U Z N E S E N I E č. 16/2017
zo šestnásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 20. 09. 2017

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V KORYTÁRKACH
A. berie na vedomie
1. Zánik poslaneckého mandátu poslanca Štefana Mičudu podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov písomným vzdaním
sa mandátu dňom 21. 06. 2017 vo volebnom obvode č. 1, čím došlo k uprázdneniu funkcie
predsedu ochrany životného prostredia.
2. Zánik poslaneckého mandátu poslankyne Zuzany Segečovej podľa § 25 ods. 2 písm. c)
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov písomným
vzdaním sa mandátu dňom 03. 07. 2017 vo volebnom obvode č. 1, čím došlo k uprázdneniu
funkcie predsedu komisie kultúry, školstva a športu.
3. Podanie petície pre vyhlásenie miestneho referenda.
B. k o n š t a t u j e,
1. že Pavel Šufliarsky dňa 20. 09. 2017 zložil zákonom predpísaný sľub poslanca Obecného
zastupiteľstva v Korytárkach a ujal sa poslaneckej funkcie vo volebnom obvode č. 1
a pracovnom obvode č. 4. Zároveň bude vykonávať predsedu komisie ochrany životného
prostredia.
2. že Juraj Malatinec dňa 20. 09. 2017 zložil zákonom predpísaný sľub poslanca Obecného
zastupiteľstva v Korytárkach a ujal sa poslaneckej funkcie vo volebnom obvode č. 1
a pracovnom obvode č. 5. Zároveň bude vykonávať funkciu predsedu komisie kultúry,
školstva a športu.
B. s ch v a ľ u j e
1. Program obecného zastupiteľstva s návhom zmien poslanca Dušana Mittera v zmene bodu č.
5 namiesto bodu č. 2.
2. Komisiu na posúdenie pravosti a pravdivosti podanej petície v zložení poslancov: Peter
Ďaloga, Miroslav Debnár, Anna Lapínová, Juraj Malatinec, Mgr. Jaroslav Straka, Pavel
Šufliarsky.
C. v o l í
1. Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Jaroslav Straka, Juraj Malatinec.
D. o d p o r ú č a
1. Zasadnutia obecného zastupiteľstva konať 1x za mesiac.

Obec Korytárky
Korytárky 215, 962 04 Korytárky

Zápisnica
zo šestnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 20. 09. 2017
v Korytárkach
Prítomní: Mgr. Ľubomír Straka – starosta obce
Peter Ďaloga, Miroslav Debnár, Dušan Mitter, Mgr. Jaroslav Straka – poslanci
Anna Lapínová, poslankyňa – ospravedlnená
Ing. Ivan Sivok, hlavný kontrolór obce
Program: 1. Otvorenie zasadnutia
2. Nástup náhradníkov do funkcie poslancov obecného zastupiteľstva
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Voľba návrhovej komisie
5. Kontrola plnenia uznesenia
6. Prerokovanie (schválenie) uznesenia OZ o vyradení ZŠ, Školského klubu,
Školskej jedálne v Korytárkach zo siete škôl
7. Prerokovanie podanej petície pre vyhlásenie miestneho referenda
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Schválenie uznesenia
11. Záver
1. Otvorenie zasadnutia
Šestnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a ďalej viedol starosta obce Mgr. Ľubomír
Straka o 16.10 h. Pozvánka na OZ bola doručená všetkým poslancom aj náhradníkom do OZ včas
a bola zverejnená v zmysle zákona. Predložil program dnešného zasadnutia. Poslanec Dušan Mitter
navrhol v programe presunúť bod 5 pred bod 2 a mal ďalšie body do programu. Predsedajúci
upozornil poslanca, že podľa rokovacieho poriadku je potrebné zmeny v programe a doplňujúce
body predkladať 3 dni pred zasadnutím OZ a vyzval program schváliť v pôvodnom znení. Poslanci
nesúhlasili a trvali na zmene programu. Hlasovalo sa za každý návrh zvlášť. Návrh v pôvodnom
znení, ktorý bol uvedený v pozvánke.
Hlasovanie
Za: Mgr. J. Straka
Proti: P. Ďaloga, D. Mitter, M. Debnár
Zdržal sa: Ø
Návrh programu s predloženými zmenami – presunúť bod č. 5 pred bod č. 2 a doplnenie programu
v časti rôzne.
Hlasovanie
Za: P. Ďaloga, D. Mitter, M. Debnár
Proti: Mgr. J. Straka
Zdržal sa: Ø
Rokovanie OZ bude pokračovať podľa schváleného programu s navrhovanými zmenami.

