2

Obec Korytárky
Korytárky 215, 962 04 Korytárky

Zápisnica
z osemnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 05. 02. 2018
v Korytárkach
Prítomní: Peter Ďaloga, Miroslav Debnár, Anna Lapínová, Juraj Malatinec, Dušan Mitter,
Mgr. Jaroslav Straka, 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 plnenia uznesenia
5. Informácia o projekte kanalizácie od školy po napojenie na starú kanalizáciu
6. Informácia o stave požiadavky na verejné osvetlenie a napojenie rozhlasu do
Lopušníkov a Golianov
7. Informácia o možnosti čerpania dotácie pre obce od miestnej akčnej skupiny
8. Prerokovanie návrhu rozpočtu obce Korytárky na rok 2018
9. Rôzne:
- informácia o umiestnení pamätnej tabule na budove ZŠ s MŠ
- informácia o možnostiach čerpania dotácií pre rok 2018
10. Schválenie uznesenia
11. Záver
1. Otvorenie zasadnutia
Osemnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a ďalej viedol zástupca starostu obce
Dušan Mitter o 17.05 h. Pozvánka na OZ bola doručená všetkým poslancom OZ včas a bola
zverejnená v zmysle zákona. Predložil návrh programu dnešného zasadnutia, ktorý poslanci
jednohlasne schválili.
Hlasovanie
Za: P. Ďaloga, M. Debnár, A. Lapínová, J. Malatinec, D. Mitter, Mgr. J. Straka, Bc. P. Šufliarsky
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 Peter Ďaloga, Anna Lapínová.
4. Voľba návrhovej komisie
Predsedajúci predložil návrh na voľbu členov návrhovej komisie v zložení: Juraj Malatinec,
Miroslav Debnár. Predložený návrh bol jednohlasne schválený.

Hlasovanie
Za: P. Ďaloga, M. Debnár, A. Lapínová, J. Malatinec, D. Mitter, Mgr. J. Straka, Bc. P. Šufliarsky
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
5. Kontrola plnenia uznesenia zo sedemnásteho zasadnutia OZ
Kontrolu vykonal predsedajúci Dušan Mitter. Pri kontrole uznesenia sa rozprúdila vzájomná
debata medzi poslancami J. Malatincom a Mgr. J. Strakom. J. Malatinec upozornil, že je
najvyšší čas prijať konkrétne stanovisko, pretože vzájomné dohody medzi starostom
a poslancami sa neplnia. Vymenoval skutočnosti ku ktorým má výhrady. Mgr. J. Straka
oponoval, že uvedené invektívy na rokovanie zastupiteľstva nepatria a nebude sa viac k tomu
vyjadrovať. Ľahko sa rozpráva, keď tu starosta nie je. Kontrola uznesenia má byť v zmysle
splnené – nesplnené. Pokračovalo sa v kontrole uznesenia:
Bod C. schvaľuje
1. Program obecného zastupiteľstva s doplnením o body, ktoré dali poslanci.
2. Aby sa zastupiteľstvo konalo každý mesiac – nesplnené.
4. Návrh do rozpočtu na vybudovanie osvetlenia a rozhlasu do miestnej časti Lopušníkovci
- nesplnené, úloha trvá naďalej.
5. Schvaľuje limit na disponovanie s finančnými prostriedkami starostu do výšky 1 000 €, nad
tento limit musí zvolať poslancov – splnené.
6. Plat starostu obce Mgr. Ľubomíra Straku s účinnosťou od 01. 12. 2017 – splnené
7. Umiestnenie pamätnej tabule na budove Základnej školy po konzultácii s MO SZBP
Podujatie bude 10. 02. 2018, doteraz všetko splnené
Bod E. odporúča
1. Zvolať pracovné stretnutie poslancov ku rokovaniu vo veci „cesta do Lapínov“ a „ulica
u Riečkarov“ do dvoch týždňov od zastupiteľstva - nesplnené, úloha trvá ďalej.
