkčná a môže sa využívať.
Dušan Mitter – poslanec
S výstavbou kanalizácie sme mali začať od marca, zatiaľ sa nerobí nič.
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Mgr. Ľubomír Straka – starosta obce
Projekt na dobudovanie kanalizácie a ČOV je podaný. Čakáme na vyjadrenie. Obec urobí
ústretový krok, aby si mohli občania v uvedenej lokalite urobiť oplotenie domov, môžu robiť
výkopové práce na premostenie, pripojenie do kanalizácie a poskytne finančné prostriedky na
nákup potrebných rúr.
Mgr. Jaroslav Straka – poslanec
Navrhuje zriadiť štátny stavebný dozor a všetci majitelia domov dotknutej časti budú musieť
predložil potvrdenie o pravidelnom čistení septikov.
Miroslav Vilhan – občan
Pri jeho dome ústí vypúšťanie odpadových vôd zo 6 – 7 domov. Sú tam veľké splašky, ktoré
v čase zvýšených zrážok zaplavujú suterén jeho domu. Vyjadril sklamanie nad postojom
starostu obce, ktorý neprišiel na stretnutie, ktoré bolo vopred dohodnuté na mieste riešenia
napojenia na kanalizáciu.
Mgr. Ľubomír Straka – starosta obce
Každý dom má kolaudáciu, teda aj vybudovaný nepriepustný septik, poprípade malú ČOV
k stavbe. Občan je povinný pravidelne vyprázdňovať a kontrolovať svoj septik. Ako je potom
možné, že od týchto domov sú vypúšťané splašky do potoka. Má informácie, že v časti obce
pod Mníchom, si občania pravidelne zabezpečujú vyčistenie septikov a tento problém tam nie
je.
Marek Lapin – občan obce
Problém je aj u Lapínov. V čase vysokých zrážok vody táto steká z kopca Mních do spodných
podloží a potom splašková voda vyráža do potoka.
Anna Lapínová – poslankyňa
Potvrdila, že sa aj v tejto lokalite vypúšťa splašková voda do potoka, ale nebolo by to tak,
keby bola funkčná kanalizácia.
Dušan Mitter – poslanec
Podotkol, že ani bytovka nemá vybudovaný septik – sú len položené rúry, ktoré dal na vlastné
náklady zabudovať, ale všetko to ústí pri dome Miroslava Vilhana.
Jana Spodniaková – občianka
V časti obce, kde býva sa pre občanov za celý čas neurobilo nič. Miestna komunikácia je
rozbitá, steká sa cez ňu voda z priľahlého kopca. Nedá sa prejsť pešo ani s autom. Pri svojom
dome majú vybudovanú malú ČOV, ale keďže stekajúca voda z kopca nie je regulovaná, tak
ju prečerpáva vlastne ich čerpadlo.
Mgr. art. Roman Malatinec – občan
Starosta obce nerieši telefonáty od občanov, nereaguje na ich požiadavky. Neprišiel na
stretnutie občanov a poslancov, ktorí chceli riešiť situáciu s kanalizáciou. Pýtal sa kde je a ako
je vybavený projekt na kanalizáciu a ČOV, ktorý podával Juraj Malatinec, bývalý starosta
obce. Ako sa napoja na kanalizáciu domy od Vladimíra Spodniaka?
Mgr. Jaroslav Straka - poslanec
Tento projekt nebol úspešný, pretože obec nespĺňala predpísaný počet obyvateľov.
Mgr. Ľubomír Straka – starosta obce
Prvý projekt na riešenie kanalizácie a ČOV bol podávaný za starostu Juraja Paľka, kde sa
zvažovalo napojenie kanalizácie a ČOV v Kriváni. Ďalší projekt bol podaný za starostu Juraja
Malatinca, kde sa zvažovalo vybudovanie ČOV u Lapínov. Dnes tam je vybudovaný zberný
dvor separovaného odpadu a znovu v tejto lokalite postaviť aj ČOV by bolo pre občanov
tejto časti obce neúnosné. ČOV bude vybudovaná na mieste dnešných odpadových nádob.
(septikov).
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Pavel Václavík – občan
Navrhol, aby v novej ulici do Lapínov, kde sú novostavby RD urobilo výškové zameranie na
napojenie na kanalizáciu. Ak by to bolo priechodné, vyriešilo by sa napojenie tejto časti na
jestvujúcu kanalizáciu.