2. Nástup náhradníkov do funkcie poslancov obecného zastupiteľstva
Starosta obce predložil Dôvodovú správu k nástupu náhradníkov do funkcie poslancov Obecného
zastupiteľstva v Korytárkach Pavla Šufliarskeho a Juraja Malatinca, ktorí nastupujú na uvoľnené
posty po odstupujúcich poslancoch Štefanovi Mičudovi a Zuzane Segečovej. Dôvodová správa je
prílohou zápisnice č. 1. Návrh na uznesenie k dôvodovej správe je prílohou zápisnice č. 2.
Mgr. Jaroslav Straka, poslanec
Pripomienky k dôvodovej správe. Nastupujúci poslanec Juraj Malatinec bol v roku 2015
právoplatne odsúdený za zneužitie právomoci verejného činiteľa za obdobie keď bol starostom obce
Korytárky. Má k dispozícii číslo rozhodnutia Okresného súdu vo Zvolene. Podľa neho Juraj
Malatinec z morálneho hľadiska nemá právo zložiť sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
Peter Ďaloga, poslanec
Treba to nechať tak.
Starosta obce Mgr. Ľubomír Straka, vyzval Pavla Šufliarskeho, aby zložil zákonom predpísaný sľub
poslanca a po jeho podpísaní mu odovzdal Osvedčenie, že sa stal poslancom obecného
zastupiteľstva v Korytárkach. Pavel Šufliarsky bude vykonávať predsedu komisie ochrany
životného prostredia a bude pracovať pre poslanecký obvod č. 4. Ďalej vyzval Juraja Malatinca, aby
zložil zákonom predpísaný sľub poslanca a po jeho podpísaní mu odovzdal Osvedčenie, že sa stal
poslancom Obecného zastupiteľstva v Korytárkach. Juraj Malatinec bude vykonávať predsedu
komisie kultúry, školstva a športu a bude pracovať pre poslanecký obvod č. 5.
Po uzavretí tohto bobu programu odišiel zo zasadnutia poslanec Peter Ďaloga o 16.30 h.
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku na dnešné zasadnutie bola určená Elena Paľková, zamestnankyňa obce a za
overovateľov zápisnice Dušan Mitter, Miroslav Debnár.
4. Voľba návrhovej komisie
Predsedajúci predložil návrh na voľbu členov návrhovej komisie v zložení: Mgr. Jaroslav Straka,
Juraj Malatinec. Predložený návrh bol jednohlasne schválený.
Hlasovanie
Za: D. Mitter, Mgr. J. Straka, M. Debnár, J. Malatinec, P. Šufliarsky
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
5. Kontrola plnenia uznesenia z pätnásteho zasadnutia OZ
Kontrolu vykonal starosta obce. Úlohy z uznesenia boli splnené a nevyplynuli žiadne ďalšie
požiadavky.
6. Prerokovanie (schválenie) uznesenia OZ o vyradení ZŠ, Školského klubu, Školskej jedálne
v Korytárkach zo siete škôl.
Starosta obce informoval o situácii v ZŠ Korytárky. Od 01. 09. 2017 nie sú zapísaní žiaci do
žiadneho ročníka. Boli presunutí do ZŠ v Kriváni. Z tohto dôvodu je obec ako zriaďovateľ
povinná požiadať MŠ SR o vyradenie ZŠ, Školského klubu a Školskej jedálne v Korytárkach zo
siete škôl a následne požiadať o zaradenie Školskej jedálne do siete, ktorá bude zabezpečovať
prípravu stravy pre materskú škôlku. Toto je potrebné prijať uznesením OZ.
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Dušan Mitter, poslanec
Na 80. výročie školy, ju zrušiť – to je veľká hanba.
Juraj Malatinec, poslanec
Vyjadril veľké sklamanie nad tým, že škola má byť zrušená. Obecný úrad neurobil nič pre jej
zachovanie a preto, aby tu deti zostali. Nie sú vytvorené podmienky pre bytovú výstavbu, nepodal
sa ani jeden projekt. Poslanci majú kontrolovať starostu obce, čo urobil alebo neurobil.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta
Nemáme podmienky na výstavbu obecných bytoviek. Na obsadenie miesta riaditeľa ZŠ bolo
vypísané výberové konanie. Zúčastnila sa jedna účastníčka, ktorá vo výberovom konaní neuspela.
