Obec Korytárky
Korytárky 215, 962 04 Korytárky

Zápisnica
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 08. 10. 2019
v Korytárkach
Prítomní: Dušan Mitter – starosta obce
Anna Lapínová, Mgr. art. Roman Malatinec, Miroslav Mitter, Ing. Pavel Šufliarsky,
Pavel Václavík – poslanci
Ing. Ivan Sivok, hlavný kontrolór obce
Elena Paľková, Ing. Erik Piater, hostia
Program: 1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Poďakovanie pani Elene Paľkovej
5. Kontrola uznesenia
6. Plán obnovy verejnej kanalizácie
7. Úprava rozpočtu
8. Správa o čerpaní rozpočtu k 30.08.2019
9. Predstavenie Dobrovoľného hasičského zboru Obce Korytárky
10. Schválenie odovzdania miestnej komunikácie do správy VÚC
11. Rôzne
12. Schválenie uznesenia
13. Záver.
1. Otvorenie zasadnutia
Šieste zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a ďalej viedol starosta obce Dušan Mitter
o 16.35 h. Pozvánka na OZ bola doručená všetkým poslancom OZ včas a bola zverejnená
v zmysle zákona. Predložil návrh programu dnešného zasadnutia. Starosta obce dal návrh na
doplnenie do programu -Žiadosť o odkúpenie pozemku. Navrhol, aby tento bol zaradený za bod
5, a následne sa ďalšie body posunú. K návrhu neboli žiadne pripomienky. Starosta dal hlasovať
za uvedený návrh.
Hlasovanie:
Za: (5) Anna Lapínová, Mgr. art. Roman Malatinec, Ing. Pavel Šufliarsky, Miroslav Mitter,
Pavel Václavík
Proti: : Ø
Zdržal sa: Ø
Rokovanie obecného zastupiteľstva pokračovalo podľa schváleného programu.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku na dnešné zasadnutie bola určená Ing. Ľubica Hladká, zamestnankyňa obce a
za overovateľov zápisnice Anna Lapínová, Mgr. art. Roman Malatinec.
3. Voľba návrhovej komisie
Predsedajúci predložil návrh na voľbu členov návrhovej komisie v zložení: Ing. Pavel
Šufliarsky, Pavel Václavík. Predložený návrh bol jednohlasne schválený.
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Hlasovanie:
Za: (5) Anna Lapínová, Mgr. art. Roman Malatinec, Ing. Pavel Šufliarsky, Miroslav Mitter,
Pavel Václavík
Proti: : Ø
Zdržal sa: Ø
4. Poďakovanie p. Elene Paľkovej
Starosta obce Dušan Mitter poďakoval v mene svojom aj poslancov OZ v Korytárkach p. Elene
Paľkovej za vykonanú prácu pre obec a spoluprácu počas jej dlhoročného pôsobenia na
Obecnom úrade v Korytárkach.
5. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí
Uznesenie bod E.2.
- Podať žiadosť o dotáciu na Environmentálny fond o financovanie výstavby kanalizácie od
školy po napojenie na starú kanalizáciu – nesplnené, termíny: 05. 12. 2017, 22. 03. 2018.
Úloha ostáva v platnosti. Zodpovedný: starosta obce. Termín do 30. 10. 2020.
Uznesenie č. 18/2018, bod B.2.
- Rekonštrukcia kuchyne, plní sa čiastočne, zapojíme sa do druhého kola, nakoľko sa mení
projekt
Úloha ostáva v sledovaní. Zodpovedný: starosta obce. Termín: 31. 01. 2020
Uznesenie č. 20/2018, bod B.2.
- Oprava miestnych komunikácií v časti u Lapínov. Úloha splnená
Uznesenie bod B.3.
- Vysporiadanie pozemkov pod „cestu do Lapínov“. Komisia bude zasadať 1 x mesačne.
Úloha ostáva v platnosti. Zodpovedný: starosta obce. Termín: do konca roka 2019.
Uznesenie bod B.4.
- Realizácia ďalších dvoch svetelných bodov VO v novej ulici. Úloha splnená.
Uznesenie bod E.1.
- Vypracovať geometrický plán na cestu „u Riečkarov“ za účelom vypracovania kúpnych zmlúv,
je to v štádiu riešenia. Ostáva v platnosti. Zodpovedný: starosta obce. Termín: 31. 12. 2019
6. Žiadosť o odkúpenie pozemku p. Malatincová
Dušan Mitter, starosta obce
Prečítal žiadosť p. Malatincovej o odkúpenie časti pozemku par. č. 26100/1 o výmere 11 m2
(príloha č.1), novovytvorená par.č. 545/19.
Ivan Sivok, kontrolór obce
Informoval o možnostiach prevodu pozemku v zmysle uvedenej žiadosti. Jedná sa o nasledovné
spôsoby:1./ osobitný zreteľ podľa ust. § 9a, ods.8, písm. e/
2./ predaj na základe znaleckého posudku
V prípade osobitného zreteľa sa schvaľuje najskôr zámer, ktorý je potrebné zverejniť na dobu 14
dní. V tomto prípade doporučuje tento spôsob, nakoľko sa jedná o veľmi malú výmeru.
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Starosta obce dal hlasovať o zámere na odpredaj uvedeného pozemku podľa osobitného zreteľa.
Hlasovanie:
