Obec Korytárky
Korytárky 215, 962 04 Korytárky
Číslo spisu: 347-002/2017
Zápisnica
zo sedemnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 21. 11. 2017
v Korytárkach
Prítomní: Mgr. Ľubomír Straka – starosta obce, Anna Lapínová, Dušan Mitter, Peter Ďaloga,
Bc.Pavel Šufliarsky, Juraj Malatinec – 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. Interpelácie poslancov – zoznam požiadaviek je prílohou pozvánky
6. Návrh plánu práce hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
7. Návrh VZN 1/2017 o zriadení spoločných školských obvodov a Prerokovanie
uznesenia OZ o vyradení ZŠ, Školského klubu, Školskej jedálne v
Korytárkach zo siete škôl
8. Návrh vnútornej smernice č 1/2017 – odpisový plán
9. Návrh vnútornej smernice č. 2/2017 o odpisovaní dlhodobého majetku
10. Návrh vnútorného predpisu č. 3/2017, ktorým sa ustanovujú zásady postupu
pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Korytárky
11. Schválenie uznesenia
12. Záver
1. Otvorenie zasadnutia
Sedemnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a ďalej viedol starosta obce Mgr. Ľubomír
Straka o 16.05 h, ktorý zároveň privítal poslancov. Predložil program dnešného zasadnutia.
Starosta obce navrhol, aby do bodu 5. bolo doplnené aj Prerokovanie (schválenie) uznesenia OZ o
vyradení ZŠ, Školského klubu, Školskej jedálne v Korytárkach zo siete škôl a doplnil sa do
programu bod : Návrh plánu práce hlavného kontrolóra na I. polrok 2018. Poslanec J. Malatinec
navrhol, aby bod 9. interpelácie poslancov bol presunutý pred bod 5.
Program OZ aj s navrhovanými doplňujúcimi bodmi bol schválený.
Hlasovanie
Za: A. Lapínová, D. Mitter, P. Ďaloga, P. Šufliarsky, J. Malatinec
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 Pavel Šufliarsky, 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.
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Hlasovanie
Za: A. Lapínová, D. Mitter, P. Ďaloga, P. Šufliarsky, J. Malatinec
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
4. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva
Kontrolu vykonal starosta obce. Úlohy z uznesenia boli splnené a nevyplynuli žiadne ďalšie
požiadavky.
Juraj Malatinec, poslanec
Opýtal sa, či je toto uznesenie platné? Nebolo podpísané dvomi poslancami.
Ing. Ivan Sivok, hlavný kontolór obce
Uznesenie podpisuje starosta
Juraj Malatinec, poslanec
Dal návrh na uznesenie: OZ schvaľuje, že každý mesiac bude zasadnutie OZ
Mgr. Ľubomír Straka, starosta
Starosta obce dal hlasovať za návrh poslanca J. Malatinca
Hlasovanie
Za: A. Lapínová, D. Mitter, P. Ďaloga, P.Šufliarsky, J.Malatinec
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
5. Interpelácie poslancov
5.1. Prejednanie a nájdenie spôsobu kontroly, aby sa do uznesenia a zápisu dostalo len to, čo sa v
skutočnosti rokovalo a schválilo
Pavel Šufliarsky, poslanec
Opýtal sa, či sa môže celé zasadnutie nahrávať?
Mgr. Ľubomír Straka, starosta
Odpovedal, že môže, ale bude trvať na tom, aby zápis zo zasadnutia robili poslanci. Robí sa to tak
aj v okolitých obciach.
Juraj Malatinec, poslanec
Skonštatoval, že sa nebudeme porovnávať, u nás je to takto zaužívané.
Elena Paľková, zamstnankyňa obce
Skonštatovala, že sa môže robiť zvukový záznam, ale potom nie je možné urobiť a zverejniť
zápisnicu do 3 dní. Alebo sa urobí presný opis zvukového záznamu „od slova-do slova“.
Juraj Malatinec, poslanec
Navrhol odsúhlasenie zakúpenia nahrávacieho prístroja a súčasne odsúhlasiť, že zápisnica bude
vyhotovená a zverejnená do 7 dní.
Ing. Ivan Sivok, hlavný kontolór obce
Navrhol, že zápis sa môže robiť tak, ako doteraz, overovatelia zápisnice si overia zvukový záznam,
ak budú mať záujem. Záznam sa uchová na Obecnom úrade.
