Obec Korytárky
Korytárky 215, 962 04 Korytárky

Zápisnica
z dvadsiatehoprvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 27. 06. 2018
v Korytárkach
Prítomní: Mgr. Ľubomír Straka – starosta obce, Peter Ďaloga, Miroslav Debnár, Anna Lapínová,
Juraj Malatinec, Dušan Mitter, Bc. Pavel Šufliarsky ,poslanci
Ing. Ivan Sivok, hlavný kontrolór obce
Program:1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesenia
5. Návrh Záverečného účtu obce Korytárky za rok 2017
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II polrok 2018
8. Určenie počtu poslancov na celé nasledujúce volebné obdobie 2018-2022
9. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na celé nasledujúce volebné obd.2018-2022
10. Informácia o možných dotáciách pre obce
11. Informácia o 20. ročníku CPF
12. Rôzne
13. Schválenie uznesenia
14. Záver
1. Otvorenie zasadnutia
Dvadsiateprvé zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a ďalej viedol starosta obce Mgr.
Ľubomír Straka o 17.05 h. Pozvánka na OZ bola doručená všetkým poslancom OZ včas a bola
zverejnená v zmysle zákona. Predložil návrh programu dnešného zasadnutia.
Do programu bolo doplnené na žiadosť poslanca Juraja Malatinca bod 10. Informácia o možných
dotáciách pre obce a bod 11. Informácia o 20. ročníku CPF.
Program bol s uvedenými doplňujúcimi bodmi schválený.
Hlasovanie
Za: P. Ďaloga, A. Lapínová, J. Malatinec, D. Mitter, M. Debnár, Bc. P. Šufliarsky
Proti: : Ø
Zdržal sa: Ø
.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku na dnešné zasadnutie bola určená Ing. Ľubica Hladká, zamestnankyňa obce a
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za overovateľov zápisnice Dušan Mitter a Anna Lapínová.
3. Voľba návrhovej komisie
Predsedajúci predložil návrh na voľbu členov návrhovej komisie v zložení: Juraj Malatinec,
Bc.Pavel Šufliarsky. Predložený návrh bol jednohlasne schválený.
Hlasovanie
Za: P. Ďaloga, A. Lapínová, J. Malatinec, D. Mitter, M. Debnár, Bc. P. Šufliarsky
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
4. Kontrola plnenia uznesenia z devätnásteho zasadnutia OZ
Kontrolu vykonal predsedajúci Mgr. Ľubomír Straka. Skonštatoval, že uznesenia z 20.
zasadnutia OZ boli plnené nasledovne: B.2 -ostáva v platnosti, B3 -ostáva v platnosti, B4 –
nesplnené, B-5. - splnené,
O 18.00 odišiel zo zasadnutia poslanec Peter Ďaloga.
Juraj Malatinec, poslanec
Doplnil platné uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí: 17. zasadnutie OZ -uznesenie C.2 –
konanie zasadnutia OZ – ostáva v platnosti,, C.3- zakúpenie nahrávacieho zariadenia-splnené,
E.1 zvolať stretnutie poslancov -splnené, E.2.nesplnené- ostáva v platnosti. Zo 18. zasadnutia
OZ ostávajú v platnosti nasledovné uznesenia B.2 – rekonštrukcia kuchyne -ostáva v platnosti,
D.4. realizácia VO do Golianov – ostáva v platnosti,E.2. prerokovať zákaz vjazdu do obceostáva v platnosti. 19. zasadnutie OZ - E1- Žiadosť na MF – rek.kuchyne v ZŠ s MŠ - splnené,
B.4. odstúpenie od zmluvy zo SEE – žiadosť podaná, čakáme odpoveď -ostáva v platnosti.
O 18.30 – prestávka – 10 minút
5. Návrh Záverečného účtu obce Korytárky za rok 2017
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Požiadal hospodárku obce, Ing. Ľubicu Hladkú, aby predniesla návrh ZÚ za rok 2017.
