Obec Korytárky
Korytárky 215, 962 04 Korytárky
Číslo spisu: OcÚ /151/2019
Zápisnica
zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 22. 05. 2019
v Korytárkach
Prítomní: Dušan Mitter – starosta obce, Anna Lapínová, Miroslav Debnár, Mgr.art.Roman
Malatinec, Juraj Malatinec, Bc. Pavel Šufliarsky, Pavel Václavík – 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. Prejednanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2018
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
7. Zriadenie dobrovoľného hasičského zboru obce
8. Návrh žiadosti na MV SR o rekonštrukciu garáže na hasičskú zbrojnicu
9. Návrh komunitného plánu sociálnych služieb obce Korytárky 2019-2023
10. Prejednanie a schválenie vstupu obce do OOCR Novohrad-Podpoľanie
11. Odpredaj obecného osobného motorového vozidla BMW
12. Žiadosť OZ Javorie o dotáciu na činnosť v roku 2019
13. Rozpočtové opatrenie obce č. 1.
14. Prerokovanie platu starostu obce
15. Žiadosť o prenájom „obecnice“ (2 subjekty)
16. Rôzne
17. Návrh na uznesenie
18. Záver.
1. Otvorenie zasadnutia
Štvrté zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a ďalej viedol starosta obce Dušan Mitter
o 16.35 h, ktorý zároveň privítal poslancov. Predložil program dnešného zasadnutia. Poslanec
Pavel Václavík navrhol z programu vyradiť bod 14. prerokovanie platu starostu. O tomto
návrhu dal starosta obce hlasovať.
Hlasovanie
Za: P.Václavík
Proti: A. Lapínová, M. Debnár, Mgr.art. R. Malatinec, J. Malatinec, Bc. P. Šufliarsky
Zdržal sa: Ø
Následne dal starosta obce hlasovať o prijatí navrhovaného programu:
Hlasovanie
Za: Mgr. art. R. Malatinec, M. Debnár, Bc. P. Šufliarsky, A. Lapínová, J. Malatinec.
P.Václavík

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 P. Šufliarsky a Mgr. art. R. Malatinec .
3. Voľba návrhovej komisie
Predsedajúci predložil návrh na voľbu členov návrhovej komisie v zložení: M. Debnár a
J.Malatinec. Predložený návrh bol jednohlasne schválený.
Hlasovanie
Za: Mgr. art. R. Malatinec, M. Debnár, Bc. P. Šufliarsky, A. Lapínová, J. Malatinec.
P.Václavík
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
4. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva
Kontrolu vykonal starosta obce Dušan Mitter, ktorý skonštatoval:
že uznesenie č. 17/2017, bod E.1.
- Pracovné stretnutie poslancov vo veci „cesta do Lapínov“ – nesplnené, termíny:
05. 12. 2018, 22. 07. 2018
Úloha ostáva v platnosti. Zodpovedný: starosta obce. Termín do 30. 06. 2019.
Uznesenie bod E.2.
- Podať žiadosť o dotáciu na Environmentálny fond o financovanie výstavby kanalizácie od
školy po napojenie na starú kanalizáciu – nesplnené, termíny: 05. 12. 2017, 22. 03. 2018.
- Dať upraviť projektovej kancelárii výkresovú dokumentáciu na napojenie do starej
kanalizácie u Petra Mičudu.
Úloha ostáva v platnosti. Zodpovedný: starosta obce. Termín do 30. 10. 2019.
Uznesenie č. 18/2018, bod B.2.
- Rekonštrukcia kuchyne, plní sa čiastočne, dokumentácia sa spracúva. Výzva z MAS
Podpoľanie ešte nebola. Úloha ostáva v sledovaní. Zodpovedný: starosta obce.
Uznesenie č. 20/2018, bod B.2.
- Oprava miestnych komunikácií v časti Zlatnô, pri Kováčovcoch a u Lapínov.
Čiastočne splnené.Ostáva v platnosti. Zodpovedný: starosta obce. Termín 22. 07. 2019.
Uznesenie bod B.3.
- Vysporiadanie pozemkov pod „cestu do Lapínov“.
Ostáva v platnosti. Zodpovedný: starosta obce. Termín:do konca roka 2019
Uznesenie bod B.4.
- Realizácia ďalších dvoch svetelných bodov VO v novej ulici.
Úloha nesplnená a trvá ďalej. Zodpovedný: starosta obce. Termín: rok 2019.