Čo sa týka vybavenia školy je vo výborom stave. Vymenili sa nové okná, dvere. Spravila sa
rekonštrukcia kúrenia. Bolo dokúpené vybavenie školskej jedálne, triedy sú vybavené na veľmi
dobrej úrovni. Rodičia, ktorí najviac bojujú za zachovanie ZŠ však svoje deti sem nedali. Chodia do
školy v Kriváni, Hriňovej, Detve. Nie sme jediná obec, ktorá má tento problém. Podobne sú na tom
aj iné obce v okrese Detva.
Pavel Šufliarsky, poslanec
Opýtal sa, či sa preverila možnosť dovážať obedy do školskej jedálne zo Základnej školy v Kriváni.
Mgr. Ľubomír Straka starosta
Na túto možnosť v súčasnej dobe nie sú vytvorené vhodné podmienky z hľadiska hygieny a dovozu.
Predsedajúci dal hlasovať k prijatiu uznesenia o vyradení ZŠ, Školského klubu a Školskej jedálne
v Korytárkach zo siete škôl k 01. 01. 2018.
Hlasovanie:
Za: Mgr. J. Straka
Proti: Ø
Zdržal sa: M. Debnár, D. Mitter, J. Malatinec, P. Šufliarsky
Uznesenie nebolo prijaté.
7. Prekovanie podanej petície pre vyhlásenie miestneho referenda
Predsedajúci Mgr. Ľubomír Straka informoval o doručenej petícii. Prečítal sprievodný list v plnom
znení.
Juraj Malatinec, poslanec
Podľa neho obecný úrad postupoval nezákonne a petícia sa vôbec nemala dostať do rúk starostu
obce. Bola adresovaná poslancovi OZ Petrovi Ďalogovi a jemu sa mala aj doručiť.
Mgr. Jaroslav Straka, poslanec
K vyhrotenej diskusii povedal, že dáva podnet na Okresnú prokuratúru na prešetrenie podania
petície na miestne referendum.
Elena Paľková, zodpovedná za registratúru na obecnom úrade
Podala vysvetlenie k postupu evidencie doručenej zásielky. Na obecný úrad ju doručil dňa 08. 09.
2017 Rastislav Bystriansky, s tým, že na obálke bola adresa „Obecný úrad Korytárky, pod tým do
vlastných rúk Petra Ďalogu poslanca OZ“. Zásielka bola zaevidovaná v registratúrnom denníku
a postúpená starostovi obce. Postup bol zákonný a správny v zmysle prijatého Registratúrneho
plánu a Registratúrneho poriadku obce Korytárky, ktorý schválil Štátny archív, pracovisko Zvolen.
Následne Rastislav Bystriansky písomne požiadal o vrátenie zaevidovaného spisu. Spis mu bol na
jeho žiadosť vrátený. Dňa 13. 09. 2017 doručil osobne poslanec Peter Ďaloga tú istú zásielku bez
obálky, so sprievodným listom na zaevidovanie. Zásielka bola zaevidovaná v registratúrnom
denníku a odovzdaná Petrovi Ďalogovi.
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Celý postup som si overila v ŠA – pracovisko Zvolen. Postup bol správny, čo potvrdil aj kontrolór
obce Ing. Ivan Sivok.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta
Na prešetrenie správnosti petičných hárkov určil troch poslancov obecného zastupiteľstva.
Juraj Malatinec, poslanec
Žiadal, aby poslancov, ktorí budú preverovať petičné hárky určilo obecné zastupiteľstvo.
Ing. Ivan Sivok, hlavný kontrolór obce
Treba postupovať zákonným spôsobom. Komisiu na prešetrenie petičných hárkov v ktorej musia
byť najmenej traja poslanci určuje starosta obce. On sám petíciu preverovať nesmie, pretože sa týka
jeho osoby.
Do komisie boli navrhnutí všetci poslanci obecného zastupiteľstva. S týmto nesúhlasil poslanec
Dušan Mitter. Požiadal, aby nebol členom uvedenej komisie.
Starosta obce dal hlasovať za návrh, aby v komisii, ktorá bude preverovať petičné hárky za
odvolanie starostu obce boli členovia: Peter Ďaloga, Miroslav Debnár, Anna Lapínová, Juraj
Malatinec, Mgr. Jaroslav Straka, Pavel Šufliarsky.
Hlasovanie:
Za: M. Debnár, Mgr. J. Straka, M. Debnár, J. Malatinec, P. Šufliarsky
Proti: Ø
Zdržal sa: D. Mitter
Návrh bol schválený.
