Obec Korytárky
Korytárky 215, 962 04 Korytárky

Zápisnica
z devätnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 14. 03. 2018
v Korytárkach
Prítomní: Mgr. Ľubomír Straka – starosta obce, Miroslav Debnár, Anna Lapínová, Juraj
Malatinec, Dušan Mitter, 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 na projekt na rekonštrukciu kuchyne a priestorov SD
9. Výhodnosť, resp. nevýhodnosť Zmluvy uzavretej so SEE na rekonštrukciu VO
10. Prerokovanie žiadosti obce na vhodný projekt na podanie na MF SR
11. Predaj pozemku pri bytovke
12. Stav miestnej komunikácie pri Kováčovcoch
13. Schválenie uznesenia
14. Záver
1. Otvorenie zasadnutia
Devätnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a ďalej viedol starosta obce Mgr.
Ľubomír Straka o 16.05 h. Pozvánka na OZ bola doručená všetkým poslancom OZ včas a bola
zverejnená v zmysle zákona. Predložil návrh programu dnešného zasadnutia.
Do programu bolo doplnené za žiadosť poslanca Dušana Mittera – riešiť momentálny stav
miestnej komunikácie pri Kováčovcoch. Ďalej do programu doplnil poslanec Miroslav Debnár –
predaj pozemku pri bytovke.
Poslanec Juraj Malatinec navrhol doplniť do bodu 9. Prerokovať výhodnosť, resp. nevýhodnosť
Zmluvy uzavretej so SEE na rekonštrukciu VO.
Program bol s uvedenými doplňujúcimi bodmi schválený.
Hlasovanie
Za: M. Debnár, A. Lapínová, J. Malatinec, D. Mitter, Bc. P. Šufliarsky
Proti: : Ø
Zdržal sa: Ø
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2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku na dnešné zasadnutie bola určená Ing. Ľubica Hladká, zamestnankyňa obce a
za overovateľov zápisnice Miroslav Debnár, Anna Lapínová.
3. Voľba návrhovej komisie
Predsedajúci predložil návrh na voľbu členov návrhovej komisie v zložení: Juraj Malatinec,
Dušan Mitter. Predložený návrh bol jednohlasne schválený.
Hlasovanie
Za: M. Debnár, A. Lapínová, J. Malatinec, D. Mitter, Bc. P. Šufliarsky
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
4. Kontrola plnenia uznesenia z osemnásteho zasadnutia OZ
Kontrolu vykonal predsedajúci Mgr. Ľubomír Straka . Skonštatoval, že uznesenia z 18.
zasadnutia OZ boli plnené nasledovne: uznesenie B.2 – projekt kuchyňa – platí,D.2.,3 nesplnené
a ostáva v platnosti, D.4. ostáva v platnosti, ostatné body boli splnené.
Juraj Malatinec, poslanec
Ostalo nám nesplnené uznesenie 17/1 – zvolať zasadnutie ohľadom cesty do Lapínov a do
Riečkárov.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Navrhnite termín, nemám nič naplánované. Môžeme sa dohodnúť budúci týždeň. Napr.
22.03.2018 o 17,00 hod.
Juraj Malatinec, poslanec
Opýtal sa, či je splnené uznesenie o tom, či sa koná zasadnutie OZ každý mesiac.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Ideme podľa plánu. V novembri a decembri sa zasadnutie nekonalo z vážnych zdravotných
dôvodov.
Mgr. art. Roman Malatinec, verejnosť
Opýtal sa, prečo je dnešné zasadnutie o 16,00, keď bolo dohodnuté, že budú zasadnutia bývať o
17,00 hod.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Odpovedal, že dnešné zasadnutie je o 16,00 hod, lebo má ešte neodkladné povinnosti dnes
večer. Ďalšie zasadnutie bude o 17,00 hod.
5. Informácia o projekte kanalizácie od školy po napojenie na starú kanalizáciu
Juraj Malatinec, poslanec
Požiadal starostu obce, aby informoval, čo sa podniklo vo veci podania žiadosti a projektu na
kanalizáciu.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Skonštatoval, že stále nie je výzva, na ktorú by sa dalo reagovať. Povedal, že dnes hovoril s Ing.
Hlavatým, nie je to zložité, takúto žiadosť je možné zrelizovať v priebehu 2-3 dní, ale nie je
možné reagovať na konkrétnu výzvu.