2. Podať žiadosť o dotáciu na Environmentálny fond na financovanie výstavby kanalizácie
od školy po napojenie na starú kanalizáciu – nesplnené, úloha trvá ďalej.
5. Informácia o projekte etapy kanalizácie od školy po napojenie na starú kanalizáciu
Juraj Malatinec, poslanec
Starosta obce nepodnikol žiadne kroky. Nebola vypracovaná projektová dokumentácia a projekt
nebol podaný. Informoval sa v spoločnosti Ekoservis Slovensko, s. r. o., Veľký Slavkov, kde bol
vypracovaný projekt, ale len na úpravu dvoch nádrží – septikov pre terajšiu obecnú kanalizáciu.
Bolo mu potvrdené, že ďalšia projektová dokumentácia sa nerobila aj keď niekoľkokrát
kontaktovali obec Korytárky.
Mgr. Jaroslav Straka, poslanec
Projekty na kanalizáciu zo staršieho obdobia boli vypracované, ale nebola vhodná výzva. Vo
výzve sú stanovené podmienky, ktoré treba splniť. Väčšinou boli tieto výzvy pre obce nad 2000
obyvateľov. Podotkol, že je neslušné hovoriť o starostovi a jeho práci v jeho neprítomnosti.
Juraj Malatinec, poslanec
Ak teda máme staršiu dokumentáciu, ktorá je platná a dá sa využiť, tak treba z toho vychádzať.
On je pripravený pomôcť a spolupracovať na realizácii projektu. Situácia je kritická, hlavne
v časti od školy po cintorín. Splašky plávajú poza novostavby rodinných domov.
Rastislav Bystriansky, verejnosť
Prečítal doručenú odpoveď – e-mail od spoločnosti Ekoservis Slovensko, v ktorej sa informoval
o predmetnom projekte. Za vypracovanie projektu obec zaplatila 1 188 € a pýta sa, prečo teda
nebolo konané ďalej. V januári 2016 bola výzva, ale obec nemala stavebné povolenie na
vybudovanie ČOV – dvoch odpadových nádrží.
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Juraj Malatinec, poslanec
Prečo nebolo vybavené stavebné povolenie? Keď sme sa obrátili na uvedenú firmu, tak sa to
malo dotiahnuť do konca. Ide o finančné prostriedky, ktoré sú poskytované v rámci
Environmentálneho fondu, nie z prostriedkov EÚ.
Mgr. Jaroslav Straka, poslanec
Pod nádržami (septikmi) obecnej kanalizácie a v jej okolí nie je vysporiadané vlastníctvo
k pozemkom. Žiadosť bola podaná a je treba, aby tu bol starosta a vysvetlil to.
Dušan Mitter, poslanec
Situácia v riešení kanalizácie tejto časti obce je naozaj kritická V súčasnej dobe je to priorita
obce. Prisľúbil, že bude maximálne spolupracovať so starostom a presadzovať čo najrýchlejšie
riešenie.
Mgr. Jaroslav Straka, poslanec
Ak sú v tejto časti väčšinou novostavby RD, tak potom prečo nemajú vybudované septiky
a splašky vypúšťajú do miestneho potoka. Zvažovali sa najefektívnejšie riešenia a postupy
v príprave projektov. Na navrhované riešenia bolo vypracované výškové zameranie v časti do
Lapínov, aby sa mohla pripojiť aj táto časť obce.
Zuzana Segečová, verejnosť
Zaujímala sa, ako sa bude ďalej riešiť kanalizácia, keď má informáciu, že do roku 2021 musí byť
každá obec napojená na verejnú kanalizáciu.
Juraj Malatinec, poslanec
Nádrže sú v nevyhovujúcom stave, potrebujú rekonštrukciu. Zaoberáme sa nevýhodným
riešením, prečerpávať kanalizáciu hore-dolu. Prečo nebojujeme o novú ČOV niekde na Táľoch.
