Obec Korytárky
Korytárky 215, 962 04 Korytárky

Zápisnica
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 03. 06. 2020
v Korytárkach
Prítomní: Dušan Mitter – starosta obce
Anna Lapínová, Juraj Malatinec, Miroslav Mitter, Ing. Pavel Šufliarsky, Pavel
Václavík, Mgr. art. Roman Malatinec – príchod 16:30 – poslanci
Miroslav Debnár – ospravedlnil sa
Ing. Ivan Sivok, hlavný kontrolór obce
Program: 1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesenia
5. Návrh VZN č. 1/2020 O podmienkach držania psov na území obce Korytárky
6. Návrh VZN č. 2/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska
7. Prejednanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2019
8. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
9. Prerokovanie ďalšieho postupu k fungovaniu Základnej školy s materskou školou
v Korytárkach
10. Rôzne
11. Schválenie uznesenia
12. Záver.

1. Otvorenie zasadnutia
Deviate zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a ďalej viedol Dušan Mitter, starosta obce
o 16:05 h. Pozvánka na obecné zastupiteľstvo bola doručená všetkým poslancom Obecného
zastupiteľstva včas a bola zverejnená v zmysle zákona. Starosta obce predložil návrh
programu dnešného zasadnutia. Program Obecného zastupiteľstva bol schválený.
Hlasovanie:
Za: Anna Lapínová, Juraj Malatinec, Miroslav Mitter, Ing. Pavel Šufliarsky, Pavel Václavík
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
Rokovanie obecného zastupiteľstva bude pokračovať podľa schváleného programu .
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku na dnešné zasadnutie bola určená Mgr. Viera Machavová, zamestnankyňa
obce a za overovateľov zápisnice Anna Lapínová a Ing. Pavel Šufliarsky
3. Voľba návrhovej komisie
Predsedajúci predložil návrh na voľbu členov návrhovej komisie v zložení: Juraj Malatinec
a Pavel Václavík. Predložený návrh bol jednohlasne schválený.
Hlasovanie:
Za: Anna Lapínová, Juraj Malatinec, Miroslav Mitter, Ing. Pavel Šufliarsky, Pavel Václavík
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Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
4. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí
Kontrolu vykonal starosta obce.
Uznesenie bod E.2.
- Podať žiadosť o dotáciu na Environmentálny fond o financovanie výstavby kanalizácie
od školy po napojenie na starú kanalizáciu. Obec získa súhlasy od majiteľov a bude sa
vybavovať stavebné a vodoprávne povolenie. 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 strechy, sociálnych zariadení a čiastočne kuchyne, plní sa čiastočne,
dokumentácia sa spracúva. Podanie na MAS Podpoľanie. Úloha ostáva
v platnosti. Zodpovedný: starosta obce. Termín: 30. 06. 2020
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 30. 08. 2020 .
Uznesenie bod E.1.
- Vypracovať geometrický plán na cestu u Riečkarov za účelom vypracovania
kúpnych zmlúv.
Geometrický plán je opravený, je to v štádiu riešenia.
Zodpovedný: starosta obce. Termín: výkup bude realizovaný po výkupe pozemkov na
„cestu do Lapínov“. Ostáva v platnosti.
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. Termín: 31. 12. 2020
Uznesenie č. 2/2019 bod E.2
- Prerokovanie zákazu vjazdu do obce pre nákladné vozidlá.
Úloha zostáva v platnosti. Zodpovedný: starosta obce: Termín 30.08.2020
5. Návrh VZN č. 1/2020 O podmienkach držania psov na území obce Korytárky
Návrh VZN č.1/2020 (Príloha č. 1) O podmienkach držania psov na území obce Korytárky
predložil starosta obce Dušan Mitter. Mgr. Viera Machavová, zamestnankyňa obce,
informovala, že vzhľadom na zvyšujúce sa priestupky týkajúce sa držania psov na území obce
Korytárky, bolo potrebné upraviť pôvodné všeobecne záväzné nariadenie podľa aktuálnych
legislatívnych noriem.
Predložený návrh bol jednohlasne schválený.
Hlasovanie:
Za: Anna Lapínová, Juraj Malatinec, Miroslav Mitter, Ing. Pavel Šufliarsky, Pavel Václavík
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
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6. Návrh VZN č. 2/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska
Návrh VZN č. 2/2020 (Príloha č. 2) Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce
Korytárky predložil starosta obce p. Dušan Mitter. Mgr. Viera Machavová, zamestnankyňa
obce, informovala, že vzhľadom na zmenu Zákona č. 398/2019 Z.z. O pohrebníctve , ktorý je
účinný od 01.11.2019 bolo potrebné upraviť pôvodné všeobecne záväzné nariadenie podľa
aktuálnych legislatívnych noriem. Zamestnankyňa obce upozornila na zmenu v cenníku
poplatku za prenájom chladiarenského zariadenia na 6,00 Eur za každý začatý deň.
Predložený návrh bol schválený.
Hlasovanie:
Za: Anna Lapínová, Juraj Malatinec, Miroslav Mitter, Ing. Pavel Šufliarsky, Pavel Václavík
Proti: Ø
Zdržal sa: Mgr. art. Roman Malatinec
7. Prejednanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2019
8. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
Záverečný účet obce Korytárky za rok 2019 a rozpočtové hospodárenie obce za rok 2019
predložila Ing. Ľubica Hladká, hospodárka obce. Uviedla, že obec v roku 2019 hospodárila
so schodkom 2032,94 €. Stanovisko k záverečnému účtu predložil Ing. Ivan Sivok, hlavný
kontrolór obce. Nemal pripomienky a odporúča záverečný účet schváliť, buď s výhradami,
alebo bez výhrad. Prejednávané dokumenty sú prílohou zápisnice. Záverečný účet obce
Korytárky za rok 2019 a rozpočtové hospodárenie za rok 2019– príloha č. 3, stanovisko
hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce – príloha č. 4.
Dušan Mitter- starosta obce: vyzval prítomných poslancov, aby vyjadrili svoje pripomienky.
Pavel Václavík- poslanec: vyjadril názor, že aj keď záverečný účet bol spracovaný správne a
obec postupovala podľa zákona, rozpočet podľa jeho názoru nebol čerpaný správne. Je toho
názoru, že sa mohlo hospodáriť aj lepšie, lebo teraz- v tejto situácii, po koronakríze to bude
náročnejšie.
Dušan Mitter- starosta obce: vyzval prítomných poslancov, aby hlasovali o schválení
záverečného účtu za rok 2019.
Obecné zastupiteľstvo v Korytárkach odsúhlasilo záverečný účet bez výhrad obce bez výhrad.
Hlasovanie: Za: Anna Lapínová, Mgr. art. Roman Malatinec, Juraj Malatinec, Miroslav
Mitter, Ing. Pavel Šufliarsky
Proti: Pavel Václavík
Zdržal sa: Ø.
9. Prerokovanie ďalšieho postupu k fungovaniu Základnej školy s materskou školou v
Korytárkach
Dušan Mitter, starosta obce: predniesol poslancom a občanom návrh na prejednanie, ako to
bude ďalej s fungovaním Základnej školy s materskou školou, vzhľadom k tomu, že
Základná škola je už niekoľko rokov neaktívna.
Ing. Pavel Šufliarsky, poslanec: vyjadril názor, že materskú škôlku treba zachovať, ale udržať
základnú školu v takejto malej dedine, je náročné.
Mgr. art. Roman Malatinec, poslanec: je za udržanie Základnej školy s materskou školou
v Korytárkach. Navrhuje komunikovať s vedením škôlky o dopyte voľných miest pre deti, či
je možné rozšíriť kapacitu škôlky o ďalšiu triedu.
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Juraj Malatinec, poslanec: podotkol, že náklady na Základnú školu s materskou školou,
každoročne stúpaju, tak treba dobre zvážiť ďalší postup.
Ing. Pavel Šufliarsky, poslanec: navrhol, či by vzhľadom k veľkému a peknému areálu nebolo
možné spojiť škôlku zo sociálnym zariadením pre seniorov.
Miroslav Mitter, poslanec: má obavy z tohto spojenia, vzhľadom k tomu, že starší ľudia
potrebujú kľud.
Ing. Ivan Sivok, hlavný kontrolór: podotkol, že je potrebné zistiť na Ministerstve školstva, do
kedy je termín na podávanie žiadostí o zrušenie Základnej školy zo systému škôl a zaradenie
Materskej školy do systému materských škôl, nakoľko bežný termín na podávanie týchto
žiadostí je do 31.05. aktuálneho roka.
Dušan Mitter, starosta obce: navrhol riešiť túto otázku na stretnutí obecnej rady s radou
školy. Na tomto postupe sa zhodli všetci poslanci.
10. Rôzne
Dušan Mitter, starosta obce informoval o dianí v obci, v akom stave sú projekty :
Rekonštrukcia verejného osvetlenia je zrealizovaná na 80%. Podarilo sa prepojenie Detvy
s Korytárkami cez „korytársky vrch“. Rekonštrukcia všešportového ihriska je zrealizovaná,
čaká sa už iba na odovzdanie stavby. Projekt na rekonštrukciu spoločenského domu je
rozpracovaný. Jednoduché pozemkové úpravy sú v štádiu riešenia, momentálne sa čaká na
stanoviská dotknutých občanov. Revitalizácia obecného parku v Korytárkach je schválená.
Podaná je aj žiadosť na rekonštrukciu cintorína.
Diskusia:
Občan: Kedy sa budú opravovať cesty?
Dušan Mitter, starosta obce: začne sa cestami, po ktorých premávajú autobusové spoje
a potom sa bude pokračovať ďalšími podľa miery poškodenia.
Občan: Kedy bude zákazová dopravná značka pri vjazde do obce, pre vozidlá nad 12 ton
s výnimkou obce.
Dušan Mitter, starosta obce: informoval o zmenách v legislatíve, ktorá upravuje dopravné
značenie a na stretnutí s riaditeľom Policajného zboru sa dohodne ďalší postup.
17:45 odchod Miroslava Mittera, poslanca.
Pavel Václavík, poslanec: Navrhoval upraviť platové podmienky starostu, vzhľadom
k šetreniu financiami. Poslanci však tento návrh nepodporili.
11. Schválenie uznesenia
Návrh uznesenia predložil člen návrhovej komisie Juraj Malatinec.
Tento návrh bol schválený.
Hlasovanie
Za: Mgr. art. Roman Malatinec, Anna Lapínová, Miroslav Debnár, Juraj Malatinec, Ing.
Pavel Šufliarsky, Pavel
Václavík, Miroslav Mitter
Proti: : Ø
Zdržal sa: Ø
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12. Záver
Dušan Mitter, starosta: poďakoval prítomným za účasť a poprial prítomným príjemný zvyšok
dňa .
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Dušan Mitter o 18:15 hod.