Za: (5) Anna Lapínová, Mgr. art. Roman Malatinec, Ing. Pavel Šufliarsky, Miroslav Mitter,
Pavel Václavík
Proti: : Ø
Zdržal sa: Ø
7. Plán obnovy verejnej kanalizácie
Starosta obce predložil Plán obnovy Verejnej kanalizácie (príloha č.2), ktorý nám pripravila p.
Nemcová, ktorá pre našu obec spracováva agendu ohľadom odpadových vôd. Ak budeme chcieť
žiadať finančné prostriedky z Envirofondu, musíme mať takýto dokument schválený.
Mgr. art. Roman Malatinec
Upozornil, že ak chceme takéto dôležité dokumenty schvaľovať, mali by sme ich mať k
dispozícii skôr na dôkladné preštudovanie.
Dušan Mitter, starosta obce
Uviedol, že p. Nemcová dokument poslala dosť neskoro.
Hlasovanie:
Za: (5) Anna Lapínová, Mgr. art. Roman Malatinec, Ing. Pavel Šufliarsky, Miroslav Mitter,
Pavel Václavík
Proti: : Ø
Zdržal sa: Ø
8. Úprava rozpočtu a 9. Správa o čerpaní rozpočtu k 30.08.2019
Rozpočtové opatrenie č. 2 predložila Ing. Ľubica Hladká, hospodárka OcÚ. Uviedla, že pri
rekonštrukcii školskej jedálne bolo prekročené plánované čerpanie fin. prostriedkov o 100 %. Z
tohto dôvodu je potrebné navýšiť výšku fin. prostriedkov pre ZŠ s MŠ (príloha č.3).
Správu o čerpaní rozpočtu predniesla Ing. Ľubica Hladká, hospodárka OcÚ. Upozornila na
prekročenie rozpočtu v niektorých výdavkových položkách (príloha č. 4).
Poslanci sa podrobne informovali o jednotlivých prekročených položkách a dôvodoch
prekročenia a dohodli sa na tom, že v rámci rozpočtového opatrenia č. 2 sa tieto položky upravia
tak, ako boli v skutočnosti čerpané, nakoľko uvedené finančné prostriedky bolo potrebné čerpať
v takom rozsahu.
Hlasovanie:
Za: (5) Anna Lapínová, Mgr. art. Roman Malatinec, Ing. Pavel Šufliarsky, Miroslav Mitter,
Pavel Václavík
Proti: : Ø
Zdržal sa: Ø
10. Predstavenie Dobrovoľného hasičského zboru Obce Korytárky
Starosta obce vyzval Ing. Erika Piatera aby predniesol správu o zriadení DHZ
Správa je prílohou č. 5 zápisnice z OZ.
OZ v Korytárkach vzalo uvedenú správu na vedomie.
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11. Schválenie odovzdania miestnej komunikácie do správy VÚC
Starosta obce informoval, že sa jedná o miestnu komunikáciu od predajne JEDNOTA až po
Ivanišovo. Naskytla sa možnosť dať túto komunikáciu do správy alebo aj majetku BBSK, čím by
prešla povinnosť zabezpečovať akúkoľvek údržbu vrátane zimnej pod BBSK. Jedná sa o cca
2100m, a obec by týmto ušetrila nemálo finančných prostriedkov.
Mgr. art. Roman Malatinec, poslanec
Informoval o tom, že v decembri 2019 sa chystá výjazdové zasadnutie BBSK v Detve. V rámci
tohto zasadnutia by sa malo rokovať o tejto možnosti, aby správy niektorých ciest , ktoré sa
využívajú aj v prípade, že je cesta I. triedy č. E 571 neprejazdná. Mohli prejsť do správy, príp.
vlastníctva BBSK. Žiadosť je potrebné podať do 17.10. 2019.
Hlasovanie:
Za: (5) Anna Lapínová, Mgr. art. Roman Malatinec, Ing. Pavel Šufliarsky, Miroslav Mitter,
Pavel Václavík
Proti: : Ø
Zdržal sa: Ø
12. Rôzne
Anna Lapínova, poslankyňa
Poďakovala za opravu miestnej komunikácie „do Lapínov“
Ing. Ján Paľko, verejnosť
Poďakoval tiež za opravu miestnej komunikácie , ale uviedol, že na niektoré cesty sa zabudlo a
vyjadril názor, že opravu miestnych komunikácii je potrebné riešiť komplexne.
Mgr. art. Roman Malatinec, poslanec
Upozornil na zmenu zákona, podľa ktorej je možné vykonávať opravy a údržbu MK aj tých
komunikácií, ktoré nie zaradené sú v majetku obce.
Dušan Mitter, starosta obce
Skonštatoval, že nie je možné riešiť všetky cesty naraz, nakoľko nemáme na to financie. Budeme
to riešiť postupne, podľa finančných možností.
Rozália Lopušníková, verejnosť
Poďakovala za napojenie miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia. Uviedla, že trvalo to 12
rokov a aj keď to ešte nie je úplne dokončené, je to na dobrej ceste.
12. Schválenie uznesenia
Návrh uznesenia predložil člen návrhovej komisie Pavel Václavík.
Tento návrh bol schválený.
Hlasovanie:
Za: (5) Anna Lapínová, Mgr. art. Roman Malatinec, Ing. Pavel Šufliarsky, Miroslav Mitter,
Pavel Václavík
Proti: : Ø
Zdržal sa: Ø
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13. Záver
Šieste zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil predsedajúci Dušan Mitter o 18.45 h.
Poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí.