Na toto všetko je starosta, aby dojednával, vybavoval a zabezpečoval. S poslancami nikto
nejedná.
Bc. Pavel Šufliarsky, poslanec
Za sedem rokov sa tu nič neurobilo. Všetko sú to len básničky.
Rastislav Bystriansky, verejnosť
Aké možnosti majú vlastne poslanci a občania a ako môžu dotlačiť starostu, aby spolupracoval.
6. Informácia o stave požiadavky na verejné osvetlenie a napojenie rozhlasu do Lopušníkov
a Golianov.
Mgr. Jaroslav Straka, poslanec
Informoval, že spolu so starostom boli pozrieť v tejto časti obce, aké by bolo najvýhodnejšie
riešenie zabezpečiť verejné osvetlenie a miestny rozhlas. Stĺpy sú dobré, treba potiahnuť niektoré
drôty, ale toto celé môžeme robiť len v spolupráci so Stredoslovenskou energetikou, a. s., Žilina.
Čo sa týka verejného osvetlenia zvažovalo sa aj solárne napojenie, toto je však nevýhodné. Je
drahé a nevydrží dlho.
Dušan Mitter, poslanec
Bol tam tiež na obhliadke a potvrdil, že obec bez spolupráce so SSE Žilina nemá reálnu šancu na
riešenie. Pravdepodobne nezmôže nič. Potvrdil, že riešiť VO a MR napojením na solárny spôsob
je nerentabilné.
Rozália Lopušníková, verejnosť.
Možno by stačilo MR namontovať pri rodinnom dome Jozefa Marcineka a nasmerovať ho na ich
stranu.
Juraj Malatinec, poslanec
Opýtal sa, kto z poslancov by sa podujal riešiť tento stav a podať projekt.
Riešenie rozhlasu budú zabezpečovať poslanci Peter Ďaloga a Dušan Mitter do 30. 06. 2018.
K verejnému osvetleniu sa musí vyjadriť starosta obce.
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Prijalo sa uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce o doplnenie osvetlenia v časti do Golianov,
Lopušníkov a rozšírenie aj do Sujov (Pumľova dolina).
Termín do 30. 06. 2018
Pavel Václavík, verejnosť
Žiada poslancov OZ, aby sa venovali aj verejnému osvetleniu v ulici smerom do Lapínov, „nová
ulica“ – novostavby RD. Chýbajú tam ďalšie svetlá od rodinného domu Jozefa Mičudu. Býva
tam desať dospelých ľudí a trinásť detí. Osvetlenie je nízke a slabé, tzv. chodníkové.
Zo zasadnutia odišiel poslanec Peter Ďaloga o 18.20 hod
7. Informácia o možnosti čerpania dotácie pre obce od miestnej akčnej skupiny
Mikroregiónu Podpoľanie.
Juraj Malatinec, poslanec
Informoval o možnostiach získania finančných prostriedkov od miestnej akčnej skupiny
Mikroregiónu Podpoľanie. Pripomenul tie projekty, ktoré podal ešte on, keď bol vo funkcii
starostu obce. Odvtedy sa nepožiadalo o nič. MAS má určitý balík peňazí, ktoré sú smerované od
Ministerstva pôdohospodárstva. Očakáva sa výzva v apríli 2018 a dovtedy musí byť
vypracovaný projekt týkajúci sa zveľadenia budov a priestorov na voľnočasové zameranie, ktoré
sú vo vlastníctve obce. V minulosti boli podané dva projekty, z toho sa jeden nevypracoval
a druhý vypracovaný bol vrátený. Toto si už nemôžeme dovoliť. Tieto finančné prostriedky
získajú aj malé obce v participácii s väčšími obcami a mestami v rámci MAS. Pre našu obec sú
plánované finančné prostriedky vo výške 40 000 €. Treba reagovať na výzvu, čas sa kráti.