Záverečný účet obce Korytárky za rok 2017 a rozpočtové hospodárenie obce za rok 2017
predložila Ing. Ľubica Hladká, hospodárka obce. Informovala o jednotlivých položkách
záverečného účtu. Schodok celkového rozpočtu vo výške -314,08 Eur bol zistený podľa
ustanovenia §10, ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov. Tento schodok bude
vyrovnaný zo zostatku na finančných účtoch. K uvedenému dokumentu je doložené stanovisko
hlavného kontrolóra obce. Boli splnené všetky zákonné ustanovenia k prejednávanému
dokumentu a keďže poslanci už boli oboznámení s prejednávaným dokumentom nemali žiadne
pripomienky.
Bc.Pavel Šufliarsky poslanec
Skonštatoval, že je ťažko niečo robiť, keď sme v mínuse.
Juraj Malatinec, poslanec
Uviedol, že minulý rok, keď ešte nebol poslancom OZ, si zastupiteľstvo so starostom obce
naplánovalo úlohy. Prekročili sme výdavky aj príjmy. Dostali sme viac od štátu, ale sa len tak
minuli.
2

Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Zdôraznil, že všetky finančné prostriedky sa použili pre obec.
Juraj Malatinec, poslanec
Navrhol, aby sa Záverečný účet ani neschvaľoval.
Mgr. art. Roman Malatinec, verejnosť
Uviedol, že keď on bol poslanec OZ v Korytárkach, tak keď bolo treba, robila sa zmena
rozpočtu aj viackrát do roka. Skonštatoval, že on upozorňoval už pri schválení rozpočtu, že sa
do rozpočtu dalo 0 € do kapitálových výdavkov. Vyzval kontrolóra, aby sa ku tomuto vyjadril.
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce
Stanovisko k záverečnému účtu predložil Ing. Ivan Sivok, hlavný kontrolór obce.
Z hľadiska Zákona o rozpočtových pravidlách bežný rozpočet nesmie byť schodkový, čo sa
nestalo. Pripomenul, že stále je treba tlačiť na vyrovnanosť rozpočtu, je potrebné zabezpečiť
kapitálové príjmy alebo prebytok bežného rozpočtu a odporúča záverečný účet schváliť.
OZ má možnosť schváliť ZÚ obce buď bez výhrad alebo s výhradami.
Prejednávané dokumenty sú prílohou zápisnice.
Záverečný účet obce Korytárky za rok 2017 a rozpočt. hospodárenie za rok 2017 – príloha č. 1
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce – príloha č. 2.
Juraj Malatinec, poslanec
Opäť zdôraznil, že on navrhuje, aby sa ZÚ neschválil.
Ing.Ivan Sivok, hlavný kontrolór obce
Zdôraznil, že ak sú niektoré výdavky vyplývajúce so zákona, nie je nutné ich schvaľovať.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Dal hlasovať o Návrhu Záverečného účtu obce Korytárky za rok 2017.
Hlasovanie
Za: A. Lapínová, D. Mitter, M. Debnár, Bc. Pavel Šufliarsky
Proti: Ø
Zdržal sa: J.Malatinec
Stanovisko hlavného kontrolóra obce vzalo OZ na vedomie.
Juraj Malatinec, poslanec
Opýtal sa, že ako chceme vyplácať ľuďom peniaze za cestu , keď sme ich všetky minuli.
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti predložil Ing. Ivan Sivok, hlavný kontrolór obce.
OZ návrh plánu kontrolnej činnosti vzalo na vedomie.
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Návrh plánu kontrolnej činnosti tvorí prílohu č. 3 k zápisu z 21. OZ v Korytárkach.
8. Určenie počtu poslancov na celé nasledujúce volebné obdobie 2018-2022
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Citoval ust. § 11 Zákona Slovenskej národnej rady č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, ktoré upravuje počet poslancov na celé volebné obdobie podľa počtu
obyvateľov v obci. V zmysle vyššie uvedeného zákona, § 11 ods.3, písm. c) v obci od 501 do
1000 obyvateľov môže byť 5 až 7 poslancov. Navrhol, aby zostal počet poslancov 7, tak ako
doteraz.