Uznesenie bod E.1.
- Vypracovať geometrický plán na cestu „u Riečkarov“ za účelom vypracovania kúpnych
zmlúv.Geometrický plán je vypracovaný, ale zle. Treba ho dať opraviť, je to v štádiu riešenia
Ostáva v platnosti. Zodpovedný: starosta obce. Termín: 30. 07. 2019.
Uznesenie bod E.2.
- Zabezpečiť údržbu detského ihriska v parku – úloha splnená
5. a 6. Prejednanie a schválenie Záverečného účtu obce Korytárky a rozpočtového
hospodárenia za rok 2018 a stanovisko hlavného kontrolóra obce k ZÚ za rok 2018
Záverečný účet obce Korytárky za rok 2018 a rozpočtové hospodárenie obce za rok 2018

predložila Ing. Ľubica Hladká, hospodárka obce. Uviedla, že obec v roku 2018 hospodárila s
prebytkom 4570,64 €. na základe zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy je obec povinná odviesť do rezervného fondu min. 10% z tohoto
prebytku, čo v tomto prípade predstavuje sumu 457,06 €.
Stanovisko k záverečnému účtu predložil Ing. Ivan Sivok, hlavný kontrolór obce. Nemal
pripomienky a odporúča záverečný účet schváliť, buď s výhradami, alebo bez výhrad.
Prejednávané dokumenty sú prílohou zápisnice.
Záverečný účet obce Korytárky za rok 2018 a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 – príloha
č. 1, stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce – príloha č. 2.
Dušan Mitter-starosta obce
Vyzval prítomných poslancov, aby vyjadrili svoje pripomienky
Juraj Malatinec- poslanec
Vyjadril názor, že aj keď záverečný účet bol spracovaný správne a obec postupovala podľa
zákona, rozpočet podľa jeho názoru nebol čerpaný správne a v tomto roku treba tomu predísť
prijatím rozpočtových opatrení podľa potreby.
Dušan Mitter-starosta obce
Vyzval prítomných poslancov, aby hlasovali o schválení ZÚ za rok 2018. OZ v Korytárkach
odsúhlasilo ZÚ obce bez výhrad.
Hlasovanie:
Za: Mgr. art. R. Malatinec, M. Debnár, Bc. P. Šufliarsky, A. Lapínová,
Proti: Ø
Zdržal sa: J. Malatinec. P.Václavík
Dušan Mitter-starosta obce
Vyzval prítomných poslancov, aby hlasovali o odvode 10 % z prebytku rozpočtového
hospodárenia do rezervného fondu obce
Za: Mgr. art. R. Malatinec, M. Debnár, Bc. P. Šufliarsky, A. Lapínová, J. Malatinec.
P.Václavík
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
7. Zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru obce
Dušan Mitter-starosta obce
Predložil návrh a informoval prítomných o povinnosti obcí v zmysle zákona NR SR č.
314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vykonávacích
predpisov, ktoré doposiaľ neboli plnené, mať zabezpečený výkon požiarnej ochrany buď
zriadením DHZO v obci alebo zmluvou s inou obcou alebo mestom o poskytnutí pomoci v
prípade potreby.
Preto oslovil Ing. Erika Piatera, nášho občana, ktorý je zároveň hovorcom Krajského
riaditeľstva HZaZ. Ten ho informoval o možnosti DHZO, úlohách DHZO, možnostiach
zaradenia DHZO do kategórie „C“ v rámci Celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov v
zmysle §3 vyhlášky č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách v zmení neskorších predpisov
na základe čoho bude možné požiadať o finančnú podporu , hasičskú techniku, ako aj dotácie
na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice.
Mgr. art. R. Malatinec-poslanec
Vyjadril názor, že po stretnutí s p. Piaterom a poslancami vidí víziu do tejto činnosti zapojiť
postupne aj mládež a deti v našej obci a vybudovať tak tradíciu DHZO, aby sa rozvinula
náučná a vzdelávacia aktivita v tejto oblasti.
K prejednávanému bodu programu č. 7 neboli ďalšie otázky a pripomienky. Predsedajúci
Dušan Mitter vyzval poslancov, aby pristúpili k hlasovaniu.
Hlasovanie:

Za: Mgr. art. R. Malatinec, M. Debnár, Bc. P. Šufliarsky, A. Lapínová, J. Malatinec.