Korytárky 08. októbra 2019
Zapisovateľka: Ing. Ľubica Hladká
Overovatelia zápisnice:
Anna Lapínová

….......................

Mgr. art. Roman Malatinec

…....................…

Dušan Mitter
starosta obce
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U Z N E S E N I E č. 6/2019
zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 08. 10. 2019
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V KORYTÁRKACH
A. berie na vedomie
-správu o čerpaní rozpočtu k 31.08.2019
-predstavenie Dobrovoľného hasičského zboru Obce Korytárky
B. s ch v a ľ u j e
1. Program obecného zastupiteľstva podľa pozvánky a s doplneným bodom 6.
2. Zámer na prevod vlastníctva majetku obce a to pozemku :
nachádzajúceho sa v k.ú. Korytárky, ktorý je vo výlučnom vlastníctve obce Korytárky a
je zapísaný na LV č. 1673, vedenom na Okresnom úrade Detva, katastrálny odbor, a to:
- KNC - par.č. 26100/1, trvalý trávny porast, o výmere 11 m2, nové par.č. 545/19
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a, ods.8, písm. e / zákona č. 138/1991
Z.z. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, pričom pri tomto prevode sa nepoužijú ust.
§ 9a, ods. 1 až 7 zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov.
pre kupujúcu : Lenka Malatincová, bytom:Korytárky,
Ako dôvod hodný osobitného zreteľa sa pri tomto predaji považuje, že predmetnú
nehnuteľnosť obec nevyužíva, je to veľmi malá výmera – 11m2, nie je možné ju využiť iným
spôsobom a pre kupujúceho je to nevyhnutné k výstavbe RD nakoľko parcela susedí s jeho
stavebným pozemkom.
Zámer predať svoj majetok na základe ust. § 9a, ods.8, písm. e / zákona č. 138/1991
Z.z. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa obec
zverejnila na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce, v dňoch od
08. 10. 2019 do 22.10. 2019.
3. Plán obnovy verejnej Kanalizácie obce Korytárky
4. Úpravu rozpočtu Obce Korytárky podľa priloženého Rozpočtového opatrenia č. 2/2019
5. Zámer o odovzdaní MK od predajne JEDNOTA po časť Ivanišovo do správy BBSK
C. v o l í
1. Návrhovú komisiu v zložení: Pavel Václavík, Ing. Pavel Šufliarsky
D. k o n š t a t u j e
Uznesenie bod E.2.
- Podať žiadosť o dotáciu na Environmentálny fond o financovanie výstavby kanalizácie
od školy po napojenie na starú kanalizáciu – nesplnené, termíny: 05. 12. 2017, 22. 03.
2018.
Úloha ostáva v platnosti. Zodpovedný: starosta obce. Termín do 30. 10. 2020.
Uznesenie č. 18/2018, bod B.2.
- Rekonštrukcia kuchyne, plní sa čiastočne, dokumentácia sa spracúva. . Úloha ostáva
v platnosti. Zodpovedný: starosta obce. Termín: 30. 01. 2020
Uznesenie č. 20/2018, bod B.2.
- Oprava miestnych komunikácií v časti u Lapínov, úloha splnená