Ing. Jozef Očovan, verejnosť
Vyjadril súhlas s týmto návrhom, ale navrhol, aby si zvukový záznam mohli vypočuť všetci, ktorí v
ňom majú svoje vyjadrenie.
Pavel Václavík, verejnosť
Vyjadril súhlas s nahrávaním, lebo potom sa dajú porovnať termíny
Mgr. Ľubomír Straka, starosta
Starosta obce dal hlasovať za návrh – zakúpenie nahrávacieho zariadenia a zverejňovanie zápisnice
do 7 dní.
Hlasovanie
Za: A. Lapínová, D. Mitter, P. Ďaloga, P. Šufliarsky, J. Malatinec
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
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5.2 Prejednanie a schválenie, aby sa v dlhší úradný deň nachádzal pre občanov na úrade aj starosta
Mgr. Ľubomír Straka, starosta
Skonštatoval, že na Obecnom úrade sa zdržuje obvykle počas úradných hodín a niekedy aj dlhšie.
Ak bol niektorú stredu mimo úradu, bolo to z úradných dôvodov.
Juraj Malatinec, poslanec
Uviedol, že hľadal starostu dvakrát, ale ani raz nebol na úrade.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta
Zdôraznil, že vždy sa snaží občanom vyjsť v ústrety a byť pre nich tam, keď to potrebujú.
Anna Lapínová, poslankyňa
Uviedla, že nie je dôvod na to, aby sa starostovi toto zdôrazňovalo, je to predsa jeho normálny
pracovný čas.
5.4 a 5.6 Pripraviť na zasadnutie informáciu a kalkuláciu na odkúpenie pozemkov pod cestu do
Lapínov. Pripraviť podklady na rokovanie zastupiteľstva na výkup pozemkov od p. Sebíňovej na
cestu u Riečkárov.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta
Uviedol, že kalkuláciu je potrebné urobiť pri návrhu rozpočtu, aby sa rozhodlo o tom odkiaľ
chceme na to vziať prostriedky.
Juraj Malatinec, poslanec
Opýtal sa, koľkí občania chcú vyplatiť? Treba dojednať kto chce akú sumu. Doteraz sa o tom viac
krát rokovalo na minulých zasadnutiach, ale nedospelo sa ku žiadnemu konkrétnemu výsledku.
Ale občanov by mal osloviť starosta.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta
Zdôraznil, že sú medzi vlastníkmi pozemkov aj občania, ktorí sú proti. Je potrebné „sadnúť si k
tomu“ a nájsť riešenie.
Anna Lapínová, poslankyňa
Uviedla, že s viacerými občanmi rokovala a stretla sa osobne, ale niektorí občania majú
neprimerané nároky.
Peter Ďaloga, poslanec
Myslí, si že chyba je aj v tom, že toto by mal riešiť štát.
Juraj Malatinec, poslanec
Uviedol, že štát zastupuje obec. Zdôraznil, že poslanci so starostom by sa mali stretnúť aj mimo
zasadnutí OZ a riešiť tento problém, ktorý už pretrváva 7 rokov.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta
Starosta obce dal hlasovať za návrh – zvolať poslancov ku rokovaniu vo veci „cesta do Lapínov“ a
„ulica u Riečkárov“ do dvoch týždňov od zasadnutia zastupiteľstva
Hlasovanie
Za: A. Lapínová, D. Mitter, P. Ďaloga, P. Šufliarsky, J. Malatinec
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
5.5 Spracovať podklady na vypracovanie projektu etapy kanalizácie od školy po napojenie na starú
kanalizáciu a pripraviť na podanie žiadosti o dotáciu do konca roka na Environmentálny fond.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta
Uviedol, že projekt je vypracovaný, podaný, bol odovzdaný p. Murínovi. Projektov na kanalizáciu
je celá kopa, ale nemáme taký objem finančných prostriedkov, aby sme ho mohli realizovať z
vlastných prostriedkov.
Rastislav Bystriansky, verejnosť
Skonštatoval, že na predchádzajúcich zasadnutiach bolo povedané, že projekt je podaný ale nebola
politická vôľa.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta
Uviedol, že nebola vyhlásená výzva pre obce do 1000 obyvateľov.