P.Václavík
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
8. Návrh žiadosti na MV SR o rekonštrukciu garáže na hasičskú zbrojnicu
Dušan Mitter-starosta obce
Informoval o možnosti čerpania prostriedkov z MV SR na modernizáciu a výstavbu
hasičských zbrojníc. V našom prípade sa jedná o dotáciu na rekonštrukciu existujúcej garáže,
ktorú by sme prerobili na hasičskú zbrojnicu. Jedná sa o finančnú dotáciu bez tzv.
„spoluúčasti“. Výška dotácie je max 30000,- € v tomto roku.
K prejednávanému bodu programu neboli pripomienky. Predsedajúci Dušan Mitter vyzval
poslancov, aby pristúpili k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za: Mgr. art. R. Malatinec, M. Debnár, Bc. P. Šufliarsky, A. Lapínová, J. Malatinec.
P.Václavík
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
9. Návrh komunitného plánu sociálnych služieb obce Korytárky 2019-2023
Návrh predniesol starosta obce Dušan Mitter.
Mgr. art. R. Malatinec-poslanec
uviedol, že je potrebné, aby tento dokument mala obec schválený, aby v budúcnosti mohla
čerpať prostriedky na sociálne účely.
K prejednávanému bodu programu neboli ďalšie pripomienky. Predsedajúci Dušan Mitter
vyzval poslancov, aby pristúpili k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za: Mgr. art. R. Malatinec, M. Debnár, Bc. P. Šufliarsky, A. Lapínová, J. Malatinec.
P.Václavík
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
Komunitný plán obce na roky 2019-2023 – príloha č. 3
10. Prejednanie a schválenie vstupu obce do OOCR Novohrad-Podpoľanie
Mgr. art. R. Malatinec-poslanec
Informoval o činnosti rozvojovej agentúry pre VÚC, ktorá je rozdelená na oblastné
organizácie. Keďže činnosť tejto agentúry začala byť finančne podporovaná z VÚC,
rozprúdila sa jej činnosť. OOCR Podpoľanie dostalo minulý rok 37 500,00 €. Mesto Hriňová
za pomoci týchto finančných prostriedkov zriadilo Pamätnú izbu Prof. Š.Nosáľa.
Z týchto peňazí je možné stavať cykotrasy, oddychové zóny a pod.
Dušan Mitter-starosta obce
Zdôraznil, že členstvom v tejto organizácii sa obec zviditeľní v oblasti cestovného ruchu.
K prejednávanému bodu programu neboli ďalšie pripomienky. Predsedajúci Dušan Mitter
vyzval poslancov, aby pristúpili k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za: Mgr. art. R. Malatinec, M. Debnár, Bc. P. Šufliarsky, A. Lapínová, J. Malatinec.
P.Václavík
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø

11. Odpredaj obecného osobného motorového vozidla BMW
Dušan Mitter-starosta obce
pripomenul, že na 3. zasadnutí OZ v Korytárkach bol schválený odpredaj motorového
vozidla BMW .
Na základe uvedenej skutočnosti boli na obecný úrad doručené dve ponuky na zakúpenie
uvedeného motorového vozidla.: 1. ponuka vo výške 2800,00 € -pán Mikuláš Vilhanček
2. ponuka vo výške 2990,00 €- pán Ján Marko.
Na základe uvedených ponúk starosta obce navrhol, aby sa vozidlo odpredalo za vyššiu sumu,
teda 2990,00 €- pre p. Ján Marka.
K prejednávanému bodu programu neboli pripomienky. Predsedajúci Dušan Mitter vyzval
poslancov, aby pristúpili k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za: Mgr. art. R. Malatinec, M. Debnár, Bc. P. Šufliarsky, A. Lapínová, J. Malatinec.
P.Václavík
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
Cenové ponuky – príloha č. 4
12. Žiadosť OZ Javorie o dotáciu na činnosť v roku 2019
Dušan Mitter – starosta obce predložil žiadosť OZ Javorie o pridelenie finančnej podpory na
kultúrne podujatia organizované združením v roku 2019:
25. ročník Celoslovenskej prehliadky fujarášov – 500 Eur
21. ročník Celoslovenskej prehliadky heligonkárov – 500 Eur.