Rôzne
- Miestna komunikácia do Lapínov
Starosta obce informoval o situácii pri vysporiadaní pozemkov pod MK. Boli oslovení všetci
vlastníci písomne, aby poskytli svoje stanovisko. Z oslovených devätnásť miestnych občanov
stanovisko doručili štyria. Z vlastníkov, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci bolo oslovených
dvadsaťšesť, odpoveď doručili desiati. Navrhuje zvolať mimoriadne OZ, na ktoré pozvať
všetkých vlastníkov pozemkov a vysvetliť situáciu, ktorá im bola doručená písomne. Vyslovil
poľutovanie, že sa nevyjadrili hlavne oslovení občania obce.
Mgr. Jaroslav Straka – poslanec
Tiež navrhuje spoločné stretnutie. S ľuďmi len písomná komunikácia je ťažká. Mnohí z nich
nemajú podrobné informácie a potom sa nevedia rozhodnúť. Po zmene zákona o vydržaní
vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, musia byť podpisy majiteľov pozemkov úradne
overené. Aj tých, ktorí už podpísali.
Ing. Ľubomír Malatinec – občan
Aká je šanca, že na tú istú hodinu sa zídu všetci pozvaní. Odporúča individuálne kontakty
s vlastníkmi pozemkov.
Mgr. Jaroslav Straka – poslanec
Poslanci oslovili viacerých vlastníkov osobne. Niektorí stále váhajú a rozhodujú sa podľa
toho, či dá súhlas ich spoluvlastník pozemku.
Anna Lapínová - poslankyňa
Podporuje spoločné stretnutie vlastníkov pozemkov.
Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce zvolať stretnutie poslancov a vlastníkov
pozemkov pod MK do Lapínov.
- Verejné osvetlenie nová ulica do Lapínov
Starosta obce informoval o osadení dvoch stĺpov verejného osvetlenia k novovybudovaným
rodinným domom.
Pavel Václavík - občan
Je to málo, tieto dve svetlá lemujú len jeden dom, bol by vhodnejšie stĺpy s osvetlením
presunúť k ďalšiemu domu.
Mgr. Ľubomír Straka – starosta obce
Všetko je pripravené, ak sa osvedčia tieto svetlá, zistí sa ich svietivosť, budú sa v priebehu 2 –
3 týždňov montovať ďalšie.
Miroslav Debnár – poslanec
Navrhuje, aby sa doplnilo aj solárneho osvetlenia k rodinným domom do Trčíkov.
Mgr. Ľubomír Straka – starosta obce
Opýtal sa poslanca, koľko je v tejto časti obývaných domov? Treba zvazovať, aby to bolo aj
rentabilné. Namontovanie jedného solárneho svetla stojí cca 900,- eur.
- Schválený projekt na opravu amfiteátra
Starosta obce predložil rozhodnutie Ministra životného prostredia SR o poskytnutie podpory
5

formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny – Zelená
dedina. Dotácia bude použitá na rekonštrukciu a údržbu amfiteátra v Korytárkach. Verejne
poďakoval Ing. Ľubomírovi Malatincovi, ktorý uvedený projekt vypracoval a podával
v spolupráci so obcou.
Ing. Ľubomír Malatinec – občan
Najväčšiu zásluhu na schválení projektu má jeho otec Juraj Malatinec, bez jeho skúseností,
kontaktov by nebolo nič.
Anna Malatincová – občianka
Opýtala sa starostu obce, či čaká, že mu budú občania nosiť pripravené hotové projekty, ako
na dlani.
Mgr. art. Roman Malatinec- občan
Položil otázku, kto rozhodnutie o schválení projektu podpísal. Po odpovedi, že minister
životného prostredia. Vyhlásil bola politická vôľa – bola.
Rastislav Bystriansky – občan
Poukázal na situáciu, že sa pýtal starostu obce, či nie sú zverejnené výzvy na predkladanie
projektov, odpovedal mu, že nie a práve vtedy bola táto výzva zverejnená. Načo si tu, keď
nestíhaš a aj k podaniu tohto projektu ťa bolo treba donútiť.
Mgr. Ľubomír Straka – starosta obce
Treba si ísť túto funkciu a prácu vyskúšať. Každý má možnosť. Doplnil informácie
k predmetnému projektu, čo sa týka zabezpečenia. V prvom rade bude zabezpečené výberové
konanie na firmu, ktorá bude práce vykonávať.
- Oprava autobusových zastávok
Starosta obce podal informáciu, že obce v Mikroregióne Podpoľanie dostali ponuku na
opravu autobusových zastávok od firmy MASLEN, s. r. o. Táto firma vykoná práce na vlastné
náklady. Podmienkou je, že bude mať na bočnej stene umiestnenú svoju reklamu. Do projektu
opravy autobusových zastávok sa zapojila väčšina obcí a túto možnosť využila aj naša obec.