Navrhuje, aby sme sa zamerali na celkovú rekonštrukciu a renováciu kuchyne v Spoločenskom
dome Korytárky. Pýtal sa, kto podá projekt. Poslanci? Starosta? Stále sú možnosti, ale starosta
musí s nimi diskutovať.
Dušan Mitter, poslanec
Má informáciu, že príprava a vypracovanie projektov sa dá vykonať aj externe. Napr. p.
Babicová, Zvolená Slatina.
Bc. Pavel Šufliarsky, poslanec
Opýtal sa, či v rámci tohto projektu by bolo možné zvažovať aj s opravou strechy na budove
základnej školy. Krytina je stará, samočinne vypadáva a môže zraniť dieťa na dvore.
Juraj Malatinec, poslanec
Týka sa budov, ktoré sú v majetku obce a na voľnočasové aktivity.
Zuzana Segečová, verejnosť
Keď bude projekt vypracovaný, je istota, že finančné prostriedky obec naozaj dostane?
Ing. Ivan Sivok, hlavný kontrolór obce
Odpovedal áno. Je tam samozrejme spoluúčasť obce cca 2000 € a treba s tým rátať v rozpočte.
Projekt je oprávnený náklad.
Zuzana Segečová, verejnosť
Bola by to výborná investícia a určite by bola perfektná návratnosť – rôzne akcie, svadby atď.
Mgr. art. Roman Malatinec, verejnosť
V Spoločenskom dome sa organizujú podujatia s celoslovenskou pôsobnosťou, ale vybavenie
javiska je nevyhovujúce. Nové osvetlenie a ozvučenie je nevyhnutné riešiť. Treba pripraviť balík
služieb a všetko tam zahrnúť. Toto sú isté peniaze a túto šancu treba využiť.
Ing. Ivan Sivok, hlavný kontrolór obce
Ak je vôľa, že budete spolu robiť, tak to bude. Je to v komunikácii vás všetkých.
4

Mgr. art. Roman Malatinec, verejnosť
Ja so starostom komunikujem a pýtam sa vás poslanci, ako občan, prečo nebolo zastupiteľstvo
v januári 2018.
Mgr. Jaroslav Straka, poslanec
Ja nesúhlasím a bol som proti tomu, aby sa zasadnutia obecného zastupiteľstva konali každý
mesiac. Vždy je to extrém, nie je to normálna komunikácia.
Bc. Pavel Šufliarsky, poslanec
Čo je normálna komunikácia, keď nieto s kým komunikovať. Mám svoj osobný názor.
Dušan Mitter, poslanec
Prisľúbil, že bude viac komunikovať so starostom obce a bude mu nápomocný pri riešení úloh
obce.
Juraj Malatinec, poslanec
Starosta obce je povinný do 15 dní zvolať zasadnutie OZ, keď ho písomne poslanci požiadajú.
Písomnú žiadosť sme podali a zastupiteľstvo sa nezvolalo.
Miroslav Mitter, verejnosť
Aj poslanci by mali niečo urobiť sami, bez starostu obce, keď majú dobrý nápad. V predošlých
volebných obdobiach to celkom fungovalo. Je to neférové voči starostovi obce, keď tu nie je
a nemôže sa brániť.
Zuzana Segečová, verejnosť
Dajte si termín, napr. do 1 mesiaca sa zísť a hlavne podať projekt v spolupráci poslanci – starosta
obce.
Mgr. art. Roman Malatinec, verejnosť
Obce majú vypracovaný predbežný plán investícií a zahrnuté finančné prostriedky v rozpočte,
napr. kapitálové, my nemáme nič.
Mgr. Jaroslav Straka, poslanec
Dajte konkrétny návrh a môžeme o ňom rokovať aj dnes bez starostu obce a prijať to v rozpočte.