Dal o tomto návrhu hlasovať:
Za: A. Lapínová, J. Malatinec, D. Mitter, M. Debnár, Bc. P. Šufliarsky
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
9. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na celé nasledujúce volebné obd. 2018-2022
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Citoval ust. § 11, ods. 4, písm. i) Zákona Slovenskej národnej rady č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, ktoré upravuje rozsah výkonu funkcie starostu počas
celého volebného obdobia.
Navrhol, aby úväzok zostal tak ako doteraz v rozsahu: 1,0.
Dal o tomto návrhu hlasovať:
Za: A. Lapínová, J. Malatinec, D. Mitter, M. Debnár, Bc. P. Šufliarsky
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
10. Informácia o možných dotáciách pre obce
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Požiadal poslanca J. Malatinca, aby predniesol svoj príspevok.
Juraj Malatinec, poslanec
Informoval o tom, ako každoročne sa dá predložiť Žiadosť o príspevok pre obce
z Environmentálneho fondu. Samozrejme, že to prináša aj rôzne úskalia. Uviedol, že takto boli
získané aj prostriedky na obnovu amfiteátra z „Programu obnovy dediny.“
Ďalšou možnosťou je predložiť žiadosť o príspevok na VÚC, naposledy obec z VÚC dostala
finančné prostriedky na bránu na cintoríne. Okrem toho je možnosť požiadať o príspevok z PPA,
len je potrebné dohodnúť na čo konkrétne ich chceme použiť. Jedná sa o sumy od 5000,00 Eur
do 150 000,00 Eur. Tento príspevok by bol bez tzv. spoluúčasti obce. Očakáva sa, že táto výzva
bude zverejnená v dohľadnom čase.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Opýtal sa, či tieto prostriedky by mohli byť použité aj na dobudovanie kanalizácie v obci.
Juraj Malatinec, poslanec
Odpovedal, že za splnenia určitých podmienok áno. Bude to výzva pre obce do 1000
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obyvateľov, čo je z našej strany splnené a bude treba urobiť určité úpravy v projekte, ktorý už
máme vypracovaný. Ale šanca určite je, aby sme prostriedky dostali, aj keď možno to bude až
v budúcom roku.
11. Informácia o 20. ročníku CPF
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Predniesol žiadosť OZ Javorie o príspevok – dotáciu na podujatia v obci, ktoré tento rok
organizujú. Žiadosť tvorí prílohu č. 4 k zápisu z 21. zasadnutia OZ v Korytárkach.
Navrhol aby žiadosť bola akceptovaná v plnom rozsahu: t.j. Príspevok pre OZ Javorie by činil:
1000,00 € na podujatie 20. ročník Celoslovenskej prehliadky fujerášov a 1000,00 € na podujatie
25. ročník Celoslovenskej prehliadky heligónkárov.
Mgr. art. Roman Malatinec, verejnosť
Podrobnejšie informoval o programe a zámeroch podujatia 20. ročník CPF. Ubezpečil všetkých,
že v spolupráci s obcou Korytárky zabezpečí OZ Javorie dôstojný priebeh tohto podujatia.
Juraj Malatinec, poslanec
Informoval o tom, ako prebieha príprava na 20. ročník CPF.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Dal o tomto návrhu na príspevok pre OZ Javorie hlasovať:
Za: A. Lapínová, J. Malatinec, D. Mitter, M. Debnár, Bc. P. Šufliarsky
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
12. Rôzne
Ing. Jozef Očovan verejnosť
Opýtal sa, ako pokračujeme s riešením nevyhovujúcich priestorov z hľadiska hygieny v školskej
jedálni.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Uviedol, že toto sme riešili pri kontrole uznesení z posledného zasadnutia OZ.
Bola už povedané, že bola podaná žiadosť na MF SR, zatiaľ nemáme odpoveď, nevieme, či
dostaneme fin. prostriedky z MF, ale situácia sa bude riešiť priebežne. Informoval o tom, že v
budove ZŠ s MŠ bola aj havária na vodovodnom potrubí, ale už je problém odstránený, náklady
spojené s poškodením kvôli havárii sa budú riešiť z poistky, peniaze sme už aj dostali, takže cez
prázdniny sa to bude riešiť.