8a) Časový plán zasadnutí obecného zastupiteľstva
Poslanec a zástupca starostu obce Dušan Mitter poukázal na zlú komunikáciu starostu obce
s poslancami OZ. Niekoľkokrát poslanci iniciovali spoločné neformálne stretnutie k situácii
v obci. Zo strany a starostu obce nebol záujem. Navrhuje preto, aby sa vypracoval časový
harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva a tieto konať pravidelne jedenkrát za dva
mesiace. Zabezpečí sa tým aj lepšia komunikácia s občanmi.
8b) Informácie o činnosti starostu obce a jeho zástupcu
Dušan Mitter poukázal na nedostatočnú komunikáciu starostu obce s poslancami obce. Má
ohlasy aj od občanov, ktorí nie sú spokojní s terajšou situáciou. Pokiaľ nedôjde k náprave
navrhuje dať starostovi obce dvojmesačné obdobie na zlepšenie komunikácie. Ak nedôjde
k náprave siahnuť starostovi obce na prémiovú čiastku platu. Priznáva, že táto situácia sa týka
aj jeho, ako zástupcu starostu obce, len s tým rozdielom, že za túto funkciu nedostáva žiadnu
odmenu. Navrhuje, aby sa to zakotvilo v uznesení zo zastupiteľstva.
Peter Ďaloga – poslanec
Starosta obce by nemal odmietať spoločné stretnutia s poslancami OZ.
Anna Lapínová – poslankyňa
Stretnutie poslancov a starostu obce iniciovala, no nikdy sa s ním nestretli. Zapísala bežné
veci na riešenie a chcela, by bola spätná väzba.
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Mgr. Ľubomír Straka – starosta obce
Nikdy som stretnutie neodmietol. Boli zvolané dve stretnutia, v tom čase som sa nemohol
zúčastniť na stretnutí z objektívnych príčin.
Dušan Mitter – poslanec
Je tu rozkol, zastupujeme občanov obce a mali by sme vždy zaujať korektný prístup.
Mgr. Jaroslav Straka – poslanec
Poza chrbát starostu obce sa nebudem stretávať. Keď sa chceme stretávať, tak určiť
pravidelný termín a zakotviť to v uznesení.
Miroslav Mitter – občan
Nepáči sa mu, že sa poslanci stretávajú bez starostu a „kujú“ poza jeho chrbát.
Mgr. Ľubomír Straka starosta obce
Najvyšší orgán v obci je obecné zastupiteľstvo. Pripúšťa, že komunikácia zlyhala. Vyjadril
presvedčenie, že bude iniciatívnejší a zlepší komunikáciu.
Ing. Jozef Očovan - občan
Keď je vôľa, netreba to dávať do uznesenia. Každý je zodpovedný za svoju prácu.
Na základe predloženého poslaneckého návrhu dal starosta obce hlasovať o pravidelných
zasadnutiach OZ jedenkrát za dva mesiace. Tento návrh bol schválený.
Hlasovanie:
Za: P. Ďaloga, M. Debnár, A. Lapínová, Š. Mičuda, D. Mitter, Mgr. J. Straka, Z. Segečová
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
9. Diskusia
Anna Lapínová - poslankyňa
Požiadala o zamedzenie prístupu motorových vozidiel po chodníku do časti obce Zlatnô.
Tento chodník využívajú hlavne mamičky s detskými kočíkmi na prechádzky, chodci,
cyklisti. Sú vystavení stretu s automobilom a nemajú sa kam vystúpiť. Niekedy sú vodičmi
donútení vrátiť sa aj z polovice chodníka naspäť.
Mgr. Ľubomír Straka – starosta obce
Do časti obce Zlatnô bola miestna komunikácia zrekonštruovaná v minulom roku.
Podmienky pre motorové vozidlá sa zlepšili, preto nie je žiadny dôvod, aby motoristi
využívali tento chodník. Už sú pripravené stĺpy, ktoré budú osadené na začiatku a konci
chodníka a zamedzia vstupu motoristov na chodník.
Jozef Ľupták – občan
Upozornil, že v časti obce, kde býva vzniká čierna skládka pri dome Jozefa Marcineka.
Najprv tam bola dovezená len haluzina z opílených stromov, teraz je tam už aj komunálny
odpad. Pýtal sa, či nebude obec poskytovať väčšie nádoby na separovaný zber.
Mgr. Ľubomír Straka- starosta obce
Obec postupne bude poskytovať väčšie nádoby na separovaný odpad prostredníctvom firmy
ENVIPAK.
10. Schválenie uznesenia
Návrh uznesenia predložil člen návrhovej komisie Miroslav Debnár. Tento návrh bol
schválený.
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