Obec Korytárky
Korytárky 215, 962 04 Korytárky
Číslo spisu:608/UK1/2016
Zápisnica
z dvanásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 14. 12. 2016
v Korytárkach
Prítomní: Mgr. Ľubomír Straka – starosta obce, Anna Lapínová, Dušan Mitter, Mgr. Jaroslav
Straka, Štefan Mičuda, Peter Ďaloga– 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. Návrh VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady
6. Rozpočet obce Korytárky na rok 2017
7. Rôzne (doplnené:informácie o ČOV, výročie školy, verejné osvetlenie)
8. Diskusia
9. Schválenie uznesenia
10. Záver.
1. Otvorenie zasadnutia
Dvanáste zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a ďalej viedol starosta obce Mgr.
Ľubomír Straka o 16.05 h, ktorý zároveň privítal poslancov. Skonštatoval, že sú prítomní piati
poslanci. Starosta predložil program dnešného zasadnutia. Program OZ (aj s navrhovanými
doplňujúcimi bodmi, ktoré doplnil poslanec Štefan Mičuda)) bol schválený.
Hlasovanie
Za: 5
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 boli určení Anna Lapínová a Štefan Mičuda .
3. Voľba návrhovej komisie
Predsedajúci predložil návrh na voľbu členov návrhovej komisie v zložení: Mgr. Jaroslav
Straka, Dušan Mitter. Predložený návrh bol jednohlasne schválený.
Hlasovanie
Za: 5
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.
Čo sa týka prevodu vlastníctva pozemkov pod cestu „do Lapínov“, Mgr. Ľ. Straka, starosta
obce navrhol, aby sa táto otázka riešila v bode „rôzne“.
5. Návrh VZN o daniach a miestnom poplatku za KO
Návrh VZN bol v zákonom stanovenej lehote zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke
obce. Návrh VZN predložila Ing. Ľubica Hladká, hospodárka obce. Oboznámila prítomných,
že obec v návrhu sa nezvyšujú žiadne dane a poplatky. Do VZN bol doplnený § 23, kde sa
dopĺňa poplatok za stočné, ktorý však zostáva v nezmenenej výške 3 € na osobu a rok.
Dopĺňa sa fixná zložka 1 € na domácnosť/rok na základe Vyhlášky ministerstva životného
prostredia SR 397/2003.
Hlasovanie
Za: 5
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
Schválelné VZN č. 3/2016 je prílohou č. 3 zápisnice.
6. Rozpočet obce Korytárky na rok 2017
Návrh rozpočtu bol v zákonom stanovenej lehote zverejnený na úradnej tabuli a webovej
stránke obce. Návrh rozpočtu predložila Ing. Ľ. Hladká, hospodárka obce. Bolo
skonštatované, že rozpočet je zostavený ako prebytkový s prebytkami v časti bežný rozpočet
Bežný rozpočet je navrhovaný tiež ako prebytkový. Tento prebytok je však potrebný na
financovanie bežných výdavkov v ZŠ s MŠ.
Anna Lapínová – poslankyňa
Chcem sa opýtať, kde sú v časti „miestne komunikácie“ prostriedky na novú cestu?
Mgr. Ľubomír Straka – starosta obce
Ak sa nám podarí získať pozemky na základe osvedčenia budem hľadať možnosti, kde by sa
dalo ušetriť.
Mgr. Jaroslav Straka – poslanec
My sme sa ešte nedohodli, či to ideme vykupovať, ak sa nám nepodarí získať všetky parcely.
Mgr. Ľubomír Straka – starosta obce
Máme už nejaké podpisy zozbierané, zatiaľ sme sa dohodli, že nejdeme cestou , že sa budú
pozemky vykupovať.
Peter Ďaloga – poslanec
Postavme si cest v akcii „Z“, ako sa stavalo kedysi...
Rastislav Bystriansky – občan obce
Úvery sa vzali na iné veci, nie je možné zobrať úver na tento účel?