Juraj Malatinec, poslanec
3

Environmentálny fond je na to, aby pomohol určité časti vybudovať. Ja som si zistil, že asi 350
obcí dostalo podporu. My sme nedali ani jednu žiadosť. Tento projekt sa môže robiť po etapách a
môžeme dostať aspoň časť prostriedkov na jednotlivé úseky. Prostriedky sa prideľujú aj na
protipovodňové opatrenia, len treba bojovať, aby sme niečo dostali. Eurofondy nie sú každý rok
pre obce do 1000 obyvateľov a vyhlasovanie výziev sa zastavilo. Podajme aspoň žiadosť na 1 etapu
na ten úsek, ktorý si vyberieme, lebo najhoršie je to okolo potoka od školy po Roba Lapína.
Dušan Mitter, poslanec
Uviedol, že všetci vieme o tomto probléme. Je to časovaná bomba. Je to nielen úloha týchto
poslancov. Ale treba to riešiť. Základná škola má septik, bytovka nemá septik. Bude veľký
problém, čo sa týka nových domov, bude to finančne náročné. Odpad ide do potoka. Ja som to
urobil od p.Bahledu po cintorín, a R.Lapín ma napadol, že robím bordel.
Pavel Šufliarsky, poslanec
Opýtal sa, či je to teda možné riešiť po etapách.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta
Uviedol, že projekt máme, treba z neho vychádzať.
Juraj Malatinec, poslanec
Odporučil, aby sa schválilo uznesenie, že sa podá žiadosť na Enviromentálny fond do konca roka.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta
Starosta obce dal hlasovať za návrh – odporučiť podať žiadosť na Enviromentálny fond do konca
roka.
Hlasovanie
Za: A. Lapínová, D. Mitter, P. Ďaloga, P. Šufliarsky, J. Malatinec
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
5.7. Pripraviť návrh na napojenie Lopušníkovcov a Golianovcov na verejné osvetlenie v Zlatnom s
napojením aj na obecný rozhlas.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta
Vyjadril názor, že toto tiež treba zahrnúť do rozpočtu na budúci rok. Súhlasí s tým, že je to potrebné
čím skôr, ale je potrebná spolupráca so Stredoslovenskou energetikou a pre nich toto nie je
zaujímavé. Čiže jednoduchšie sú solárne lampy za cca 3000 € a potom tam bude aj rozhlas.
Juraj Malatinec, poslanec
Opýtal sa, či sú tam ešte staré telefónne stĺpy.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta
Odpovedal, že stĺpy tam sú, ale nie sú majetkom obce. Musíme nájsť prostriedky aspoň na tri stĺpy.
Starosta obce dal hlasovať za návrh – zahrnutie do rozpočtu na budúci rok vybudovanie osvetlenia
a rozhlasu do miestnej časti Zlatnô.
Hlasovanie
Za: A. Lapínová, D. Mitter, P. Ďaloga, P. Šufliarsky, J. Malatinec
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
5.8. Pripraviť a predložiť na prerokovanie návrh na opravu zábradlia na mostíku cez Slatinu do
Zlatna
Mgr. Ľubomír Straka, starosta
Uviedol, že uvedené zábradlie je už opravené.
Juraj Malatinec, poslanec
Navrhol, že by sa tam mohla urobiť aj riadna cesta.
Pavel Šufliarsky, poslanec
Podľa jeho názoru je to asi zbytočné, cesta do Zlatna je vybudovaná a je dobrá. Stačil by možno
násyp vedľa cesty, aby bolo možne vyhnúť sa autám. Uviedol, že už tam bol umiestnený aj stĺpik,
aby autá nemohli tadiaľ jazdiť, ale stĺpik občania vytrhli.
Pavel Václavík, verejnosť
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Navrhol, že keď nestačil stĺpik, je treba tam umiestniť „poltonovú skalu“ a reflexne ju označiť.
Rozália Lopušníková, verejnosť
Vyjadrila poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na tom, že sa osadila rúra popod cestu a aj za
opravený mostík.
5.9. Prejednanie a odsúhlasenie finančného limitu na disponovanie s objemom financií starostovi
obce bez súhlasu poslancov.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta
Uviedol, že toto už bolo odsúhlasené v minulosti.
Pavel Šufliarsky, poslanec
Navrhol stanoviť sumu a schváliť, že je potrebný súhlas viacerých poslancov, nie jedného.
Peter Ďaloga, poslanec
Uviedol, že čo sa týka asfaltovania cesty do Rapčanov, bolo potrebné rýchlo rozhodnúť, boli tam
stroje a keby tam mali prísť iba kvôli tomu, bolo by to ešte drahšie.