Navrhol tejto žiadosti vyhovieť, pretože obec má záujem na podpore kultúrnych podujatí,
ktoré majú svoju tradíciu a dobré meno, čím sa zviditeľňuje aj obec,. Požiadal poslancov, aby
sa vyjadrili k predloženej žiadosti.
Mgr. art. Roman Malatinec – predseda OZ Javorie
Oboznámil poslancov, ako chcú požadovanú podporu od obce využiť.
K prejednávanému bodu programu neboli pripomienky. Predsedajúci Dušan Mitter vyzval
poslancov, aby pristúpili k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za: Mgr. art. R. Malatinec, M. Debnár, Bc. P. Šufliarsky, A. Lapínová, J. Malatinec.
P.Václavík
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
Žiadosť OZ Javorie – príloha č. 5
13. Rozpočtové opatrenie č.1
Rozpočtové opatrenie č.1 predložila Ing. Ľubica Hladká, hospodárka obce. Uviedla že sa
jedná o navýšenie položiek bežného rozpočtu v celkovej výške 4200,00 €, z toho 700,00 €
na zriadenie DHZ a 3500,00 € na vyhotovenie projektových dokumentácií a posudkov.
Rozpočtové opatrenie č. 1 – príloha č. 6
K prejednávanému bodu programu neboli pripomienky. Predsedajúci Dušan Mitter vyzval
poslancov, aby pristúpili k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za: Mgr. art. R. Malatinec, M. Debnár, Bc. P. Šufliarsky, A. Lapínová, J. Malatinec.
P.Václavík

Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
14. Prerokovanie platu starostu obce
Starosta obce- Dušan Mitter predniesol stručnú správu o činnosti, počas svojho pôsobenia vo
funkcii starostu obce od 10.12.2018. Uviedol zoznam projektov, ktoré boli podané a niektoré
z nich už aj schválené.:
projekt Wifi- 7500,00 €- schválený
projekt Rekonštrukcia VO- 13500,00 € - schválený
projekt Rekonštrukcia všešportového ihriska- 10000,00 € - schválený
Uviedol aj svoje ďalšie plány a vízie: osvetlenie prechodov pre chodcov, výstavba kanalizácie
a ČOV, zateplenie budovy ZŠ s MŠ , cesta do Lapínov, do Riečkárov, 2 svetelné body u
Lopušníkov a Golianov atď.
Mgr. art. Roman Malatinec – predseda OZ Javorie
Uviedol, že návrh na zvýšenie platu starostu obce predkladá on spolu s predsedom finančnej
komisie M. Debnárom. Jedná sa o citlivú otázku. Podotkol, že komunikácia medzi starostom a
poslancami OZ sa výrazne zlepšila oproti minulosti. Taktiež sa zlepšila komunikácia medzi
občanmi a starostom obce.
Miroslav Debnár-poslamec
Predniesol ponuku na zvýšenie platu starostu o 15 %, čo činí zvýšenie o 279,00 €, s
účinnosťou od 01.06.2019.
Pavel Václavík-poslanec
upozornil, že v úvode chcel tento bod stiahnuť z programu, a to len kvôli šetreniu finančných
prostriedkov
K prejednávanému bodu programu neboli ďalšie pripomienky. Predsedajúci Dušan Mitter
vyzval poslancov, aby pristúpili k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za: Mgr. art. R. Malatinec, M. Debnár, Bc. P. Šufliarsky, A. Lapínová, J. Malatinec.
Proti: Ø
Zdržal sa: P.Václavík
15. Žiadosť o prenájom „obecnice“ (2 subjekty)
Starosta obce-Dušan Mitter informoval o dvoch subjektoch, ktorí majú záujem o prenájom . 1.
subjekt – jedná sa o firmu „green for life“, ktorá chce na uvedenom pozemku podnikať v
oblasti záhradníckych služieb a druhý subjekt je náš občan, p. Úradník, ktorý chce na časti
pozemku vykonávať poľnohospodársku nepodnikateľskú činnosť.
Starosta obce vyzval uvedených uchádzačov, aby predstavili svoje požiadavky.
Zástupca firmy „grren for life“, p. Vanek predstavil svoj zámer. Informoval o tom, že sa
jedná hlavne o pestovanie tzv. „trávových kobercov“, škôlku a spracovanie bioodpadu.
