Obec Korytárky
Korytárky 215, 962 04 Korytárky

Zápisnica
z dvadsiateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 07. 05. 2018
v Korytárkach
Prítomní: Mgr. Ľubomír Straka – starosta obce, 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 uznesení a zápisov z minulých zasadnutí obecných zastupiteľstiev
5. Informácia a kalkulácia na odkúpenie pozemkov pod cestu – smer do Lapínov
6. Informácia k podkladom o vypracovanie projektu etapy kanalizácie od školy po
napojenie na jestvujúcu kanalizáciu – príprava žiadosti na Environmentálny fond
7. Žiadosť o výkup pozemku od fyzickej osoby na cestu u Riečkárov
8. Návrh na riešenie verejného osvetlenia a napojenie na MR v časti Zlatnô
9. Informácia o projekte „Rekonštrukcia kuchyne a priestorov SD“ z MAS Podpoľanie
10. Prerokovanie žiadosti obce na vhodný projekt na podanie na MF SR
11. Stav miestnej komunikácie pri Kováčovcoch a u Mužilov a stav detského ihriska
12. Návrh na riešenie verejného osvetlenia pri IBV smerom do Lapínov
13. Schválenie uznesenia
14. Záver
1. Otvorenie zasadnutia
Dvadsiate zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a ďalej viedol starosta obce Mgr. Ľubomír
Straka o 17.05 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 na žiadosť poslanca Dušana Mittera – riešiť momentálny stav
miestnej komunikácie pri Kováčovcoch a na žiadosť poslanca Pavla Šufliarskeho rokovanie o
stave detského ihriska.
Program bol s uvedenými doplňujúcimi bodmi schválený.
Hlasovanie
Za: 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 Bc. Pavel Šufliarsky a 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: A. Lapínová, J. Malatinec, D. Mitter, Bc. P. Šufliarsky
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
4. Kontrola plnenia uznesenia z devätnásteho zasadnutia OZ
Kontrolu vykonal predsedajúci Mgr. Ľubomír Straka. Skonštatoval, že uznesenia z 19.
zasadnutia OZ boli plnené nasledovne: E1 -splnené, B3 -ostáva v platnosti, B4 – splnené,
ostatné uznesenia boli splnené
Juraj Malatinec, poslanec
Doplnil platné uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí: 18. zasadnutie OZ -uznesenie B.2 –
projekt kuchyňa – plní sa čiastočne, B4 -splnené, D.4. ostáva v platnosti. Zo 17. zasadnutia OZ
ostávajú v platnosti nasledovné uznesenia C2 -ostáva v platnosti, C3 nesplnené -ostáva v
platnosti, E1- ostáva v platnosti, E2 -ostáva v platnosti.
5. Informácia a kalkulácia na odkúpenie pozemkov pod cestu – smer do Lapínov
Juraj Malatinec, poslanec
Požiadal starostu obce, aby informoval, čo sa podniklo vo veci odkúpenia pozemkov na cestu
do Lapínov
Pavel Malatinec, verejnosť
Uviedol, že minulý rok bol prítomný na tých zasadnutiach, na ktorých sa tento problém riešil.
Poslanci Mgr. J.Straka a A.Lapínová mali aj zoznam ľudí, ktorí chcú pozemky darovať a ktorí
nie.
Juraj Malatinec, poslanec
Informoval, že s niektorými vlastníkmi pozemkov sa stretol osobne, nakoľko sa s nimi pozná,
niektorí chcú za odpredaj pozemku aspoň nejakú symbolickú cenu, niektorí chcú pozemky
vymeniť, ale je to potrebné riešiť.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Zdôraznil, že už to máme riešené, len v tom treba pokračovať. Navrhol, aby sa stretli
s poslancami - termín 14.05.2018.

6. Informácia k podkladom o vypracovanie projektu etapy kanalizácie od školy po
napojenie na jestvujúcu kanalizáciu – príprava žiadosti na Environmentálny fond
Juraj Malatinec, poslanec
Zdôraznil, že na 18. zasadnutí OZ sa dohodli, že sa stretnú so starostom a budú riešiť túto
žiadosť, uviedol, že takéto stretnutie sa nekonalo. Termín na podanie je do októbra 2018 a preto
už nie je veľa času na prípravu.
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Pavel Malatinec, verejnosť
Skonštatoval, že pokiaľ sa doteraz neurobili potrebné veci, do volieb sa už nič neurobí.
Za posledných 12 rokov sa v tejto veci nič neurobilo.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Priniesol projektovú dokumentáciu, ktorá sa týka kanalizácie, ktorá bola postupne vytváraná ku
tejto problematike. Uviedol, že obec to stálo nemálo finančných prostriedkov a zatiaľ z toho nie
je želaný výsledok, nakoľko nie sú vhodné výzvy na čerpanie prostriedkov z fondov EÚ.
