Obec Korytárky
Korytárky 215, 962 04 Korytárky

Zápisnica
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 09. 12. 2020
v Korytárkach
Prítomní: Dušan Mitter – starosta obce
Mgr. art. Roman Malatinec, Juraj Malatinec, Miroslav Debnár, Miroslav Mitter,
Ing. Pavel Šufliarsky – poslanci
Pavel Václavík, – ospravedlnil sa
Anna Lapínová – ospravedlnila 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. Schválenie odpredaja obecného pozemku č. p. E KN- 26095/1- I. Stračinová
a T. Stračina
6. Schválenie odpredaja obecného pozemku č. p. C KN 601/5 - Ján Moskál,
Ružomberok a Soňa Kováčiková, Detva
7. Prerokovanie predĺženia nájmov – Green for Life, Krajčírstvo Oľga
8. Prerokovanie Návrhu VZN č. 3/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021
9. Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2021
10. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu
11. Prerokovanie platu starostu a odmien za dvojročné pôsobenie vo funkcii
12. Rôzne
13 Schválenie uznesenia
14. Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Jedenáste 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: Mgr.art. Roman Malatinec, Juraj Malatinec, Miroslav Mitter, Ing. Pavel Šufliarsky,
Miroslav Debnár
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
Rokovanie obecného zastupiteľstva bude pokračovať podľa schváleného programu .
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2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku na dnešné zasadnutie bola určená Mgr. Viera Machavová,
zamestnankyňa obce a za overovateľov zápisnice Mgr. art. Roman Malatinec a Miroslav
Mitter.
3. Voľba návrhovej komisie
Predsedajúci predložil návrh na voľbu členov návrhovej komisie v zložení: Juraj
Malatinec a Miroslav Debnár. Predložený návrh bol jednohlasne schválený.
Hlasovanie:
Za: Mgr. art. Roman Malatinec, Juraj Malatinec, Miroslav Mitter, Ing. Pavel Šufliarsky,
Miroslav Debnár
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 Ministerstvo životného prostredia 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, 30.10.2020.
Úloha ostáva v platnosti. Zodpovedný: starosta obce. Termín do 30. 10. 2021.
Uznesenie č. 18/2018, bod B.2.
- Rekonštrukcia strechy, sociálnych zariadení a čiastočne kuchyne. Projekt je podaný na
MAS Podpoľanie. Úloha splnená, ostáva v sledovaní.
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 dalšieho zasadnutia
OZ .
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 zostáva v sledovaní. Žiadosť podaná.
Uznesenie č. 2/2019 bod E.2
- Prerokovanie zákazu vjazdu do obce pre nákladné vozidlá.
Úloha zostáva v platnosti. Zodpovedný: starosta obce: Termín 30.03.2021
5. Schválenie odpredaja obecného pozemku č. p. E KN- 26095/1- I. Stračinová a T.
Stračina
Starosta obce predložil zámer odpredaja pozemku vo vlastníctve obce o výmere 40 m2,
ktorý už bol schválený na 10. Zasadnutí obecného zastupiteľstva poslancami OZ. Obecné
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zastupiteľstvo Korytárky schvaľuje predaj majetku vo vlastníctve 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. 26095/1, o výmere 40 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
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.
v prospech záujemcov :
Ivana Stračinová,trvale bytom Zvolen, Družstevná 2410/16 a
Tomáš Stračina, trvale bytom: Zvolen, Družstevná 2410/16
v cene 5,00€/za 1 m2.
Náklady spojené s prevodom nehnuteľností budú hradiť kupujúci.
Ako dôvod hodný osobitného zreteľa sa pri tomto predaji považuje, že predmetnú
nehnuteľnosť obec nevyužíva, je to veľmi malá výmera – 40m2, nie je možné ju využiť iným
spôsobom a pre kupujúcich je to súčasťou už dlhodobo využívaných nehnuteľností v
bezprostrednej blízkosti ich novovybudovaného rodinného domu so súpisným číslom 1005.
Zámer previesť 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 zverejnila obec na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce, v dňoch od
17.09.2020 do 01.10.2020. Zámer na odpredaj pozemku bol schválený 16.09.2020 uznesením
10/2020 B3.
Starosta obce vyzval poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za: Mgr. art. Roman Malatinec, Ing. Pavel Šufliarsky, Juraj Malatinec, Miroslav Mitter,
Miroslav Debnár
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
6. Schválenie odpredaja obecného pozemku č. p. C KN 601/5 - Ján Moskál,
Ružomberok a Soňa Kováčiková, Detva
Starosta obce predložil zámer odpredaja pozemku vo vlastníctve obce o výmere 40 m2,
ktorý už bol schválený na 10. Zasadnutí obecného zastupiteľstva poslancami OZ. 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 - parc.č. 601/5, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 12 m2,
- KNC - parc. č. 601/6, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 11 m2
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- KNC -parc.č. 601/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 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 kupujúcich : Ján Moskál, trvale bytom Ružomberok, K.Sidora 747/71 a
Soňa Kováčiková, trvale bytom Detva , Dolinky 3238/18.