Juraj Malatinec, poslanec
Navrhol schváliť limit 1000 € a vyššiu sumu musí odsúhlasiť nadpolovičná väčšina poslancov.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta
Starosta obce dal hlasovať za uvedený návrh
Hlasovanie
Za: A. Lapínová, D. Mitter, P. Ďaloga, P. Šufliarsky, J. Malatinec
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
5.10 Prejednať a odsúhlasiť odmeňovaciu časť platu starostu obce podľa jeho aktivity.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta
Uviedol, že plat starostu je stanovený zákonom.
Juraj Malatinec, poslanec
Navrhol, aby starostovi bolo vyplácané navýšenie, ktoré má schválené od začiatku funkčného
obdobia vo výške 20 % len v prípade, že bude dosahovať výsledky. V každom zamestnaní sa
odmeny vyplácajú len na základe toho, čo urobí pracovník nad rámec svojich povinností.
Ing. Ivan Sivok, hlavný kontolór obce
Zdôraznil, že starostovi nie je možné udeliť odmenu, táto úprava zákona je platná od roku 2010 .
Mgr. Ľubomír Straka, starosta
Uviedol, že predchádzajúci starosta mal tiež plat navýšený, a to viacnásobne , pri odchode z funkcie
dostal 5-mesačné odstupné. Zdôraznil, že poslanci dostali mandát nie na to, aby kontrolovali
starostu, ale aby pracovali pre obec.
Juraj Malatinec, poslanec
Opýtal sa aké projekty okrem už začatej Opravy spoločenského domu a Zberného dvora urobil.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta
Odpovedal, že sa opravilo viacero miestnych komunikácií.
Juraj Malatinec, poslanec
Uviedol, že to bolo realizované z úveru a dal návrh, aby sa hlasovalo o úprave mzdy starostovi na
základe §3, ods 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o odňatí navýšenia vo výške 20 % s účinnosťou od
01.12.2017
Mgr. Ľubomír Straka, starosta
Starosta obce dal hlasovať za uvedený návrh
Hlasovanie
Za: D. Mitter, P. Ďaloga, P.Šufliarsky, J.Malatinec
Proti: Ø
Zdržal sa: A. Lapínová
5.12. Predložiť na zastupiteľstvo faktúru za asfaltovanie cesty do Rapčanov – už bolo riešené pri
bode 5.9.
5.13- Predložiť na zastupiteľstvo zmluvu o nadobudnutí auta BMW 745.
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Anna Malatincová, verejnosť
Opýtala sa, čo bude so „starým automobilom“.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta
Odpovedal, že sa to bude riešiť na ďalšom zasadnutí OZ, aby sa mohol automobil odpredať ako
prebytočný majetok.
OZ berie na vedomie darovaciu zmluvu na automobil BMW 745.
5.14 Prejednať v zastupiteľstve vybavenie petície občanov Za odvolanie starostu.
Peter Ďaloga, poslanec
Uviedol, že keďže výbor na posúdenie petície, ktorý bol určený na minulom zasadnutí OZ
nedospel k jednotnému názoru o platnosti petície, vyzval petičný výbor aby každý člen petičného
výboru podal čestné prehlásenie , že ručí za dôveryhodnosť a pravosť údajov uvedených v petícii.
Juraj Malatinec, poslanec
Skonštatoval, že je jasné, že petícia musí mať parametre aby bola platná. Zákon hovorí, že vyšší
orgán môže rozhodnúť čo s petíciou. Je v nej celkom 263 podpisov, z toho u 14 občanov sú uvedené
tzv. svorky a u ďalších chýbajú niektoré údaje, napr. č. domu. To ale podľa jeho názoru nie je dôvod
na vylúčenie týchto podpisov.
Peter Ďaloga, poslanec
Zdôraznil, že je to doklad, ktorý by mal byť bez chýb.
Mgr. art. Roman Malatinec, verejnosť
Vyjadril názor, že je spokojný s tým, že toľko občanov vyjadrilo svoj názor. A že sa rozpútala
diskusia. Podľa neho je dôležité, aby si starosta uvedomil, že niečo nie je v poriadku a vyzval
starostu obce, aby vyhlásil, že bude riadne pracovať do konca volebného obdobia a na základe
tohto vyhlásenia môžu petíciu „stiahnuť“. Zdôraznil, že bol vyjadrený názor viacerých občanov,
ktorí nie sú spokojní a očakávajú viac.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta
Vyjadril názor, že uznáva, že určite urobil aj chyby, každý ich robíme, ale snaží sa robiť na
maximum, najlepšie ako vládze, ale očakáva pomoc aj poslancov OZ.
