Obec Korytárky
Korytárky 215, 962 04 Korytárky

Zápisnica
z pätnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 20. 06. 2017
v Korytárkach
Prítomní: Mgr. Ľubomír Straka – starosta obce, Mgr. Jaroslav Straka, Miroslav Debnár,
Zuzana Segečová, Anna Lapínová, Dušan Mitter, Štefan Mičuda
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. Riešenie mimoriadnej situácie v ZŠ s MŠ
6. Návrh záverečného účtu obce za rok 2016
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k ZÚ
8. Diskusia
9. Schválenie uznesenia
10. Záver.

1. Otvorenie zasadnutia
Pätnáste 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. Navrhol body 5. a 6. vymeniť. Program OZ
(aj s navrhovanými doplňujúcimi bodmi) bol schválený.
Hlasovanie
Za: A. Lapínová, D. Mitter, Š. Mičuda, M. Debnár, Mgr. J. Straka, Z. Segečová
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 Zuzana Segečová, Štefan Mičuda.
3. Voľba návrhovej komisie
Predsedajúci predložil návrh na voľbu členov návrhovej komisie v zložení: Miroslav Debnár,
Mgr. Jaroslav Straka. Predložený návrh bol jednohlasne schválený.
Hlasovanie
Za: A. Lapínová, D. Mitter, Š. Mičuda, M. Debnár, Mgr. J. Straka, Z. Segečová
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
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4. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva
Kontrolu vykonal starosta obce. Úlohy z uznesenia boli splnené a nevyplynuli žiadne ďalšie
požiadavky.
5. Návrh záverečného účtu obce za rok 2016
Záverečný účet obce Korytárky za rok 2016 a rozpočtové hospodárenie obce za rok 2016
predložila Ing. Ľubica Hladká, hospodárka obce. Informovala o jednotlivých položkách
záverečného účtu. Schodok celkového rozpočtu vo výške 7323,22 Eur bol zistený podľa
ustanovenia §10, ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004Z.Z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov. Tento schodok bude
vyrovnaný z prebytku finančných operácií. 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. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné
hospodárenie bez výhrad.
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k ZÚ
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.
Prejednávané dokumenty sú prílohou zápisnice.
Záverečný účet obce Korytárky za rok 2016 a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 – príloha
č. 1
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce – príloha č. 2.
Hlasovanie
Za: A. Lapínová, D. Mitter, Š. Mičuda, M. Debnár, Mgr. J. Straka, Z. Segečová
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
8. Riešenie mimoriadnej situácie v ZŠ s MŠ
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Vyzval pani riaditeľku ZŠ s MŠ, aby mu povedala koľko je prihlásených detí do ďalšieho
školského roka
Mgr. Monika Melichová, riaditeľka ZŠ s MŠ
Momentálne je 8 detí zapísaných a 1 dieťa má pribudnúť, lebo zatiaľ rodičia nepredložili
potrebné doklady.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Zo ŠR sme v roku 2016 dostali prostriedky vo výške 35225,00€, v roku 2017 sme dostali
oznámenú sumu 17779,00€, ktorá bola podľa počtu detí 8. Je to zníženie o cca 50%. Pri
zníženom počte detí by sme už túto situáciu neutiahli.... Ak bude 9 detí, mohli by sme to
zvládnuť a ja navrhujem, aby sme o zrušení školy ani nehlasovali.
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Anna Lapínová , poslankyňa
Akú má obec záruku, že tie peniaze dostane?
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Je to normatív na žiaka podľa počtu detí.
Mgr. Jaroslav Straka, poslanec
Je to posun, ak bude 8 alebo 9 detí, musíme rokovať o stave a budúcnosti školy, ale musí tam
byť pedagóg, ktorý bude školu viesť a je na nás, aby sme rozhodli ako ďalej a čo nás to stojí.
Každý z nás poslancov si musí uvedomiť, že 24000,00 € ktoré by boli potrebné na ďalšie
dofinancovanie školy pri počte detí 5 je hrozná suma. Dostali by sme sa do nútenej správy a
to nie je prípustné. Je to na nás, aby sme sa rozhodli podľa vlastného vedomia a svedomia.
Ing. Ivan Sivok, hlavný kontrolór
Samozrejme o tom rozhodujete vy. Môj osobný názor poznáte. Môžete požiadať aj o
dohodovacie konanie, ale nemusíte byť úspešní. Normatív na žiaka sa nám momentálne
znížil, a my potrebujeme zabezpečiť, aby škola fungovala riadne.