Predpokladaná doba pôsobenia je min. 10 rokov a plánuje zamestnať asi 20 zamestnancov.
p.Ľutáková-verejnosť
opýtala sa p. Vaneka, či už má aj inde takúto firmu
-odpovedal jej, že áno, na Slatinských Lazoch
Dušan Mitter- starosta obce
Opýtal sa poslancov, či majú návrhy, aké nájomné by mala táto forma platiť obci za prenajatý
pozemok o výmere cca 1 ha.
Juraj Malatinec- poslanec
skonštatoval, že keďže sa jedná o vysoko ziskovú činnosť, navrhol sumu 700,00 € /mesačne.
Ján Paľko- verejnosť
Navrhol, aby sa mu pozemok prenajal zadarmo, aspoň na 1 rok podnikania, lebo bude mať

množstvo iných výdavkov a pre obec to aj tak bude mať veľký prínos. Po roku činnosti sa
môže tento stav prehodnotiť podľa toho, ako sa mu „bude dariť“.
Mgr. art. Roman Malatinec – predseda OZ Javorie
Navrhol, aby sa zástupca firmy „green for life“ stretol s občanmi, ktorých sa to bude
bezprostredne dotýkať, lebo tam bývajú, a informoval ich o tom, čo im to prinesie, nájomné
navrhol vo výške 600,00 E mesačne.
Nasledovala 5 minútová prestávka.
Dušan Mitter- starosta obce
Uviedol, že po dohode s poslancami OZ navrhuje výšku nájmu pre firmu „Green for life“ vo
výške 600,00 € /mesačne s podmienkou, že výška nájmu sa po 1. roku činnosti firmy
prehodnotí.
Hlasovanie:
Za: Mgr. art. R. Malatinec, M. Debnár, Bc. P. Šufliarsky, A. Lapínová, J. Malatinec.
P.Václavík
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
Dušan Mitter- starosta obce
vyzval p. Úradníka, aby predniesol svoje požiadavky a upozornil ho, že nájom je možný
najskôr od 01.01.2020, nakoľko v súčasnosti je pôda v prenájme RD Kriváň a oni už majú
podanú žiadosť o dotácie na PPA
Miroslav Úradník-verejnosť, záujemca o prenájom
informoval o tom, že pôdu chce kosiť a chovať na nej pár kusov hovädzieho dobytka pre
vlastnú spotrebu. V prípade, že by sa našiel investor, ktorý by v budúcnosti chcel na uvedenej
pôde podnikať, ukončí zmluvu o nájme.
Miroslav Debnár-poslanec
navrhol cenu 40/,00 € za rok.
Mgr. art. Roman Malatinec-poslanec
navrhol cenu 50/,00 € za rok.
Pavel Václavík-poslanec
opýtal sa, či bude mať p. Úradník osvedčenie SHR a či bude žiadať o dotácie z PPA
Miroslav Úradník-verejnosť, záujemca o prenájom
uviedol, že nie je a nebude SHR a dotáciu bude žiadať, jej výška je cca 220 € za jeden hektár
Dušan Mitter- starosta obce
K prejednávanému bodu programu neboli ďalšie pripomienky. Predsedajúci Dušan Mitter
vyzval poslancov, aby pristúpili k hlasovaniu o cene 50,00 € /rok
Hlasovanie:
Za: Mgr. art. R. Malatinec, M. Debnár, Bc. P. Šufliarsky, A. Lapínová, J. Malatinec.
P.Václavík
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
16. Rôzne
Mgr. art. Roman Malatinec-poslanec
Opýtal sa starostu obce, aby sa pokúsil nájsť v kancelárii starostu starší geometrický plán z
jednania o pozemkoch pri dome p. Farbiaka
Anna Lapínová-poslankyňa

upozornila na to, že pri dome so súpisným číslom 17, ktorého majiteľ nebýva v našej obci je
zaburinený pozemok okolo domu a treba ho vyzvať, aby si splnil povinnosť vyčistenia
pozemku.
Bc.Pavel Šufliarsky- poslanec
informoval o tom, že tzv. „cesta popd kopec“, okolo Fialovcov je vo veľmi zlom technickom
stave
Dušan Mitter- starosta obce
reagoval na všetky tieto pripomienky kladne s tým, že všetko je buď v štádiu riešenia, alebo
sa bude v dohľadnej dobe riešiť. Čo sa týka uvedenej cesty, tá je v správe Lesov SR, ale aj
tak je potrebné ju opraviť
Pavel Malatinec- verejnosť
Opýtal sa poslanca R. Malatinca , či je pravda, že VÚC môže obci pomôcť s prípravou a
tvorbou projektov za sumu 400,00 €, nakoľko o takejto možnosti počul v televízii.