Bolo prijaté uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh na vypracovanie projektu „Rekonštrukcia kuchyne
a zariadenia v spoločenskom dome“. Projekt bude podaný na MAS Mikroregión Podpoľanie
Zodpovedný: starosta obce
Termín: 30. 03. 2018
Hlasovanie:
Za: M. Debnár, A. Lapínová, J. Malatinec, D. Mitter, , Bc. P. Šufliarsky
Proti: Ø
Zdržal sa: Mgr. Jaroslav Straka
Návrh bol schválený
8. Prerokovanie návrhu rozpočtu obce Korytárky na rok 2018
Návrh predložila Ing. Ľubica Hladká, hospodárka obce. Návrh bol predložený ako prebytkový po
započítaní príjmov a výdavkov Základnej školy s materskou školou Korytárky.
Juraj Malatinec, poslanec
V rozpočte neboli zapracované navrhované zmeny, ktoré boli predložené od poslancov. Navrhuje
stiahnuť ho z prerokovania, až kým tam nebudú zmeny zapracované.
Mgr. Jaroslav Straka, poslanec
V tom prípade sa ide na rozpočtové provizórium. Jeho prekvapilo, že v rozpočte nie je zahrnutá
žiadna čiastka na centrá voľného času, navýšili sa príjmy a kapitálové výdavky nie sú žiadne.
Vykazujeme prebytok 16 518 €. Rekonštrukcia strechy na kostole cca 2 000 €.
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Ing. Ivan Sivok, hlavný kontrolór obce
Navrhol prestávku počas ktorej hospodárka obce pripraví úpravu rozpočtu s pripomienkami od
poslancov, ktoré jej boli doručené len pred zasadnutím zastupiteľstva. Rozpočet sa môže potom
prerokovať.
Prestávka v rokovaní obecného zastupiteľstva od 19.10 h – 19.30 h.
Predsedajúci Dušan Mitter pokračoval v rokovaní OZ s tým, že všetci poslanci už majú upravený
rozpočet.
Mgr. ar.t. Roman Malatinec, verejnosť
Zaujímal sa, ako bude poskytnutý transfer na opravu strechy kostola.
Ing. Ivan Sivok, hlavný kontrolór obce
Bude sa vychádzať zo VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. Bude to transfer poskytnutý
na účely cirkvi. Je to náklad obce a cirkev predloží faktúru na čo boli vynaložené finančné
prostriedky.
Mgr. Jaroslav Straka, poslanec
Navrhuje dať do rozpočtu pre centrá voľného času čiastku 500 €.
Ing. Ľubica Hladká, hospodárka obce
Nie je rozhodujúca čiastka, ktorú navrhujú do rozpočtu obce, ale podstatná je čiastka, ktorú
poslanci schvália na jedno dieťa a jeden mesiac.
Ing. Ivan Sivok, hlavný kontrolór obce
Centrá voľného času – to sú vlastne mimoškolské aktivity detí, ktoré navštevujú základné alebo
stredné školy a majú trvalý pobyt v obci Korytárky. Poslanci OZ rozhodujú, či poskytnú
príspevok alebo neposkytnú. Ak príspevok schvália, tak uznesením a zapracuje sa to rozpočtu
obce. Podmienka je, že musí byť rovnaký pre všetky deti. Ak sa príspevok neschváli, treba
prijať uznesenie, že sa nebude poskytovať.
Bc. Pavel Šufliarsky, poslanec
V rozpočte obce treba zvažovať a nájsť financie na opravu strechy Základnej školy s materskou
školou.
Mgr. art. Roman Malatinec, verejnosť
Kedy a ako sa vytvára rezervný fond.
Ing. Ľubica Hladká, hospodárka obce
Rezervný fond sa vytvára z prebytku, ak vznikne. Táto problematika sa rieši pri schvaľovaní
záverečného účtu.
Mgr. Jaroslav Straka, poslanec
Dáva návrh do rozpočtu obce zapracovať na stranu príjmov 40 000 €, na stranu výdavkov 40 000
€ a na rozvoj obce 16 500 €.