Korytárky, 08. júna 2020
Zapisovateľka: Mgr. Viera Machavová
Overovatelia zápisnice:
Ing. Pavel Šufliarsky ….......................
Anna Lapínová
….......................
Dušan Mitter
starosta obce
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U Z N E S E N I E č. 9/2020
z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 03. 06. 2020
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V KORYTÁRKACH

A. berie na vedomie
1. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2019
B. s ch v a ľ u j e
1. Program obecného zastupiteľstva podľa pozvánky
2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o podmienkach držania psov na území obce
Korytárky
3. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska na území
obce Korytárky
4. Stretnutie poslancov s radou školy o ďalšom fungovaní školy Termín: do 30.06.2020
5. Záverečný účet obce za rok 2019 bez výhrad
C. v o l í
1. Návrhovú komisiu v zložení: Juraj Malatinec, Pavel Václavík.

D. k o n š t a t u j e
Kontrolu vykonal starosta obce.
Uznesenie bod E.2.
- Podať žiadosť o dotáciu na Environmentálny fond o financovanie výstavby kanalizácie
od školy po napojenie na starú kanalizáciu. Obec získa súhlasy od majiteľov a bude sa robiť
stavebné a vodoprávne povolenie. 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 strechy, sociálnych zariadení a čiastočne kuchyne, plní sa čiastočne,
dokumentácia
sa
spracúva.
Podanie
na
MAS
Podpoľanie.
Úloha ostáva v platnosti. Zodpovedný: starosta obce. Termín: 30. 06. 2020
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 30. 08. 2020 .
Uznesenie bod E.1.
- Vypracovať geometrický plán na cestu u Riečkarov za účelom vypracovania kúpnych zmlúv.
Geometrický plán je opravený, je to v štádiu riešenia.
Úloha ostáva v platnosti. Zodpovedný: starosta obce. Termín: výkup bude realizovaný po
výkupe pozemkov na „cestu do Lapínov“.
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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. Termín: 31. 12. 2020
Uznesenie č. 2/2019 bod E.2
- Prerokovanie zákazu vjazdu do obce pre nákladné vozidlá.
Úloha zostáva v platnosti. Zodpovedný: starosta obce: Termín 30.08.2020

E. odporúča :
-

Starostovi obce vypracovať plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2020 stretnutia zostávajú v platnosti každé 2 mesiace.

Návrhová komisia: Juraj Malatinec
Pavel Václavík

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

Korytárky 03. júna 2020
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