Juraj Malatinec, poslanec
Uviedol, že práve preto je potrebné čím skôr tieto veci dotiahnuť do konkrétneho výsledku.
Navrhol, že má k dispozícii zoznam obcí, ktoré dostali dotáciu z Enviro fondu za posledné roky,
len obce musia mať pripravené stavebné povolenie a iné veci, a možno keby sa každý rok
podala žiadosť, raz za tých 8 rokov by obec peniaze dostala. Opýtal sa starostu obce, aký projekt
podal a dostal naň peniaze.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Odpovedal, že z projektu bola financovaná výmena okien a dverí na budove ZŠ s MŠ.
7. Žiadosť o výkup pozemku od fyzickej osoby na cestu u Riečkárov
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Podotkol, že momentálne sa tento problém riešiť nebude, nakoľko p. Sebíňová, ktorá si podala
žiadosť v r. 2016 teraz túto vec riešiť nemá záujem.
Juraj Malatinec, poslanec
Navrhol, že aj keď to pre žiadateľku nie je súrne, je to aj o iných ľuďoch a treba dať vypracovať
geometrický plán, aby obec mala podklady, treba sa dohodnúť na cene a potom sa bude môcť
predávať.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Súhlasil, s návrhom na vypracovanie Geometrického plánu, ale navrhol, aby sa zatiaľ na ceste
opravili „výtlky“, lebo je už vo veľmi zlom stave.
Pavel Václavík, verejnosť
Zdôraznil, že obec nemôže investovať do cesty, ktorá nie je jej majetkom.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Oponoval, že takých ciest je v obci viacero a to by sa nemohli opravovať potom ani ostatné
cesty, na ktorých nie sú vysporiadané majetkové práva.
Pavel Malatinec, verejnosť
Navrhol, aby sa táto cesta odkúpila bez Geometrického plánu, darovacou zmluvou.
Juraj Malatinec, poslanec
Uviedol, že bez geometrického plánu nevieme o koľko metrov sa jedná.
Bc. Pavel Šufliarsky, poslanec
Zdôraznil, že keď to chcela pani Sebíňová predať, bolo to treba od nej odkúpiť.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
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Uviedol, že p. Sebíňová vtedy žiadala 7 € za meter a to nie je primeraná suma.
Pavel Malatinec, verejnosť
Uviedol názor, že na ľudí treba ísť inak. Pokiaľ je to súkromná cesta, nebudú sa tam ani robiť
opravy.
Rozália Lopušníková, verejnosť
Zdôraznila, že ani u nich nie je cesta vysporiadaná a to by sa tiež potom nemohla opravovať.
Anna Lapínová , poslankyňa
Skonštatovala, že v dnešnej dobe sa už takéto veci bez geometrického plánu riešiť nedajú. Musí
sa postupovať podľa zákona.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Dal návrh na uznesenie- vypracovanie geometrického plánu na cestu u Riečkárov.
8. Návrh na riešenie verejného osvetlenia a napojenie na miestny rozhlas v časti Zlatnô
Juraj Malatinec, poslanec
Opýtal sa, ako sa v tomto bode pokračuje nakoľko je termín do 30.06.2018
Dušan Mitter, poslanec
Uviedol, že tento bod sa týka aj jeho a poslanca, p. Ďalogu, nakoľko sľúbili, že oni to pomôžu
zabezpečiť. Už sa to rieši, sú tam aj káble, potrebujeme ešte pomoc, resp. vyjadrenie od p.
Jozefa Paľka, ktorý nám to musí pomôcť správne zapojiť.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Uzavrel tento bod s tým, že keď sa osadia stĺpy a dokončí sa elektrické vedenie bod bude
splnený do 30.06.2018.
9. Informácia o projetke „Rekonštrukcia kuchyne a priestorov SD“ z MAS Podpoľanie
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. Stále nenastal v tejto veci posun.
Juraj Malatinec, poslanec
Uviedol, že je to pravda, čo povedal starosta obce, čo sa týka obce, uznesenie o príprave
projektu na tento zámer sa plní čiastočne, dokumentácia sa kreslí, projektant nám dal
vypracovať aj projekt pre napojenie kuchyne na plynovú prípojku.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Skonštatoval, že ďalej sa bude postupovať podľa toho, ako budú schvaľované postupy pridelenia
a objem finančných prostriedkov v MAS.
Juraj Malatinec, poslanec
Uviedol, že aj on sa informoval v MAS Podpoľanie, ale zatiaľ nemajú nič konkrétne a nevieme,
či sa to do volieb vôbec stihne.
10. Informácia o projekte podanom na MF SR
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Oznámil, že projekt bol podaný vo veci rekonštrukcie kuchyne v ZŠ s MŠ.