Mgr. Ľubomír Straka – starosta obce
Určite nepôjdeme cestou vyplácať za 1 m2 30 €!
Dušan Mitter – poslanec
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Vyplatíš jedného, bude chcieť každý.......
Mgr. Ľubomír Straka – starosta obce
Snažili sme sa im vysvetliť, že ich pozemok sa zhodnotí..... Niektorí sa ešte nevyjadrili,
povedali, že si premyslia a ozvú sa.
Peter Ďaloga – poslanec
Mal by to mať na starosti stavebný úrad alebo okresný úrad.....
Pavel Václavík – občan obce
Treba skúsiť inú formu, iné možnosti...
Pavel Malatinec – občan obce
Mal by sa urobiť situačný plán a vyčleniť pozemky. Je tam ešte jeden problém, odkedy sa
prekladal silnoprúd. Je tam odvtedy ochranné pásmo.
Mgr. Jaroslav Straka – poslanec
Časť ľudí podpísala. Časť nepodpísala, skúsili sme takýto spôsob a budeme s ľudmi rokovať
ďalej. Radšej sa zamyslime nad tým, čo so školou? Bolo by treba aj z dlhodobého hľadiska
uvažovať, či je to efektívne.....
Mgr. Ľubomír Straka – starosta obce
Podielové dane sa odvíjajú aj od toho, či máme materskú školu, tá škôlka má opodstatnenie.
Súvisí to aj s rozpočtom. Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyhlásilo výzvu a môžeme
získať až 139 000 € na zateplenie a okná. Ja robím všetko preto, aby tá škola bola.
Ing. Ivan Sivok – hlavný kontrolór
Predložil a podrobne vysvetlil stanovisko k rozpočtu obce na rok 2017. Pripomenul, že
rozpočet obce sa dá vždy upraviť. Upozornil, že je treba sledovať plnenie rozpočtu a
schvaľovať v dostatočnom predstihu Rozpočtové opatrenia. Posledný dátum na úpravu
rozpočtu, ktorá navyšuje výdavkové položky je koniec augusta.
Ďalej upozornil na nasledovné skutočnosti:
-obec nemôže prekročiť úverové zaťaženie - 60 % bežných príjmov obce
-pozitívne je, že podielové dane by sa mali zvýšiť o 5-8 %
-výška vlastných príjmov obce by mala byť na rovnakej úrovni ako minulý rok, nakoľko sa
nemenila výška miestnych daní a poplatkov
-prísľub, že budú tzv. “Malotriedky” podporované zo strany štátu
-zvyšovanie miezd v ZŠ a v MŠ, ktoré je už schválené zákonom
Navrhuje rozpočet na rok 2017 schváliť a rozpočet na roky 2018 a 2019 zobrať na vedomie.
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2017-2019 je prílohou
č. 1 zápisnice.
Hlasovanie
Za: P. Ďaloga, A. Lapínová, Š. Mičuda, D. Mitter, Mgr. J. Straka,
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
Schválený rozpočet obce na rok 2017 je prílohou č. 2 zápisnice.

7. Rôzne
Mgr. Ľubomír Straka – starosta obce
Čo sa týka ČOV- momentálne stále nie je výzva. Dali sme si požiadavku aj na prostriedky z
MAS a OZ Podpoľanie, zatiaľ vieme len, že je veľký záujem o tieto prostriedky a nevieme
ako budú prerozdelené medzi jednotlivé obce.
Rastislav Bystriansky – občan obce
V akom stave je projekt? Na minulom zasadnutí OZ bolo povedané, že projekt je podaný ale
nie je politická vôľa.... Na 3. zasadnutí OZ sa pýtala poslankyňa Anna Lapínová v akom
stave je dobudovanie ČOV, odpoveď- nie je výzva. Keďže je projekt podaný, nemalo by byť
stavebné povolenie na projekt? Keďže neexistuje stavebné povolenie, nie je projekt poslaný.
Mgr. Ľubomír Straka – starosta obce
Projekt je vypracovaný, nie podaný.