Mgr. art. Roman Malatinec-poslanec
odpovedal, že vieme o tom, ale nejde o vypracovávanie projektov, len o pomoc pri príprave
žiadostí a iné administratívne úkony spojené s prípravou na podanie projektov.
p. Ľuptáková- verenosť
opýtala sa, že ktoré cesty v intraviláne obce sú už majetkovo vysporiadané
Juraj Malatinec-poslanec
odpovedal jej, že všetky, okrem cesty „do Lapínov“, táto je štátna a musíme požiadať o jej
vyňatie zo SPF. Ďalším problémom týchto ciest je, že nemajú dostatočnú šírku a nevyhovujú
súčasným štandardom.
Dušan Mitter- starosta obce
Zdôraznil, že obec musí urýchlene tento proces vyňatia pozemkov začať, lebo pokiaľ nebudú
pozemky vysporiadané, nie je možné čerpať finančné prostriedky z dotácií na tieto cesty.
Pavel Malatinec-verejnosť
upozornil na to, že keď chceme podávať veľa projektov môže sa stať, obec nebude mať na
„spoluúčasť“ na toľkých projektoch
Ján Paľko-verejnosť
upozornil na to, že stále nie je vyriešená otázka zákazu vjazdu kamiónov do našej obce a ničia
nám naše miestne komunikácie
Dušan Mitter- starosta obce
informoval o tom, že oslovil Dopravný inšpektorát, aby mu poradili, ako máme postupovať, a
budeme to riešiť v najbližšej dome na Okresom úrade vo Zvolene, odbor dopravy a MK
Keďže neboli ďalšie pripomienky, predsedajúci Dušan Mitter vyzval poslanca, aby prečítal
návrh na uznesenia.
17. Návrh na uznesenia
Návrh uznesenia predložil člen návrhovej komisie Juraj Malatinec. Tento návrh bol
schválený.
Hlasovanie
Za: Mgr. art. R. Malatinec, M. Debnár, Bc. P. Šufliarsky, A. Lapínová, J. Malatinec.
P.Václavík
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
12. Záver
Štvrté zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Dušan Mitter o 19.25 h.
Poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí.

U Z N E S E N I E č. 04/2019
zo štvrtého zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 22.05. 2019

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V KORYTÁRKACH
A. berie na vedomie
1. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Korytárky za rok 2018

B. s ch v a ľ u j e
1. Program obecného zastupiteľstva podľa pozvánky
2. Záverečný účet obce Korytárky za rok 2018- bez výhrad
3. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia obce a odvod do rezervného fondu vo výške 10 %.
4. Zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru Obce Korytárky podľa § 11 Zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa §15 ods. 1 písm. b)
zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
5. Návrh žiadosti na MV SR o dotáciu na rekonštrukciu garáže na hasičskú zbrojnicu
6. Komunitný Plán sociálnych služieb obce Korytárky na roky 2019-2023
7. Členstvo v OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie so sídlom Ul. Dr. Herza 240/1,
984 01 Lučenec a rovnako schvaľuje zástupcu obce, ktorým je Dušan Mitter, starosta obce
8. Odpredaj motorového osobného vozidla BMW 740 v cene 2990,00 Eur p. Jánovi Markovi.
9. Dotáciu pre OZ Javorie na každú akciu vo výške 500,00 Eur, t.j. 500,00 Eur na CPF
a 500,00 Eur na CPH
10. Úpravu rozpočtu obce Korytárky na rok 2019 - Rozpočtové opatrenie č.1
11. Zvýšenie platu starostu o 15 % mesačne, s účinnosťou od 01.06. 2019
12. Prenájom Obecného pozemku v KÚ Korytárky , parc.č. 21988 o výmere 10 000 m² pre firmu
Green for Life, s.r.o., so sídlom 962 25 Slatinské Lazy 156 .Výška nájomného sa stanovuje
na 600,00 Eur mesačne, s podmienkou, že výška nájomného sa po 1 roku činnosti prehodnotí
13. Prenájom Obecného pozemku v KÚ Korytárky parc.č. 21988 o výmere 16536 m² a parc.č.
21987 o výmere 12123 m², spolu 28 659 m² na nepodnikateľské účely, resp. poľnohospodársku