Mgr. Jaroslav Straka, poslanec
...ale stále to bude zaťažovať rozpočet. Mali sme uložené, že máme zistiť od občanov, či chcú,
aby škola fungovala. Mám asi 73 vyjadrení: za zrušenie je asi 31 a proti 42. Je veľmi ťažké sa
rozhodnúť, ale ja Vás chcem uistiť, že ja ako osoba nekupujem školu (budovu) a ani to
nemám v pláne. Napriek tomu budem hlasovať, aby sa škola zrušila, pretože nemá význam,
aby 1 učiteľ učil 9 detí. V takto stave je veľmi ťažké zabezpečiť kvalitný výchovnovzdelávací proces. Mám takýto názor, že nemôže fungovať škola kde je 5, 8 alebo 9 detí.
Miroslav Debnár, poslanec
Ja má tiež výsledky hlasovania vo svojom obvode. Za zrušenie je 20 občanov, za zachovanie
je 47 občanov. Ale sú to vo veľkej miere starší občania , ktorí nechápu, čo to obnáša. Pre nich
je prvoradé - nezrušiť, „lebo ja som do nej chodil!....
Zuzana Segečová , poslankyňa
Vyhodnotenie hlasovania: cca 95 % je za zachovanie školy, ale myslím, že už je aj tak
neskoro požiadať o zrušenie, pretože termín bol do 31.05.2017.
Mgr. Monika Melichová, riaditeľka ZŠ s MŠ
Nie je možné termín stihnúť, mám to potvrdené od p. Škarbu.
Ing. Ivan Sivok, hlavný kontrolór
Pokiaľ sa jedná o žiadosť o vyradenie zo siete škôl podať to môžeme, ale neviem, ako to
posúdi ministerstvo.
Mgr. art. Roman Malatinec, verejnosť
Volal som na krajský školský úrad, požiadali ste o dohodovacie konanie, suma bola znížená o
cca 3000,00 € ale bolo mi povedané, že vždy sa dá..........
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
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Vyradenie zo siete škôl môže byť aj v priebehu školského roka, štát určite nenechá školu v
neudržateľnej situácii a bude to riešiť. Ak normatív bude znížený, budeme to riešiť potom,
zvoláme zastupiteľstvo.
Zuzana Segečová, poslankyňa
….teraz som aj „na vážkach“ ako ďalej.....je to na 100 %, že bude 9 detí?
Mgr. Monika Melichová, riaditeľka ZŠ s MŠ
….údajne, že áno, zostávajú aj tie 2 deti, ktoré boli sporné, ale mám vyjadrenie od ich rodičov,
že zostanú.
Zuzana Segečová , poslankyňa
Na základe ohlasov od občanov na nás poslancov, vznikol dotazník, ktorý sme dali ľuďom
vyplniť. V dotazníkoch sme zisťovali dôvody, pre ktoré si rodičia nedali, alebo v budúcnosti
neplánujú dať dieťa do školy v Korytárkach a tiež návrhy, čo by bolo potrebné zo strany obce
alebo školy zabezpečiť, aby svoje deti umiestnili v našej škole. Názory sú rôzne, môžem Vám
ich prečítať...............
(boli prečítané všetky odpovede)
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
To, čo si prečítala je taký obsah toho, čo sa píše na sociálnej sieti. Všetci chcú riešiť či bude
tá učiteľka, taká kuchárka....atď. Podľa mňa to presahuje hranice slušného správania, a krivdí
sa ľuďom, ktorí tam pracujú. Vidím výsledky detí, ktoré školu navštevovali a tie hovoria za
všetko, nikdy sme sa za nich nemuseli hanbiť. Toto k ničomu nevedie, treba upokojiť situáciu
v škole a nie riešiť to verejne na zasadnutí OZ. Čo sa týka personálnych zmien, prosím, aby
sa vyjadrili poslanci.
Zuzana Segečová, poslankyňa
Dotazník vznikol na základe požiadaviek ľudí, ktorí obviňujú poslancov, že nezisťujeme
dôvody, prečo nám deti odchádzajú do iných škôl a nehľadáme riešenia. Keby sme
nezisťovali dôvody, zasa by sme si to odskákali my poslanci , že nič nerobíme.
Mgr. Monika Melichová, riaditeľka ZŠ s MŠ
Bol otvorený priestor pre p. starostu urobiť výberové konanie.
Všetci sa vyjadrujú k mojim kompetenciám, aj ty Roman......
Mgr. art. Roman Malatinec, verejnosť
Celé to vzniklo inak. Ak ste počúvali správu, že ZŠ zaťažuje obec, kapitálové príjmy sú 0.