Rastislav Bystriansky – občan obce
Ak nemáte stavebné povolenie, nemôžete ísť ďalej.
Mgr. Jaroslav Straka – poslanec
My sme v čase, keď sa zadával projekt (všetci sme ho videli) rozhodovali ako ďalej. Keďže
nebola výzva, ako môžeme mať stavebné povolenie? Keď bude projekt pokrytých z určitých
zdrojov bude vydané stavebné povolenie, lebo jeho platnosť je len 3 mesiace. Keď táto doba
uplynie, prostriedky na povolenie budú vynaložené zbytočne. Nebolo to doriešené z pohľadu
finančného krytia. Bolo už „x“ projektov, a ani jeden neprešiel.
Mgr. Ľubomír Straka – starosta obce
Ja to neviem vybudovať z rozpočtu obce. Už nám v tomto chcel pomôcť aj prednosta
Krajského úradu v Košiciach a neurobil s tým nič.
Rastislav Bystriansky – občan obce
Kedy boli naposledy nádrže vyťahované? Je to v poriadku?
Mgr. Ľubomír Straka – starosta obce
Je to klasický septik, ale nebol vyťahovaný nikdy.
Pavel Malatinec -občan
Bol som na tom zasadnutí a pamätám si, že firma XEMAR to urobí a nebude chcieť žiadne
peniaze. Je to už tretia verzia. Jeden projekt stál 240 000,-Sk ešte za nebohého p. starostu
Paľka, ale neboli peniaze. Peniaze stáli aj pozemky, ktoré sa vykúpili, ale nenašli sa peniaze,
aby sa vyčistili splašky.
8. Diskusia
Rastislav Bystriansky – občan obce
Na 2. zasadnutí OZ sme s p. Václavíkom zhodne chceli vidieť stavebné povolenie, povedal si,
že ho máš a dnes hovoríš, že ho nemáš.........
Pavel Václavík – občan
Ja som chcel reagovať, aby sme mali jasné informácie. Tu sa povie jedna veta- nebola
výzva......Sú aj projekty na 500,- alebo 1000,- Eur a vieme ich dostať do rozpočtu?

Peter Ďaloga – poslanec
Rozpočet sa upraví podľa potreby, predneste, čo máte.
Pavel Václavík – občan
Ja čakám na to, aké projekty sa zrealizovali.
Mgr. Jaroslav Straka – poslanec
Koľkokrát ste oslovili poslancov, alebo starostu s konkrétnym návrhom? Čo sa týka
poslancov, ja som ochotný reagovať, len treba prísť za nami a konkrétne sa stretnúť. Myslím
si, že toto nevedie k ničomu....
Pavel Malatinec- občan obce
Keby stavba p. Kučeru zmizla, čistička by fungovala. Potešilo ma, keď si povedal, že čističku
treba. Ale treba skultúrniť priestor okolo. Sú tam stromy s priemerom 15 cm, znehodnotia
čističku. Treba ich odstrániť.
Mgr. Ľubomír Straka – starosta obce
Bolo to vyčistené, keď som bol 1.rok starostom. Dal som urobiť betónové poklopy u p.
Babicovej.
Roman Malatinec- občan obce
Ja, ako občan mám právo navrhovať zmeny. Budem Vám vytýkať niektoré zlé veci: Pýtam sa,
vedia poslanci tvoje vízie kapitálových investícií na rok 2017?
Všimol si si aktivity p. Segečovej ? Čo sa týka iných akcií: SNP- si aktívny, ale mesiac úcty k
starším - nie je. Z. Segečová chce kúpiť páliacu pec, je to tam? Kultúrna osvetová činnosť –
my nečerpáme žiadne prostriedky na podujatia. Výročie školy: kedy bude, kde sú na to
prostriedky? Na ten program treba peniaze z výziev.
Pán poslanec Straka povedal „že máme problém“, opýtal si sa ľudí? Chceme zavrieť školu?