Elena Paľková, zamestnanec OcÚ
Predniesla svoj príspevok ku téme „Petícia na odvolanie starostu obce“. Uviedla, že predseda
petičného výboru zrejme neinformoval petičný výbor o tom, ako sme postupovali na úrade s
petíciou, ako to celé malo prebiehať a prečo to bolo ukončené tak, ako to bolo ukončené.
Zdôraznila, že rozhodli o tom kompetentné orgány (Okresná prokuratúra Zvolen, hlavný
kontrolór obce), že zo strany obce, ani osobne jej, neboli zistené nijaké pochybenia.

5

Rastislav Bystriansky, verejnosť
Priznal, že ako predseda petičného výboru pochybil, a okrem iného aj v tom, že petičný výbor
neinformoval o niektorých svojich krokoch v tejto veci. Uviedol, že si je vedomý toho, že
nepostupoval správne pri podávaní petície, a členovia petičného výboru ani nevedeli, že dal
návrh na okresnú prokuratúru, ktorá mala prešetriť postup pri odovzdávaní a preberaní petície.
Elena Paľková, zamestnanec OcÚ
Odpovedala, že chcela len aby všetci vedeli, že zamestnanci Obecného úradu a ani ona osobne
nepochybila, lebo zrejme nie všetkým v obci je jasné, ako to naozaj prebiehalo, a kto urobil
chyby.
Ján Vilhan, verejnosť
Opýtal sa či starosta obce a poslanci vedia o tom, že p. Kočalka užíva obecný pozemok, a ako sa
táto situácia bude riešiť.
Dušan Mitter, poslanec
Uviedol, že on už vie o tom, že p. Kočalka si postavil vodnú stavbu a zamedzil tým prístup
niektorým občanom na svoje pozemky.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Uviedol, že p. Kočalka si podal žiadosť o odkúpenie pozemku, ale obec nemá záujem tieto
pozemky predať, a to z dôvodu, aby sa občanom nezamedzilo prístupu na ich pozemky.
Ing. Iveta Straková, verejnosť
Skonštatovala, že toto sú „časté problémy dnešnej doby“. Je to z dôvodu, že nie sú vysporiadané
vlastnícke práva na pozemky pod už existujúcimi cestami, a keď to nie je vysporiadané, zákon
dáva na prvé miesto súkromné vlastníctvo, ktoré sa považuje za nedotknuteľné.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Navrhol, aby sa tento bod dal do programu na septembrové zasadnutie OZ, okrem toho sa p.
Kočalkovi zašle stanovisko obce.
Anna Lapínová, poslankyňa
Upozornila na chodník do Lapínov, ktorý je po dažďoch vo veľmi zlom stave.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Prisľúbil, že to pôjde pozrieť a zistí, čo sa s tým dá urobiť.
Dušan Mitter, poslanec
Oznámil požiadavku, že na 5. júla, keď bude Sv. omša na Mníchu, je potrebné zabezpečiť
guláš, nakoľko vlani občerstvenie zabezpečovala obec Kriváň. Uviedol, že o prípravu sa
postarajú poslanci M.Debnár, D.Mitter, A. Lapínová, bude potrebné len zabezpečiť odvoz na
Mních.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Skonštatoval, že obec to zabezpečí a tak, ako každý rok zabezpečí aj odvoz príslušenstva (stoly,
stoličky) a ostatných vecí.
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U Z N E S E N I E č. 21/2018
z dvadsiatehoprvého zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 27.06. 2018

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V KORYTÁRKACH
A. berie na vedomie
1. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2017
2. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2018
B. s ch v a ľ u j e
1. Program OZ podľa pozvánky, s doplnenými bodmi
- bod 10. Informácia o nových možnostiach dotácií
- bod 11. Informácia o 20. ročníku Celoslovenskej prehliadky fujerášov
2. Záverečný účet obce za rok 2017 bez výhrad
3. Dotáciu 2 x po 1000,00 Eur na 20. ročník CPF a 25. ročník CPH pre OZ Javorie
4. Opravu chodníka za kostolom smerom „do Paľkov“.
Termín: 30.09.2018
Zodpovedný: starosta obce

C. v o l í
1. Návrhovú komisiu v zložení: Juraj Malatinec
Bc. Pavel Šufliarsky
D. u r č u j e
1. - v súlade s § 11 ods 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 – 2022 počet
poslancov Obecného zastupiteľstva obce 7:
2.- v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 - 2022
rozsah výkonu funkcie starostu obce Korytárky takto: -plný úväzok, t.j. 1,0 .