Pavel Šufliarsky, poslanec
Uviedol, že nie je možné, aby všetci boli spokojní, ale návrhy sa neriešili a neboli výsledky.
Peter Ďaloga, poslanec
Zdôraznil, že je potrebné slušne si pomôcť, urovnať spory, lebo sa narobia ešte väčšie rozbroje .
Dušan Mitter, poslanec
Skonštatoval, že sa treba slušne dohodnúť. Každý má iné možnosti, je pravda, že určitá
nespokojnosť u ľudí je, ale vieme o tom a ide o to zjednotiť naše názory
Mgr. art. Roman Malatinec, verejnosť
Vyjadril názor, že pri schvaľovaní rozpočtu treba postupovať tak, aby sme boli pripravení, keď
príde nejaká výzva.
Ing. Ivan Sivok, hlavný kontrolór obce
Uviedol, že zastupiteľstvo bude schvaľovať rozpočet, obec rozpočet zverejní a vy sa máte možnosť
vyjadriť.
Pavel Šufliarsky, poslanec
Vyjadril názor, že on je za to, aby sa referendum konalo.
Peter Ďaloga, poslanec
Uviedol, že potom, ak referendum nebude platné, občania povedia, že my sme minuli peniaze na
referendum zbytočne.
Pavel Šufliarsky, poslanec
Uviedol, že petičný výbor sa poskladá na referendum.
Juraj Malatinec, poslanec
Zdôraznil, že referenda sa musí zúčastniť 401 občanov, ak tí občania chcú, ale čo je väčšia strata,
peniaze na referendum, alebo takýto stav do volieb? Skonštatoval, že momentálne na zasadnutí nie
je veľa občanov, ktorí by mohli priamo tu vyjadriť svoj názor.
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Anna Malatincová, verejnosť
Opýtala sa, koľko by stálo referendum.
Elena Paľková, zamestnankyňa obce
Uvidela, že presný rozpočet nemáme, ale podľa zistení u obce s počtom obyvateľov 3000 a viac to
bolo cca 14000 €. Je s tým spojené viacero nákladov, všetko musí byť v súlade so zákonom, ako
keď sa konajú voľby.
Ing. Ivan Sivok, hlavný kontrolór obce
Zdôraznil, že je potrebné v prvom rade rozhodnúť, či je petícia platná.
Pavel Šufliarsky, poslanec
Uviedol, že petíciu si dali posúdiť právnickej spoločnosti.
Ing. Ivan Sivok, hlavný kontrolór obce
Odpovedal, že ak nerozhodnú poslanci, tak hodnoverné stanovisko o platnosti alebo neplatnosti
petície môže vyjadriť len nezávislý súd, lebo aj právnické názory nemusia byť jednotné. Preto je
potrebné aby poslanci, ktorí boli určení ako výbor na posúdenie petície vyjadrili svoj názor.
Dušan Mitter, poslanec
Uviedol, že písomné stanovisko výbor na posúdenie petície nevydal, ale skutočnosť je takáto:
Všetkých podpisov bolo: 263
Platných podpisov bolo: 221
Sporných podpisov bolo 42
Výsledok – 21 hlasov chýbalo, aby bola petícia platná.
Peter Ďaloga, poslanec
Uviedol, že s toho vyplýva, že nie je „100%-ná tá petícia, „ja tu mám pred sebou neplatnú petíciu.“
Juraj Malatinec, poslanec
Navrhol, aby poslanci hlasovali o platnosti petície. Ak je potrebné to dať posúdiť súdu, ani jeden
z nás nepôjde na súd, každý nech vyjadrí svoj postoj teraz tu.
Anna Lapínová, poslankyňa
Vyjadrila názor, že by mali byť prítomní všetci poslanci. Uviedla, že si študovala petičný poriadok,
a na základe tohto predpisu petícia nie je platná.
Ing. Ivan Sivok, hlavný kontolór obce
Skonštatoval, že celá táto „aktivita“ bola chybná.
Juraj Malatinec, poslanec
Vyjadril názor, že podľa neho je každý, kto sa podpísal do petície občanom obce, aj keď zabudol
uviesť číslo domu. Občanom treba vysvetliť postoj poslancov, musia niesť zodpovednosť na
základe akých údajov rozhodli.