Juraj Malatinec, poslanec
Povedal, že Ing. Hlavatého pozná, ale treba nájsť už hotový projekt. Každoročne je výzva na
Environmentálny fond do 30.10. Zhruba 150 obcí dostalo už financie.
Bc. Pavel Šufliarsky, poslanec
Opýtal sa, či nebude potrebné vykupovať pozemky.
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Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Netreba vykupovať pozemky, lebo sa budú pripájať vlastníci pozemkov na kanalizáciu. Vrámci
intravilánu musí vlastník súhlasiť, to nebude problém.

6. Informácia o stave požiadavky na verejné osvetlenie a napojenie rozhlasu do
Lopušníkov a Golianov
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Informoval, že nakoľko bol podaný návrh na Okresnú prokuratúru o uzavretej zmluve na
rekonštrukciu VO v obci, bude sa ku tejto zmluve vyjadrovať až po vyjadrení prokuratúry.
Uviedol, že hovoril aj s p. Zigom a JUDr. Vachanom zo SEE a nie je problém do zmluvy doplniť
ďalšie časti obce.
Juraj Malatinec, poslanec
Zdôraznil, že v tomto bode sa hovorí o časti Lopušníkovci a Pumľova dolina, zmluva sa bude
riešiť v bode 9.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Zopakoval, že sa ku tejto problematike vyjadrí po doručení odpovede z Okresnej prokuratúry. Ak
dostane rozhodnutie, že zmluva nie je platná, budeme to riešiť z vlastných zdrojov. Ak sa bude
realizovať rekonštrukcia na základe zmluvy so SEE, bude to z týchto zdrojov.
Rozália Lopušníková, verejnosť.
Skonštatovala, že na minulom zasadnutí už bolo povedané, že sú na to vyčlenené aj peniaze.
Dušan Mitter, poslanec
Uviedol, že na minulom zasadnutí sa poslanci dohodli, že to budú riešiť. Keď sa oteplí, budeme
konať, je to už pripravené.
7. Informácia o možnosti čerpania dotácie pre obce od miestnej akčnej skupiny
8. Prerokovanie návrhu na projekt na rekonštrukciu kuchyne a priestorov SD
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Skonštatoval, že v súčasnosti je iba rozhodnutie o tom, že máme štatút MAS, ale nemáme
žiadne konkrétne čísla a pridelené prostriedky. Nevieme do akých zámerov a výziev sa môžeme
zapojiť.
Mgr. art. Roman Malatinec, verejnosť
Uviedol, že je to pravda, čo povedal starosta obce, ale keď budú vyhlásené výzvy, už treba mať
projekty pripravené, tak ako to majú aj iné obce. Zdôraznil, aby súčasťou projektu na
rekonštrukciu nebola len kuchyňa ale aj iné veci v SD, napr ozvučenie, stoličky, atď.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Informoval o tom, že pred niekoľkými dňami hovoril o tomto projekte s poslancom, p.
Malatincom a ten mu povedal, že pozná človeka, ktorý by tento projekt urobil. Zdôraznil, že on
chcel aj tieto prostriedky použiť na kanalizáciu, ale keďže to asi nebude možné, súhlasí s tým,
aby prostriedky získané z MAS boli použité na kuchyňu a rekonštrukciu SD.
Juraj Malatinec, poslanec
Informoval o možnostiach získania finančných prostriedkov od miestnej akčnej skupiny
Mikroregiónu Podpoľanie. Prostriedky budú smerované na „Podporu miestneho rozvoja v
obciach“ a nebude možné ich použiť na environmentálne projekty.
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Uviedol, že hovoril s architektom, ale bude potrebné vyriešiť aj iné zložky projektu ako sú
elektrina, sanita, plyn a pod. Zdôraznil, že takýto projekt sa poriadne nedá urobiť ani za jeden
mesiac
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Skonštatoval, že teda podľa dohody treba začať jednať s projektantom, ktorého uviedol p.
Malatinec.
9. Výhodnosť, resp. nevýhodnosť Zmluvy uzavretej so SEE na rekonštrukciu VO
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Uviedol, že ako už bolo spomenuté, vyjadrí sa k zmluve až potom, čo sa o jej platnosti vyjadrí
Okresná prokuratúra.