Juraj Malatinec, poslanec
Treba doriešiť cestu do Lapínov a do Riečkarovej doliny. Keď to inak nejde tak aj výkupom.
Máme v rozpočte prebytok, tak vyčleňme na opravu cesty teraz napr. do Lapínov 7 000 € a do
Riečkarovej doliny 2 000 €. Taktiež treba vyčleniť finančné prostriedky na verejné osvetlenie
a miestny rozhlas do časti obce Zlatnô. Ako je možné, že máme prebytok a nič nerozpočtujeme.
Mgr. Jaroslav Straka, poslanec
Najprv treba urobiť cenovú kalkuláciu a potom to dať do rozpočtu.
Juraj Malatinec, poslanec
Ďalej ho zaujímalo, prečo obec platí faktúru za spotrebovanú elektrickú energiu v spoločných
priestoroch v bytovke, ktorá nie je vo vlastníctve obce.
Zuzana Segečová, verejnosť
Bývalí nájomcovia obecnej bytovky si byty odkúpili do osobného vlastníctva, ale nevytvorili si
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bytové spoločenstvo, ktoré by spravovalo spoločné priestory. Uvedenú faktúru za spoločné
priestory vlastníci bytov splácajú obci.
Ing. Ivan Sivok, hlavný kontrolór obce
Predložil stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce. Návrh rozpočtu obce na roky 2018 –
2020 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a ostatnými právnymi
normami. Vzhľadom na naplánované, respektíve ešte neschválené projekty a zámery obce na rok
2018 v oblasti investičných výdavkov, bude potrebné venovať sa aktualizácii uvedeného
rozpočtu prostredníctvom rozpočtových opatrení.
Odporúčam obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu obce schváliť a návrhy
rozpočtov na roky 2019 – 2020 zobrať na vedomie.
Stanovisko hlavného kontrolóra v plnom znení je prílohou zápisnice č. 1
Predsedajúci Dušan Mitter, dal hlasovať o schválení predloženého rozpočtu obce.
Hlasovanie:
Za: M. Debnár, A. Lapínová, D. Mitter, , Bc. P. Šufliarsky
Proti: Ø
Zdržal sa: Juraj Malatinec
Skonštatoval, že návrh rozpočtu na rok 2018 bol schválený. Je prílohou zápisnice č. 2
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrhy rozpočtov na roky 2019 – 2020.
8. Rôzne
1a). Informácia o umiestnení pamätnej tabule na budove Základne školy s materskou
Školou v Korytárkach
Mgr. art. Roman Malatinec, verejnosť – predseda ZO SZPB
Celá aktivita vzišla od spoločenských organizácii v obci, hlavne od základnej organizácii zväzu
protifašistických bojovníkov a občanov obce. Bude to spoločné podujatie, ktoré začne v piatok
09. 02. 2018 v Spoločenskom dome Korytárky programom pochovávanie basy spojené
s ľudovou zábavou. V sobotu 10. 02. 2018 budú sprievodné podujatia ako 4. Ročník konských
záprahov a súkromná zabíjačka v Penzióne Victória Korytárky. Hlavný program je však výročie
oslobodenia obce spojené s odhalením pamätnej tabule na ZŠ s MŠ Korytárky, ktoré sa začne
o 9.30 h a vyvrcholí zapálením vatry oslobodenia v parku pri spoločenskom dome o 17.00 h.
Pamätná tabuľa sa bude inštalovať na vybraté miesto Základnej školy vo štvrtok 08. 02. 2018.
Vyhotovenie a umiestnenie tabule bude stáť 620 € Pätnásť podnikateľov z obce finančne
prispelo na toto podujatie, ale vyzval poslancov, aby aj obec prispela čiastkou 150 € a aby to
poslanci teraz schválili. Obec bude zabezpečovať spoločný slávnostný obed pre pozvaných hostí,
zúčastní sa veľvyslankyňa Rumunskej republiky v Bratislave, zástupca veľvyslanectva Ruskej
Federácie v Bratislave a iní pozvaní hostia. Protokolárne by tam mali byť všetci poslanci
obecného zastupiteľstva, ktorým aj bola doručená pozvánka. Propagácia bola zabezpečená
v médiách a tlači. Požiadal, aby v obecnom rozhlase bola odvysielaná každý deň relácia k tejto
udalosti.