Školu budeme musieť zrušiť, MŠ presunieš do dediny a majetok zveľadíš a môže sa budova
previesť na iného majiteľa.
Vedia poslanci tvoj plán na rok 2017? reálne výsledky chceme hodnotiť. Najviac ma trápia
kultúrne podujatia, chodíš tam? Nepotrebujeme kultúrny kalendár? Dôchodcovia si robia
svoje, Marian si robí svoje, Vilhanček si robí svoje, my sme sedeli a robili. Bol som tvojou
opozíciou a aj budem
Mgr. Ľubomír Straka – starosta obce
Čo sa týka Zuzky Segečovej ja s ňou mám veľmi dobrú spoluprácu. Kalendár kultúrnych
podujatí – ja som o ňom nepočul, nestretol som sa s tým nápadom. Ak ste ho urobili, dobre.
Ja mám zvolávať, že bude Mikuláš, bude SNP...? Keď mi zavolajú z Klubu dôchodcov,
nemám problém im pomôcť, alebo SNP a podobne.
Roman Malatinec- občan obce
Ja chcem, aby si bol hybná sila, je tu dezorientácia, čo kedy bude, čo sa čoho týka.....Ja
potrebujem termíny. Žiadal som 500 Eur na kožuštek, 1800 € sme dostali, potrebujeme od
Vás len 500 €.
Mgr. Ľubomír Straka – starosta obce
Príď za mnou a dohodneme sa. Čo sa týka školy, je to školský rok 2016/2017. V tomto roku
nebolo ani času, ani financií. Ja som už plánoval, aby sme si pozvali hostí, urobili program v
jarných mesiacoch.
Pavel Šufliarsky- občan obce

Chcem sa opýtať na to, ako je to s chodníkom, ktorý sa mal opraviť?
Mgr. Ľubomír Straka – starosta obce
My sme to už s Dušanom Mitterom riešili aj s p. Babicovou.
Dušam Mitter- poslanec
Chceli sme to stihnúť v tomto roku, ale vzhľadom nato, že už mrzne, musíme to urobiť až v
novom roku. Beriem si to na starosť.
Pavel Václavík – občan
Nemala sa robiť celková rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci?
Mgr. Ľubomír Straka – starosta obce
My sme vyskúšali „LED-kové“ svetlá, za jedno sme zaplatili skoro 1000,- € a nefunguje.
Momentálne sme ich vymenili za obyčajné, pretože nie sú dobré.
Pavel Šufliarsky- občan obce
V rozpočte som videl sumu 4000,- € na plat pre zberný dvor. Potom ďalšie 4000 na odmeny.
Mgr. Ľubomír Straka – starosta obce
To je plat pre chlapov, ktorý tam pracujú, a tá druhá suma nie sú odmeny, ale príplatky, sú to
dve mzdové zložky ich platov na celý rok.
Dušam Mitter- poslanec
Chcem ja povedať k uvedeným problémom: Cesta do „Lapínov“ - 60 % majiteľov pozemkov
súhlasí, budeme sa snažiť dotiahnuť to do konca roka 2017.
ČOV- je to problém, ktorý nás tlačí niekoľko desaťročí, viem o jednom riešení, ale musí byť
politická vôľa.
Zberné jamy: pôjdem s p. starostom pozrieť, všetko je o komunikácii a o dohode.
Pavel Václavík – občan
Stretávate sa málo, mňa zaskočilo, že ste si odsúhlasili, že sa budete stretávať každé 2
mesiace.
Mgr. Jaroslav Straka – poslanec
Čo sa týka komunikácie mali sme zastupiteľstiev viac, ak sa Vám zdá, že je to málo, príďte za
nami, a máte priestor vyjadriť svoj hlas vo voľbách.
9. Schválenie uznesenia
Návrh uznesenia predložil člen návrhovej komisie Mgr. Jaroslav Straka. Tento návrh bol
jednohlasne .
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
11. Záver
Dvanáste zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Mgr. Ľubomír Straka o
18.30 hod.