Rastislav Bystriansky, verejnosť
Opýtal sa, že kto rozhodol o podpísaní tejto zmluvy a kto rozhodol o tom, kto urobí verejné
obstarávanie.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Odpovedal, že poslanci boli informovaní o tejto zmluve. Informoval, že on dal splnomocnenie
tej firme, ktorá pripravila verejne obstarávanie.
Mgr. art. Roman Malatinec, verejnosť
Zdôraznil, že táto zmluva nás zadlžuje na 15 rokov.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Uviedol, že toto bol schválené už v máji 2016.
Pavel Václavík, verejnosť
Doložil kópiu uznesení zo zasadnutia OZ v máji 2016. Opýtal sa, či už vtedy bola zmluva.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Odpovedal, že zmluva ešte vtedy nebola.
Juraj Malatinec, poslanec
Opýtal sa, či bola zmluva schválená poslancami OZ, či sú nejaké stanoviská poslancov ku
zmluve.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Dal návrh, že keď poslanci so zmluvou nesúhlasia, môže obec od zmluvy odstúpiť a navrhol aby
o tom hlasovali.
Hlasovanie:
Za: M. Debnár, A. Lapínová, J. Malatinec, D. Mitter, , Bc. P. Šufliarsky
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
Návrh bol jednohlasne schválený.
Anna Lapínová, poslankyňa
Opýtala sa či nebudú za odstúpenie od zmluvy sankcie..
Mgr. art. Roman Malatinec, verejnosť
Prečítal zo zmluvy článok 10 o možnosti odstúpenia od zmluvy.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Uviedol, že v zmysle zmluvy, pokiaľ sa ešte nezačalo s realizáciou, môžeme od zmluvy odstúpiť
bez sankcií.
Mgr. art. Roman Malatinec, verejnosť
Zdôraznil, že pred vypovedaním zmluvy si treba vyžiadať právne stanovisko, s čím poslanci aj
starosta obce súhlasili.
Ing. Jozef Očovan, verejnosť
Opýtal, že keďže sa odhlasovalo zrušenie zmluvy o rekonštrukcii verejného osvetlenia, čo bude
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ďalej s rekonštrukciou, aké budú ďalšie kroky.
Pavel Václavík, verejnosť
Prečítal cenovú ponuku, ktorú si dal vypracovať súkromne ako fyzická osoba.
Juraj Malatinec, poslanec
Uviedol, že budeme riešiť verejné osvetlenie, chceme riešiť kuchyňu, možno budú výzvy a
možno sa budú riešiť problémy, čo sú teraz vo vláde.
Ing. Ivan Sivok, hlavný kontrolór obce
Zdôraznil, že v súčasnej politickej situácii sa možno nebude dať riešiť nič, lebo všetko sa ešte
uvidí podľa vývoja vo vláde a peniaze sa nebudú poukazovať.
Emília Lapínová, verejnosť
Vyjadrila názor, že stále sa rieši len verejné osvetlenie ale sú aj dôležitejšie veci, napr cesta a
chodník do Lapinov.
Juraj Malatinec, poslanec
Súhlasil s názorom p. Lapínovej, ale musia sa veci riešiť postupne a zdôraznila ku tomuto
problému tiež treba urobiť stretnutie, tak ako už bolo v minulosti dohodnuté.
10. Prerokovanie žiadosti obce na vhodný projekt na podanie na MF SR
Juraj Malatinec, poslanec
Informoval, že sú vždy nejaké možnosti požiadať o dotáciu. Dotácie sú poskytované nielen
z eurofondov, ale aj cez Program obnovy dediny,(z tohoto sme čerpali na opravu amfiteátra)
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. Napr. na podanie
žiadosti na MF SR stačí jednoduchá žiadosť a nejaké tlačivá, ktoré sú dostupné na internete.
Musí to ale urobiť starosta z jeho počítača.
Rozália Lopušníková, verejnosť.
Zdôraznila, že poslanci majú spolupracovať so starostom a pomôcť mu pri takejto žiadosti.
Rastislav Bystriansky, verejnosť
Uviedol, že najprv sa musia poslanci a starosta dohodnúť medzi sebou, čo chcú robiť a potom
môžu podávať žiadosť.