Uznesenie bod B.3.
- Vysporiadanie pozemkov pod „cestu do Lapínov“. Komisia bude zasadať 1 x mesačne.
Úloha ostáva v platnosti. Zodpovedný: starosta obce. Termín: do konca roka 2019.
Uznesenie bod B.4.
- Realizácia ďalších dvoch svetelných bodov VO v novej ulici. Úloha splnená.
Uznesenie bod E.1.
- Vypracovať geometrický plán na cestu „u Riečkarov“ za účelom vypracovania
kúpnych zmlúv.
Geometrický plán je vypracovaný, ale zle. Treba ho dať opraviť, je to v štádiu riešenia.
Ostáva v platnosti. Zodpovedný: starosta obce. Termín: 31. 12. 2019
Uznesenie č. 5/2019 bod B.3
Výmenu pozemkov vo vlastníctve Sylvie Kočalkovej a MUDr. Petra Kočalku
Úloha splnená. Zmluva pripravená na podpis.
Uznesenie č. 5/2019 bod B.4.
Žiadosť na Slovenský pozemkový fond o odovzdanie pozemkov pod stavbami a trvalé
trávne porasty z majetku SR do vlastníctva obce v k. ú Korytárky.
Úloha splnená. Žiadosť podaná.
Uznesenie č. 5/2019 bod B.5.
Návrh na zadanie zmeny Územného plánu obce Korytárky.
Úloha zostáva v platnosti. Zpodpovedný: starosta obce: Termín 03/2020
Uznesenie č. 4/2019 bod B.12
Uzavrieť zmluvu s firmou „green for life“
Úloha zostáva v platnosti. Zpodpovedný: starosta obce: Termín 12/2019
Uznesenie č. 4/2019 bod B.13
Uzavrieť zmluvu s p. Úradníkom
Úloha zostáva v platnosti. Zpodpovedný: starosta obce: Termín 12/2019
Uznesenie č. 2/2019 bod D.4
Realizácia ďalších svetelných bodov VO „do Lopušíkov“
Úloha zostáva v platnosti. Zpodpovedný: starosta obce: Termín 30.10.2019
Uznesenie č. 2/2019 bod E.2
Prerokovanie zákazu vjazdu do obce pre nákladné vozidlá
Úloha zostáva v platnosti. Zpodpovedný: starosta obce: Termín 31.12.2019
Korytárky 08. októbra 2019
Návrhová komisia:

.....................
.....................

Dušan Mitter
starosta obce

VEC: Výpis z Uznesenia č. B.2/2019
Obecného zastupiteľstva Korytárky
konaného dňa 08.10.2019
------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo Korytárky schvaľuje zámer na prevod vlastníctva majetku obce , a
to pozemku, nachádzajúceho sa v k.ú. Korytárky, ktorý je vo výlučnom vlastníctve obce
Korytárky a je zapísaný na LV č. 1673, vedenom na Okresnom úrade Detva, katastrálny
odbor, a to:
- KNC - par.č. 26100/1, trvalý trávny porast, o výmere 11 m2
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a, ods.8, písm. e / zákona č.
138/1991 Z.z. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, pričom pri tomto prevode sa
nepoužijú ust. § 9a, ods. 1 až 7 zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí, v znení neskorších
predpisov.
pre kupujúcu : Lenka Malatincová, bytom:Korytárky,
Ako dôvod hodný osobitného zreteľa sa pri tomto predaji považuje, že predmetnú
nehnuteľnosť obec nevyužíva, je to veľmi malá výmera – 11m2, nie je možné ju využiť iným
spôsobom a pre kupujúceho je to nevyhnutné k výstavbe RD nakoľko parcela susedí s jeho
stavebným pozemkom.
Zámer predať svoj majetok na základe ust. § 9a, ods.8, písm. e / zákona č. 138/1991
Z.z. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
obec zverejnila na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce, v dňoch od
08. 10. 2019 do 22.10. 2019.

....................................
Dušan Mitter
starosta obce