Juraj Malatinec, poslanec
Opýtal sa, či máme nejakú odpoveď.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
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Uviedol, že výsledok zatiaľ nemáme, máme len potvrdenie o padaní žiadosti a oznámenie, že
žiadosť bola zaevidovaná a prijatá na MF SR. Žiadosť bola podložená aj výsledkami kontroly z
Úradu verejného zdravotníctva, tak veríme, že by sme mohli byť úspešní.
Ing. Jozef Očovan verejnosť
Poznamenal, že vieme o tom, že kuchyňa v MŠ je v zlom stave, a môže sa stať, že nám hygienici
kuchyňu zatvoria, tak ako vo viacerých obciach nášho okresu. Podľa neho je dobré rozhodnutie,
využiť prostriedky z MF SR na tento účel, len aby sme ich dostali.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Povedal, že je to pravda, čo hovorí p. Očovan. Budova MŠ je stará a preto vyžaduje viacero
investícií, hlavne v interiéri, ale aj napr. vybavenie kuchyne.
Bc. Pavel Šufliarsky, poslanec
Opýtal sa, prečo sa to rieši až teraz, keď je to už v takom zlom stave.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Uviedol, že nejaké menšie úpravy sa robili priebežne, ale to nestačí. Teraz by sme chceli do
začiatku nového školského roku stihnúť aj väčšie úpravy.

11. Stav miestnej komunikácie pri Kováčovcoch a u Mužilov a stav detského ihriska
Dušan Mitter, poslanec
Uviedol, že stav miestnej komunikácie je veľmi zlý, keď sa to nebude riešiť, cesta sa môže
prepadnúť. Stav cesty okrem dažďovej vody zhoršujú aj ťažké nákladné autá, ktoré tam jazdia,
otáčajú sa ničia asfalt.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Uviedol, že bude rokovať s p. Krnáčom z firmy Renovia aj s p. Úradníkom z BBRSC, lebo firma
Renovia by mala prísť s „finišerom „ opraviť výtlky na ceste do Zlatna, ktorá je ešte v záruke.
Keď už tu bude tento stroj, mohla by sa súčasne opraviť aj tá časť pri Mužilovcoch a pri
Kováčovcoch.
Bc. Pavel Šufliarsky, poslanec
Uviedol, že pri tej ceste je aj tráva, ktorú treba dať pokosiť.
Anna Lapínová, poslankyňa
Uvidela, že aj na ceste u Lapínov je veľa výtlkov.
Ing. Jozef Očovan verejnosť
Podotkol, že cesty v celých Korytárkach sú v zlom stave.
Opýtal sa, kde sú frézované drte, ktoré zabezpečil. D.Mitter.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Uviedol, že sa z nich opravovali cesty napr. u Jagodov aj v Krivci.
Dušan Mitter, poslanec
Skonštatoval, že keď sa najbližšie dovezie materiál na opravu ciest, musí sa uložiť tak, aby bol
pod dozorom. Navrhol osloviť p. Úradníka, aby nám priviezli nejaký „frézovaný asfalt“ na
opravy výtlkov“
Pavel Malatinec, verejnosť
Podotkol, že frézovaný asfalt je nebezpečný odpad.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Skonštatoval, že všetky okolité obce s takýmto materiálom opravujú cesty a my budeme
hovoriť, že je to nebezpečný odpad.
Dal návrh na uznesenie, schváliť opravu cesty pri Kováčovcoch.
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Bc. Pavel Šufliarsky, poslanec
Uviedol, že ho trápi stav ihriska pri spoločenskom dome. Hojdačky sú v zlom stave, je to
z dreva, ktoré je už staré a môže to byť pre deti nebezpečné, a tiež aj šmykľavka aj domček.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Skonštatoval, že sme mali kontrolu, ktorá kontrolovala stav ihriska. Šmykľavka je prasknutá,
musíme objednať novú.
Ing. Jozef Očovan verejnosť
Skonštatoval, že to ihrisko je tam už 7 rokov a drevené časti jednoducho sú po dobe
použiteľnosti. Treba ich vymeniť za nové, inak je to pre deti nebezpečné.
Mária Halajová ml., verejnosť
Opýtala sa, či by nebolo možné, aby sa zorganizovala brigáda pre rodičov, aby sa tieto veci na
ihrisku opravili svojpomocne.
Ing. Jozef Očovan verejnosť
Uviedol, že neverí, že by rodičia prišli. V sobotu bola brigáda v MŠ a okrem dvoch-troch ľudí
tam boli iba zamestnanci. Takže neverí, že by prišli sem.