Juraj Malatinec, poslanec
Navrhol, aby starosta rozhodol, čo budeme robiť, aký projekt chceme podať a poslanci nech ho
podporia.
Dušan Mitter, poslanec
Uviedol, že určite treba riešiť aj ten chodník „do Lapínov“, ale v zlom stave je aj chodník „do
Pinákov.“
Jozef Ľupták, verejnosť
Vyjadril názor, že treba riešiť aj separovaný zber.
Juraj Malatinec, poslanec
Vyjadril prekvapenie nad týmto názorom, či sa v obci netriedi odpad dostatočne. Máme predsa
zberný dvor, kde je možné odpad doviezť.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Uviedol, že pri separovaní odpadu vzniká viacero problémov. Zberný dvor je uzamknutý a ľudia
to potom vozia ku bráne a hodia to tam a nechajú tak. V minulosti tam v sobotu doobeda bol
p.Špurek, ale veľmi sa to nevyužívalo. Problém je aj s plastami, Technické služby Detva
odmietajú prevziať všetky plasty, chcú, aby vo vreciach boli len Pet-fľaše. Uviedol, že aj dnes
bol zber plastov a p. Mitter musel kontrolovať každé vrece. Následne vzniká problém, čo s
ostatným plastovým odpadom. Tento problém majú aj okolité obce a zatiaľ nemáme riešenie.
Miroslav Debnár, poslanec
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Potvrdil, že vie o tom, že takto sa to robí aj v Detve. Navrhol, že treba určiť presný čas, kedy
občania môžu priviezť odpad na zberný dvor, aby ho mal kto odobrať.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Navrhol, že je potrebné dohodnúť sa určiť presný deň a čas, kedy bude zberný dvor otvorený.
Keď sa dohodneme na presnom čase, dáme urobiť tabuľku a urobíme aj oznam do miestneho
rozhlasu.
Bc. Pavel Šufliarsky, poslanec
Vyjadril názor, že keď to bude takto, občania by nemali mať problém s tým, aby odpad zaviezli
na zberný dvor.
11. Predaj pozemku pri bytovke
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Navrhol, aby OZ rozhodlo o predaji pozemku pri bytovke p. Hakeľovi na základe znaleckého
posudku.
Juraj Malatinec, poslanec
Vyjadril súhlas s názorom starostu obce, ale podotkol, že súčasťou predaja nemajú byť
„preliezky“, ktoré tam sú umiestnené.
Dušan Mitter, poslanec
Opýtal sa, či nie je možné rovno rozhodnúť tak, že poslanci OZ rozhodnú o cene.
Ing. Ivan Sivok, hlavný kontrolór obce
Uviedol aké sú možnosti pri predaji pozemku.
1. Predaj na základe znaleckého posudku
2. Verejná obchodná súťaž
3. Tzv. „osobitný zreteľ“
Ďalej zdôraznil, že na dnešnom zasadnutí je možné schváliť len zámer na odpredaj pozemku a až
následne na ďalšom zasadnutí môže byť schválený predaj pozemku.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Dal návrh, aby sa hlasovalo o zámere odpredať pozemok pri bytovke p. Hakeľovi.
Hlasovanie
Za: M. Debnár, A. Lapínová, J. Malatinec, D. Mitter, Bc. P. Šufliarsky
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
12.Stav miestnej komunikácie pri Kováčovcoch
Dušan Mitter, poslanec
Uviedol, že stav miestnej komunikácie je veľmi zlý, keď sa to nebude včas riešiť, cesta sa môže
prepadnúť . Stav cesty okrem dažďovej vody zhoršujú aj ťažké nákladné autá, ktoré tam jazdia,
otáčajú sa ničia asfalt. Zdôraznil, že táto cesta nie je robená pre nákladné autá.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Uviedol, že na tejto ceste nie je dažďová šachta a preto voda tečie po ceste a vymýva ju.
Dal návrh na uznesenie: prerokovať s Ing. Brťkom možnosti obmedzenia vjazdu nákladných
vozidiel (s výnimkou), aby sa stav cesty nezhoršoval.
13. Schválenie uznesenia
Návrh uznesenia predložil člen návrhovej komisie Juraj Malatinec. Tento návrh bol jednohlasne
schválený.
Hlasovanie
ZA: M. Debnár, A. Lapínová, J. Malatinec, D. Mitter, Bc. P. Šufliarsky
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