Plagát podujatia je prílohou zápisnice č. 3
Predsedajúci dal hlasovať o predloženom návrhu. Poskytnutie finančnej čiastky vo výške 150 €
ako príspevok na pamätnú tabuľu.
Hlasovanie:
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Za: M. Debnár, A. Lapínová, J. Malatinec D. Mitter, , Bc. P. Šufliarsky
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
Návrh bol jednohlasne schválený.
Zuzana Segečová, verejnosť
Čo sa ďalej plánuje so Základnou školou v Korytárkach. Má zriadenú Klubovňu troch generácií
v SD – malá sála. Bolo by za zváženie presunúť túto klubovňu do voľných priestorov v ZŠ. Jej
názor je, že nieto na čo čakať a školu treba vyradiť zo siete škôl. Podľa prognóz na ďalšie roky
nie je šanca, aby sa získali deti do základnej školy.
Mgr. Marika Mičudová, poverená zastupovaním riaditeľky ZŠ s MŠ
Pokiaľ škola nie je vyradená zo siete škôl, tak klubovňa nemôže byť umiestnená v priestoroch
ZŠ, iba v priestoroch na dvore, tie sú k dispozícii.
Dušan Mitter, poslanec
Bolo by to rozumnejšie a lepšie riešiť v priestoroch základnej školy, aj z toho dôvodu, keď sa
bude robiť rekonštrukcia v spoločenskom dome.
Mgr. art. Roman Malatinec, verejnosť
O možnostiach vyradenia alebo ponechania základnej školy je potrebné osobne rokovať na
Okresnom úrade Banská Bystrica, odbor školstva.
1b). Informácia o možnostiach čerpania dotácií pre rok 2018.
Juraj Malatinec, poslanec
Informoval, že sú vždy nejaké možnosti požiadať o dotáciu, len treba skúšať a podávať. Dotácie
sú poskytované nielen z eurofondov, ale aj cez Program obnovy dediny, Environmentálny fond,
z prostriedkov VÚC. Nemusia to byť vždy veľké finančné čiastky, ale keď budeme žiadať každý
rok tak máme šancu uspieť aj ako malá obec. Projekty môžu byť rozpracované na etapy, výzvy
budú stále. Projektovú dokumentáciu treba dať vypracovať dopredu a potom už konať. On sa už
odosobnil a je ochotný pomôcť a zabojovať, aby bola obec pripravená podať projekt. Všetko, čo
sa vybuduje zostane v obci a bude slúžiť občanom. Doteraz sa vlastne nijaké nové projekty
nepodali, len tie sa dokončili, ktoré boli vypracované a podané za jeho pôsobenia.
Mgr. Jaroslav Straka, poslanec
Komunikácia je vždy na dvoch stranách. Vyzýva Juraja Malatinca a celú Malatincovu rodinu,
aby ubrali na plyne, neosočovali a neurážali iných. Ak ste aspoň trochu seriózni tak s tým
prestante. Takýmto spôsobom nebudem s vami komunikovať. Starosta neurobil nič protizákonné,
ak nepodal projekt.
10. Schválenie uznesenia
Návrh uznesenia predložil člen návrhovej komisie Juraj Malatinec. Tento návrh bol schválený.
Hlasovanie
ZA: D. Mitter, M. Debnár, Mgr. J. Straka, J. Malatinec, P. Šufliarsky
PROTI: Ø
ZDRŽAL SA: Ø
11. Záver
Osemnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil predsedajúci Dušan Mitter o 20.45 h.
Poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí.