12. Návrh na riešenie verejného osvetlenia pri IBV smerom do Lapínov.
Juraj Malatinec, poslanec
Navrhol stretnutie poslancov a starostu obce, stavebnej komisie a uviedol nutnosť riešiť v prvom
rade verejné osvetlenie. Buduje sa tam nová ulica, treba čím skôr zabezpečiť osvetlenie a potom
následne aj výkup pozemkov pod cestu.
Mária Ľuptáková, verejnosť
Opýtala sa, ktoré ulice a domy sú v intraviláne a ktoré nie sú. Koľko pozemkov ešte treba vyňať
z pôdneho fondu. Podľa jej názoru by obec mala mať v prvom rade vysporiadané tieto veci, aby
pozemky v intraviláne boli v poriadku.
Juraj Malatinec, poslanec
Uviedol, že mapa intravilánu musí byť u starostu.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Potvrdil, že mapa je tam, môžu si ju prísť pozrieť.
Juraj Malatinec, poslanec
Navrhol, aby sa diskusia vrátila ku téme verejné osvetlenie a cesta do Lapínov.
Pavel Václavík, verejnosť
Zdôraznil, že tieto dve veci treba riešiť oddelene, lebo riešiť osadenie 2 stĺpov verejného
osvetlenia je iné ako riešiť výkup pozemkov.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Dal návrh na prijatie uznesenia dobudovanie dvoch svetelných bodov v novej ulici.
Ing. Jozef Očovan verejnosť
Navrhol, vo veci výkupu pozemkov pod cestu „do Lapínov“, aby sa pokračovalo v už začatých
aktivitách.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Navrhol, aby stretnutie poslancov a starostu obce ohľadom výkupu pozemkov bolo 14.05.2018.
Mária Halajová, verejnosť
Začala diskusiu o probléme stekajúcej dažďovej vody z amfiteátra. Uviedla, že amfiteáter stojí
už 12 rokov a počas celého tohoto obdobia sa neurobil odvod dažďovej vody. Táto neodvedená
voda podmýva jej dom a ohrozuje ju vlhkosť z tohto priestoru. Na základe rozhovoru s p.
Lapínom ( od Trčíkov) navrhujú riešenie, aby sa vykopal kanál a dažďová voda by sa tam
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U Z N E S E N I E č. 20/2018
z dvadsiateho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 07.05. 2018

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V KORYTÁRKACH
A. berie na vedomie
1.
B. s ch v a ľ u j e
1. Program OZ podľa pozvánky, so zmenou v bode 11.
- stav spôsob riešenia cesty pri Kováčovcoch a v Zlatne
2. Vyspravenie miestnych komunikácií v časti Zlatnô a v obci pri Kováčovcoch
Termín: 30.06.2018
Zodpovedný: starosta obce
3. Stretnutie poslancov ku vysporiadaniu cesty do Lapínov – nová cesta
Termín: 14.05.2018
Zodpovedný: starosta obce
4. Realizácia dvoch bodov osvetlenia v novej ulici
Termín: 30.06.2018
Zodpovedný: starosta obce
5. Riešiť odvodnenie amfiteátra a garáže popri domoch Panicovcov a Halajovcov
Termín: 30.05.2018
Zodpovedný: starosta obce
C. v o l í
1. Návrhovú komisiu v zložení: Juraj Malatinec
Dušan Mitter
D. k o n š t a t u j e
-že uznesenie č. 17/2017, bod C.2 – aby sa Zasadnutie OZ konalo každý mesiac
ostáva v platnosti
bod C.3 – zakúpenie nahrávacieho zariadenia
- nesplnené, ostáva v platnosti
bod E.1. - pracovné stretnutie poslancov vo veci cesta do Lapínov
- (nesplnené termíny: 5.12.2017, 22.03.2018)
- ostáva v platnosti , zodpovedný: starosta obce
bod E.2. - podať žiadosť o dotáciu na Environmentálny fond o
financovanie výstavby kanalizácie od školy po napojenie
na starú kanalizáciu
- (nesplnené termíny: 5.12.2017, 22.03.2018)
- ostáva v platnosti , zodpovedný: starosta obce
č. 18/2018, bod B.2. - rekonštrukcia kuchyne
- plní sa čiastočne, ostáva v platnosti
bod D.4.- Návrh a realizácia na VO do Golianov a Lopušníkov
- stáva v platnosti, termín do 30.06.2018, zodp. starosta obce
bod E.2. - prerokovať s Ing. Brťkom možnosť zákazu vjazdu do obce
pre nákladné vozidlá
- ostáva v platnosti, termín30.05.2018, zodpovedný:starosta obce
č. 19/2018, bod E.1.- podať žiadosť o dotáciu na MF SR
- termín 31.03.2018 – splnené
bod B.4 –zabezpečiť odstúpenie od zmluvy zo SSE na rekonštruk. VO
- splnené