Dušan Mitter, poslanec
Dal návrh aby sa hlasovali o platnosti petície:
Hlasovanie
Za:
P.Šufliarsky, J.Malatinec
Proti: A.Lapínová
Zdržal sa: D.Mitter, P.Ďaloga
OZ v Korytárkach schválilo petíciu za neplatnú.
5.15. Umiestnenie pamätnej tabule na budove ZŠ s MŠ
Mgr. Ľubomír Straka, starosta
Prečítal žiadosť, ktorú podal Mgr. art. Roman Malatinec za MO SZPB o možnosti umiestnenia
pamätnej tabule na budove ZŠ s MŠ.
Mgr. art. Roman Malatinec, verejnosť
Uviedol, že by chcel posunúť dátum osadenia tabule na 10.02.2018, kedy bude výročie oslobodenia
obce a s tým spojené furmanské preteky a keďže budova je majetkom obce, je potrebné udeliť
súhlas OZ na umiestnenie tejto tabule.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta
Starosta obce dal hlasovať za uvedený návrh
Hlasovanie

Za: A. Lapínová, D. Mitter, P. Ďaloga, P.Šufliarsky, J.Malatinec
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
6. Návrh plánu práce hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
Ing. Ivan Sivok, hlavný kontrolór obce
Prečítal Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018- je prílohou zápisnice.
OZ ho vzalo na vedomie.
7. Návrh VZN 1/2017 o zriadení spoločných školských obvodov a Prerokovanie
uznesenia OZ o vyradení ZŠ, Školského klubu, Školskej jedálne v Korytárkach
VZN predložil starosta obce, Mgr. Ľubomír Straka.
Predmetom tohoto VZN je určenie školských obvodov tak, aby zohľadňovali miestne podmienky a
možnosť dochádzky žiakov. Obec Kriváň je zriaďovateľom jednej základnej školy a mesto Hriňová
je zriaďovateľom dvoch základných škôl. Na základe týchto skutočností sa obec Korytárky a Obec
Kriváň a Mesto Hriňová dohodli na zriadení spoločného školského obvodu v zmysle ustanovenia
§8 ods. 2 Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
Rodič alebo zákonný zástupca detí s trvalým pobytom na území obce Korytárky si na základe čl. 5
ods 4 zvolí základnú školu podľa vlastného výberu.
Toto VZN je potrebné schváliť, aby deťom z našej obce boli refundované náklady na dopravu.
Pavel Šufliarsky, poslanec
Prečo to už nie je schválené, aby rodičia dostali peniaze?
Mgr. Ľubomír Straka, starosta
Máme prísľub od p. Škarbu z KŠÚ, že po schválení VZN prostriedky budú doplatené deťom spätne
od septembra
Za: A. Lapínová, D. Mitter, P. Ďaloga, P.Šufliarsky, J.Malatinec
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
Mgr. Ľubomír Straka, starosta
Uviedol, že je potrebné prijať uznesenie o vyradení ZŠ, ŠKD a ŠJ so siete škôl.
Mgr. art. Roman Malatinec, verejnosť
Opýtal sa aký je rozdiel keď tá škola je a nie je.
Ing. Ľubica Hladká, hospodárka obce
Uviedla, že sa jedná o zbytočné administratívne úkony, spojené s existenciou školy, nakoľko pri
financovaní školy je rozhodujúci počet žiakov a keďže v našej škole je 0 žiakov, finančné
prostriedky tiež budú poukázané vo výške 0 €.
Anna Lapínová, poslankyňa
Vyjadrila názor, že nevidí dôvod, prečo tú školu nevyradiť zo siete škôl.
Mgr. art. Roman Malatinec, verejnosť
Vyjadril názor, že podľa neho ešte treba za školu zabojovať, napriek tomu, že v nej nie sú žiaci.
8. Návrh vnútornej smernice č 1/2017 – odpisový plán
9. Návrh vnútornej smernice č. 2/2016 o odpisovaní dlhodobého majetku
Mgr. Ľubomír Straka, starosta
Vyzval hospodárku obce Ing.Ľubicu Hladkú na predloženie pripravených smerníc.
Ing. Ľubica Hladká, hospodárka obce
Uviedla, že smernice sú potrebné pre hospodárne nakladanie s majetkom obce a v zmysle zákona č.
431/2002 Z.z. o účtovníctve je každá účtovná jednotka povinná zostaviť odpisový plán a podľa
neho postupovať a súčasne mať prijatý predpis o odpisovaní DHM v zmysle odpisového plánu.
Uvedené smernice OZ vzalo na vedomie.
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