Toto je dlhodobý proces, prečo sa nič nerieši s platom starostu.? Keď je nespokojnosť, boli
sťažnosti, ja som sa nevyjadril, že riaditeľka je neschopná. Na ceste rozprávkovým lesom
nebol nikto zo školy okrem Mirky. Prečo tie deti do tej školy nechodia?
Pavel Šufliarsky, verejnosť
Vy ste poslanci, vy sa vyjadrite, čo ste urobili.
Ján Paľko, verejnosť
Predložili ste analýzu školy? Vy musíte 5 rokov dopredu vedieť, koľko bude detí.
O tom je analýza, aké to bude o 5 rokov.
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Zuzana Segečová, poslankyňa
Asi ste nebol na poslednom zastupiteľstve, kde každý občan dostal do ruky tabuľku –
prognózu s presným počtom školákov na najbližšie roky. Boli to reálne čísla, ktoré som
získala na základe rozhovorov s rodičmi školákov, takže všetci už dávnejšie vieme, že
prognóza je zlá.
Anna Lapínová, poslankyňa
Analýzu máme: v roku 2011 má obec 6 detí, zapísalo sa 1 dieťa
v roku 2012 – 7 detí (z toho 4 žijú mimo obce)
v roku 2013 – 3 deti
v roku 2014 – 10 detí
v roku 2015 – 11 detí ( z toho 2 žijú mimo obce)
Podľa hlasovania v mojom obvode je 42 za zrušenie a 45 proti zrušeniu. Občania vôbec
nevedia o čo ide. Väčšina ľudí sa bojí o budovu, nie o školu ako takú. Ďalšia vec je to, že
občania (hlavne starší) vôbec nevedia koľko detí je v škole. Myslia si, že v každej triede je 8
detí. Podľa mňa je to „luxus“. Kontrolór to hovorí 2 roky, nemá to význam.
Ing. Jozef Očovan, verejnosť
Čo sa týka počtu detí, ja tam „vidím svetielko nádeje“. Teraz je kríza, kde je evidentné, že je
tu málo detí aj narodených.
Mgr. Jaroslav Straka, poslanec
V MŠ je 22 detí, je to na rodičoch. Ja nemôžem povedať, aby si dali deti sem a nie na Kriváň.
Milan Halaj, verejnosť
Keď som ja bol zástupca starostu, tiež nám chceli školu zrušiť, ale bolo nám prisľúbené, že
keď budú deti, škola zostane. Ja som sa občas zastavil v škole, obišli sme rodičov a tá škola
ostala. Ale ak budeme stále doplácať na školu, pre obec neostane nič. Ak deti nebudú, nebude
to pre obec dobre. Ja nie som proti škole, ale o tom musia rozhodnúť mladí.
Pavel Malatinec, verejnosť
Veľmi rozumne diskutovala na minulom zasadnutí manželka J. Straku, problémom sú aj
medziľudské vzťahy.
Mgr. Jaroslav Straka, poslanec
To, čo sa v súčasnosti deje proti nám, je neúnosné. Áno, je pravda, čo povedala moja
manželka, ale to robia niektorí ľudia, nás to už uráža. Ale toto je problém nielen v našej obci,
ale v celej spoločnosti.
Emília Debnárová, verejnosť
Nikto neprišiel za nami a neopýtal sa, či je to pravda, stále sa na nás hádžu klebety.
Pavel Malatinec, verejnosť
Pani učiteľky, musíte zistiť, prečo to tak je.
Drozdíková Anna, učiteľka ZŠ
Škola je na vysokej úrovni a sú tam dobré vzťahy...
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Segečová Zuzana, poslankyňa
P. Drozdíková, čo sa týka vyučovania, ja som na každom zastupiteľstve aj v minulosti
obhajovala školu – že moje deti odišli do piateho ročníka výborne pripravené, môže to
potvrdiť pani Melichová....
Mgr. Erika Krnáčová, verejnosť
Aj keď tu už neučím, prišla som ich podporiť. Nikdy som žiadny problém
medziľudských vzťahov nemala.

v rámci

Alena Mazúrová, kuchárka ZŠ
Vždy som sa snažila vyhovieť požiadavkám rodičov, nikdy som nebola PN, robila som
plesy....Zuzka, ty nevieš na aký úväzok robím? Prečo ste uviedli nesprávny úväzok na
minulom zastupiteľstve?
Zuzana Segečová, poslankyňa
To som neuviedla ja, ale pán starosta.
Mgr. Melichová Monika. riaditeľka ZŠ s MŠ
...pán Očovan, kedže je veľa útokov na moju osobu, ako to vnímate vy, ako uvažujete
o svojom dieťati?