8. Rôzne
1a). Návrh na častejšie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Podľa neho sú medzi zasadnutiami obecného zastupiteľstva dlhé intervaly. Treba sa stretávať
častejšie, aby sa úlohy a problémy riešili včas a k spokojnosti občanov. Navrhuje, aby sa zasadnutia
konali 1x mesačne alebo 1x za šesť týždňov.
Juraj Malatinec, poslanec
Zasadnutí je málo a podnetov a rôznych projektov veľa. Navrhuje zasadnutia 1x mesačne. Mgr.
Jaroslav Straka, poslanec
Podľa neho konať zasadnutia OZ každý mesiac je veľmi skorá doba. Dáva návrh na 1x za šesť
týždňov.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta
Zasadnutia OZ sa doteraz konali v zákonom stanovenej lehote. Je to postačujúce.
Pripomienky a podnety od občanov
- Toto sa riešilo už v minulosti, je to v uznesení 3/2016, že sa poslanci budú stretávať 1x za
dva mesiace, čo sa nestalo.
- Občania majú právo dať návrh alebo podnet a nemajú čas dávať podnety písomne. Keď je
podnet relevantný, prečo to nemôže fungovať týmto spôsobom
Mgr. Jaroslav Straka, poslanec
Ak je podnet, nevidí problém v tom, že občan osloví poslanca a ten to postúpi do rokovania OZ.
Treba využiť aj možnosť, podnety prerokovať v komisiách pri OZ. Lenže tu sa viac osočuje,
vymýšľa a podráža. Je dohodnutý s občanmi, ktorí ho požiadali o vybavenie podnetu.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta
Pripomenul, že postupoval v zmysle platného rokovacieho poriadku, ktorý nedodržujú ani poslanci.
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Ing. Ivan Sivok, kontrolór obce
Pri zasadnutiach OZ treba dodržiavať zákonné ustanovenia. Počas rokovaní obecného
zastupiteľstva vystupujú a mali by sa vyjadrovať poslanci len k prejednávanému programu. Body,
ako rôzne a diskusia v programe nemajú byť. Taktiež pripomenul, že neexistuje žiadne mimoriadne
zasadnutie OZ. Program OZ musí byť zverejnený minimálne tri dni pred zasadnutím. Ak by bolo
prijaté uznesenie, ktoré sa netýka zverejneného programu prokuratúra ho môže zrušiť. Závisí to od
poslancov, keď sa dohodnú všetko sa dá. Je to hlavne o vzájomnej komunikácii.
Pripomienky poslanca Dušana Mittera v časti rôzne
1b). V časti obce Zlatnô (u Lopušníkov) je treba vykopať garád a osadiť rúru na spevnenie miestnej
komunikácie. Rúra tam už je.
1c). Informoval, že dal na vlastné náklady vykopať a vyčistiť potok smerujúci od základnej školy
poza novostavby RD. Od školy a domov vytekajú splašky voľne do potoka. Táto situácia je už
neúnosná. Pri výkope bol poškodený vodovod a súkromný majetok Róberta Lapína, ktorý sa bol
sťažovať na obecnom úrade. V tomto prípade nám už represálie nepomôžu, treba využiť rôzne
fondy na napojenie na kanalizáciu.
Mgr. Jaroslav Straka, poslanec
Každý občan je zodpovedný, ako nakladá s odpadmi. Určite tam rodinné domy nemajú vybudované
septiky. Splašiek je veľa a už podmáčajú spodné vody, studne s pitnou vodou.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta
Tento problém bola prešetriť komisia Okresného úradu, odbor starostlivosti o životné prostredie
Detva. Skonštatovali, že RD nemajú vybudované septiky a splašky vypúšťajú do potoka. Je
prisľúbená pomoc od ŽP Detva pri napojení na jestvujúcu kanalizáciu.
Pripomienky od občanov
- Občania z časti Zlatnô – nemáme verejné osvetlenie, miestny rozhlas, treba opraviť cestu.
My nemáme nič a platíme dane.
- Vyriešiť opravu MK v hornej časti Riečkarovej doliny. Cesta je každou búrkou vymývaná,
spusty sa posúvajú aj tým, že tam jazdia nákladné autá. Bude ich treba posunúť vyššie
a spevniť cestu.
- Ešte stále nie je vybudovaný chodník do Lapínov (pod Mních). Keď prší nedá sa tade prejsť.
Járky vedľa cesty sú zarastené, voda neodteká.
- Ďalší podnet bol k stekajúcej vode od amfiteátra a garáží za spoločenským domom,
odtoková rúra je nasmerovaná na rodinný dom, ktorého múry sú už navlhnuté, opadáva
omietka a rozšírila sa na stenách pleseň, predtým tento problém nebol.