E. k o n š t a t u j e
-že uznesenie č. 17/2017, bod C.2 – aby sa Zasadnutie OZ konalo každý mesiac
ostáva v platnosti, najbližšie zasadnutie bude 05.09.2018
bod C.3 – zakúpenie nahrávacieho zariadenia
– úloha od novembra 2017
– splnené
bod E.1. - pracovné stretnutie poslancov vo veci cesta do Lapínov
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- (nesplnené termíny: 5.12.2017, 22.03.2018)
- úloha splnená, stretnutie sa uskutočnilo 22.05.2018
- starostovi odsúhlasený výkup pozemkov od tých, čo chcú
predať
- termín 31.08.2018
zodpovedný: starosta obce
bod E.2. - podať žiadosť o dotáciu na Environmentálny fond o
financovanie výstavby kanalizácie od školy po napojenie
na starú kanalizáciu
- (nesplnené termíny: 5.12.2017, 22.03.2018)
- dať upraviť projektovej kancelárii výkresovú
dokumentáciu na napojenie do starej kanalizácie u Petra
Mičudu
- ostáva v platnosti , zodpovedný: starosta obce
- termín 30.07.2018 – úprava dokumentácie
30.10.2018 – podanie žiadosti na Evirofond
č. 18/2018, bod B.2. - rekonštrukcia kuchyne
- plní sa čiastočne, dokumentácia sa spracúva
- výzva z MAS Podpoľanie ešte nebola
- ostáva v platnosti
zodpovedný: starosta obce
bod D.4.- Návrh a realizácia na VO do Golianov a Lopušníkov
- termín do 30.06.2018- nesplnený
- nový termín 30.07.2018 zodpovední: P. Ďaloga, D. Mitter
bod E.2. - prerokovať s Ing. Stolárom možnosť zákazu vjazdu do
obce pre nákladné vozidlá
- nesplnený termín30.05.2018, zodpovedný:starosta obce
- nový termín: 30.07.2018
č. 19/2018, bod E.1. - podať žiadosť o dotáciu na MF SR
- termín 31.03.2018 – splnené, ostáva v sledovaní
bod B.4 –zabezpečiť odstúpenie od zmluvy zo SSE na rekonštruk. VO
- splnené, žiadosť zaslaná- ukázať potvrdenie o ukončení
zmluvného vzťahu
- termín 05.09.2018
zodpovedný: starosta obce
č. 20/2018, bod B.2. -vyspravenie miestnych komunikácií v časti Zlatnô a pri
Kováčovcoch, ostáva v platnosti
-termín:31.08.2018
zodpovedný: starosta obce
bod B.3 – vysporiadanie pozemkov pod cestu „do Lapínov“
- termín 05.09.2018
zodpovedný: starosta obce
bod B.4 – realizácia ďalších dvoch svetelných bodov VO v novej ulici
- termín 30.06.2018 – nesplnený
- nový termín: 31.08.2018 zodpovedný: starosta obce
bod B.5. - riešiť odvodnenie amfiteátra a garáže pri domoch
Panicovcov a Halajovcov
- termín 30.05.2018 - splnené
bod E.1.- vypracovať geometrický plán na cestu „U Riečkárov“ za
účelom vypracovania kúpnych zmlúv
- úloha k 27.06.2018 nesplnená,
- nový termín 31.08.2018 zodpovedný: starosta obce
bod E.2.- zabezpečiť údržbu detského ihriska v parku
- termín 30.05.2018 – trvá zodpovedný: Bc. Šufliarsky
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