Ing. Očovan Jozef, verejnosť
Problém nevidím vo Vás, ale v pani Mazúrovej... počúvam to zo všetkých strán...treba to
riešiť, ale zodpovedne prehlasujem, že obidve deti budú navštevovať školu v Korytárkach.
Alena Mazúrová, kuchárka ZŠ
...pán Očovan príďte jeden deň do školy a uvidíte, čo všetko robím
Mgr. art. Roman Malatinec, verejnosť
Ja sa chcem opýtať p. J.Straku: pýtal som sa poslancov, aké projekty boli hotové. Bolo mi
povedané, že projekty sú pre Vás netransparentné, ale úvery sú transparentné?
Mgr. Jaroslav Straka, poslanec
Vy ste orientovaní len na projekty, ale sú tu iné veci, ktoré sme urobili. Síce sme zaťažili obec
úverom, ale vybudovali sme cesty a zariadenia.
Pavel Malatinec, verejnosť
J. Straka pekne povedal, že vy dvaja ste tu od začiatku obce, ale že by sa až tak veľa urobilo.?
Urobil sa cintorín ale cesty sa urobili za druhých starostov. V minulom režime sa vybudoval
Kultúrny dom, kanalizácia, cesty.....
Mgr. Jaroslav Straka, poslanec
To, čo sa budovalo za minulého režimu, my sme zveľadili.
Ing. Ivan Sivok, hlavný kontrolór
Chcel by som predniesť záver z kontroly v ZŠ. Odporúčam tak vedeniu školy, ako aj obce,
aby znížila rozpočet ZŠ s MŠ na úroveň, ktorá je únosná. Žiadam poslancov, aby navrhli
úsporné opatrenia, aby obec neprišla do konfliktu s Ministerstvom vnútra SR, aby nebol
schodok v bežnom rozpočte. Obec je nútená zabezpečiť úsporu v ZŠ s MŠ aj v obci.
Zároveň chcem upozorniť, že posledné úpravy rozpočtu, ktoré by navyšovali výdavkovú časť
rozpočtu je potrebné urobiť do konca augusta, resp. septembra.
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Mgr. art. Roman Malatinec, verejnosť
Ja by som sa chcel opýtať, prečo ste neoslavovali koniec II. svetovej vojny?
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Myslím, že potrebné výročia sme si uctili primerane, boli sme aj v Zlatne pri hrobe
neznámeho vojaka, oslávili sme aj výročie oslobodenia obce.
Ako sme si to mali ešte uctiť?
Mgr. art. Roman Malatinec, verejnosť
8. mája ste mali aspoň pustiť do rozhlasu hymnu, je to v poriadku, že ste to neurobili?
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
...áno, je to v poriadku
Mgr. art. Roman Malatinec, verejnosť
Je tu mladá generácia, ktorej by to niečo pripomenulo....
Ing. Jozef Očovan, verejnosť
Ja som sa ešte chcel opýtať ako v globále dopadla anketa?
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Celkové výsledky sú: za zachovanie školy je cca 52 % občanov, za zrušenie je : 42 % , asi
6 % sa nevie vyjadriť.
Dušan Mitter, poslanec
Každý hovorí „školu treba zachovať, bude to hanba, keď je zrušíme“. Treba viac detí, musí
byť komunikácia rodičia-škola-deti. Keď nie sú deti, neurobíme nič. Ak sa postavia bytovky,
budú deti. Ak prežijeme s 12 deťmi, treba ísť ďalej.
Štefan Mičuda, poslanec
Väčšina detí z môjho obvodu chodí do školy do Hriňovej. Pre nich je to jednoduchšie. Podľa
hlasovania asi 51 % je za zachovanie školy, 7- 8% sa nevyjadrilo, ostatní sú za zrušenie.
Mgr. art. Roman Malatinec, verejnosť
Chcem sa opýtať ako to pokračuje s predajom obecnice?
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Toto sa bude riešiť na najbližšom zastupiteľstve.
Mgr. Jaroslav Straka, poslanec
Firma si teraz rieši projekty ohľadom toho a potom sa bude jednať.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Čo sa týka žiadosti OZ Javorie, bude prejedaná s poslancami, a zástupca OZ Mgr. art. Roman
Malatinec bude prizvaný na toto jednanie.
7. Diskusia
Bola v priebehu celého zasadnutia obecného zastupiteľstva.
8. Schválenie uznesenia
Návrh uznesenia predložil člen návrhovej komisie Miroslav Debnár. Tento návrh bol
schválený.
Hlasovanie
Za: A. Lapínová, D. Mitter, Š. Mičuda, M. Debnár, Mgr. J. Straka, Z. Segečová
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
9. Záver
Pätnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Mgr. Ľubomír Straka
o 18.05hod. Poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí.
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