- Ďalší podnet na úpravu chodníka do Paľkov v zimných mesiacoch tam bude blato.
- Reakcia na príspevok od obce na kultúrne podujatie Celoslovenská prehliadka fujaristov,
kde bolo poskytnutých 200 eur, ale z toho bolo treba zaplatiť za použitú elektrickú energiu
a poškodený inventár.
Dušan Mitter, poslanec
Oslovili ho občania z časti za spoločenským domom a pri RD Libiakovcov a smerom k hlavnej
miestnej komunikácii na vybudovanie nového chodníka. Terajší asfaltový chodník je celý zarastený
trávou a nedá sa udžiavať. Taktiež treba opraviť mostík pri základnej škole.
Juraj Malatinec, poslanec
Podnetov je veľa, len sa nabaľujú a tlačia pred sebou, ako balvan. Navrhuje, aby sa poslanci
schádzali častejšie a to 1 x za mesiac a kontrolovať, ako sa podnety riešia. Na podané podnety sa
musí reagovať. Problémy sa musia riešiť a treba to dať do uznesenia. Neprijímať len všeobecné
uznesenia, ale konkrétne.
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Starosta obce dal hlasovať za navrhované uznesenie, aby sa obecné zastupiteľstvo stretávalo 1x za
mesiac.
Hlasovanie
Za: D. Mitter, M. Debnár, J. Malatinec, P. Šufliarsky
Proti: Ø
Zdržal sa: Mgr. J. Straka
Návrh bol schválený.
Pavel Šufliarsky, poslanec
V akom stave je vybavenie krytiek stĺpikov na všešportovom ihrisku.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta
Bude to vyriešené vo vlastnej réžii.
Dušan Mitter, poslanec
Pripomienky k opravenej MK v časti obce Zlatnô – Rapčanovci. Cesta nebola dobre urobená. Bolo
to všetko šité horúcou ihlou. Najprv sa mal dať frézovaný asfalt a potom celý povrch asfaltovať.
Takto opravená cesta dlho nevydrží.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta
Miestna komunikácia sa upravovala v spolupráci s mestom Hriňová, ktoré budovalo cestu smerom
od Hriňovej. Je tam položená jedna vrstva asfaltu v hrúbke od 3 do 7 cm. Jedná sa o 205 m
miestnej komunikácie. Robilo sa to za pochodu, keď tam boli stroje.
Mgr. Jaroslav Straka, poslanec
Predložil návrh na riešenie pozemkov pod IBV smerom do Gondov. Zmenou v Územnom pláne
obce Korytárky by sa vyčlenili pozemky pod výstavbu a záujemcovia by mohli individuálne
rokovať s vlastníkom pozemku. Podklady vypracoval geodet Ing. Jozef Straka.
Dušan Mitter, poslanec
Opýtal sa, či pôvodný návrh padol a či toto je ďalší návrh.
Juraj Malatinec, poslanec
Každý majiteľ sa baví len o svojom pozemku. Najprv treba vybudovať miestnu komunikáciu, obec
má kúpiť pozemky a vybudovať inžinierske siete. V tejto časti obce nie je možné povoliť IBV,
pretože ide tade vysokotlakový vodovod. Stavať rodinné domy na tzv. „obecnici“ nie je možné aj
z toho dôvodu, že v prípade havárie priehrady v Hriňovej by tu bola výška záplavovej vlny päť
metrov. IBV tu nesmie byť. Do úvahy pripadá len priemyselná zóna. Mal ďalšiu pripomienku
k vybudovaniu miestnej komunikácie do Lapínov – treba bojovať lepšie. S majiteľmi osobne
rokovať, oni majú záujem predať za normálnu cenu. Túto ulicu treba otvoriť.
Mgr. Jaroslav Straka, poslanec
S majiteľmi sme rokovali niekoľkokrát. Väčšina z nich súhlasila a podpísala vysporiadanie
pozemku. Skôr je problém dohody s občanmi, ktorí majú trvalý pobyt v obci Korytárky.
Pavel Šufliarsky- poslanec
Navrhol, či by nebola možnosť vymeniť tieto pozemky za „obecnicu“.
Mgr. Jaroslav Straka, poslanec
Občania nechcú podpísať výmenu pozemkov, pretože bonita pôdy na „obecnici“ nezodpovedá
bonite pozemkov určených pod výstavbu smerom do Lapínov. Majitelia požadovali vysokú cenu.
9. Diskusia
Bola v priebehu celého zasadnutia obecného zastupiteľstva.