Ako dôvod hodný osobitného zreteľa sa pri tomto predaji považuje, že predmetné
nehnuteľnosti obec nevyužíva, je to veľmi malá výmera – 12 m2, 11m2,a 5 m2, spolu 28m2 ,
nie je možné ju využiť iným vhodným spôsobom a pre kupujúcich o je to nevyhnutné k
rekonštrukcii RD, so súpisným č. 2, ktorý nadobudli kúpou od predchádzajúceho majiteľa,
nakoľko parcely sú súčasťou dvora k uvedenej nehnuteľnosti .
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
17. 09. 2020 do 01.10. 2020. Zámer na odpredaj pozemku bol schválený 16.09.2020
uznesením 10/2020 B4.
Odpredaj pozemkov: parc.C – KN č. 601/5 o výmere 12 m2
parc.C – KN č. 601/6 o výmere 11 m2
parc.C – KN č. 601/7 o výmere 5 m2
sa schvaľuje na základe osobitného zreteľa v cene 5,00 € /m 2, s podmienkou, že všetky
náklady spojené s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci.
Starosta obce vyzval poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za: Mgr. art. Roman Malatinec, Juraj Malatinec, Miroslav Mitter, Ing. Pavel Šufliarsky,
Miroslav Debnár
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
7. Prerokovanie predĺženia nájmov – Green for Life, Krajčírstvo Oľga
Starosta obce informoval , že je potrebné opäť po roku prehodnotiť nájmy firme Green
for Life a Krajčírstvu Oľga. Uviedol, že obidvaja nájomcovia si riadne a načas plnia všetky
záväzky voči obci. Starosta obce vyzval poslancov k vyjadreniu sa k predĺženiu nájmov.
Mgr. art. Roman Malatinec, poslanec: informoval sa, či sa nájmy budú každý rok predlžovať,
alebo sa predĺžia na viac rokov (napr. 3roky) , ako p. Úradníkovi.
Dušan Mitter, starosta obce: uviedol, že p. Úradník si podal žiadosť na predĺženie nájmu o 3.
roky, inak by sa aj jemu schvaľoval prenájom iba na jeden kalendárny rok, ako v ostatných
prípadoch.
Starosta obce vyzval poslancov na hlasovanie o predĺžení nájmov.
Hlasovanie:
Za: Mgr. art. Roman Malatinec, Juraj Malatinec, Miroslav Mitter, Ing. Pavel Šufliarsky,
Miroslav Debnár
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
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8. Prerokovanie Návrhu VZN č. 3/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021
Návrh VZN č.3/2020 (Príloha č. 1) o miestnych daniach a poplatku za KO a DSO
predložil starosta obce p. Dušan Mitter. Uviedol, že VZN sa nemenilo a poplatky zostávajú
v sumách ako boli schválené minulý rok. Vyjadril, že momentálne nie je potreba ich
zvyšovať.
Juraj Malatinec, poslanec: Informoval sa, či je nutné schvaľovať nové VZN, nakoľko sa
nemenia poplatky.
Dušan Mitter, starosta obce: Poukázal na to, že účinnosť VZN o miestnych daniach a
poplatku za KO a DSO je vždy jeden rok a z toho dôvodu sa musí schváliť každý rok.
Starosta obce vyzval poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za: Mgr. art. Roman Malatinec, Juraj Malatinec, Miroslav Mitter, Ing. Pavel Šufliarsky,
Miroslav Debnár
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
9. Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2021
10. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu
Návrh rozpočtu predložila Ing. Ľubica Hladká, hospodárka obce. Poslancom OZ bol
doručený v dostatočne dlhom čase na podrobné preštudovanie (Príloha č 2).
Dušan Mitter, starosta obce: Požiadal o vyjadrenie poslancov k rozpočtu.
Miroslav Mitter, poslanec: uviedol, že podľa jeho názoru, mali dosť času na jeho
naštudovanie a následne prejednanie na rade poslancov a nie je potrebná dlhá diskusia.

Mgr. art. Roman Malatinec, poslanec: uviedol, že sa prikláňa k názoru pána Mittera
a akékoľvek nejasnosti si povedali na rade poslancov a žiadne výhrady k rozpočtu nemajú.
Ivan Sivok, hlavný kontrolór obce : Predniesol stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu
obce (Príloha č. 2 a,), podotkol, že obec je v zmysle zákona povinná svoje záväzky plniť,
ktoré aj plní. Uviedol, že napriek tomu, akým náročným rokom prešla obec (koronakríza,
povodeň, celoplošné testovanie) , z finančného aj organizačného hľadiska obec tieto situácie
zvládla veľmi dobre. Uviedol, že nemá výhrady ani k návrhu rozpočtu.
Starosta obce vyzval poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za: Mgr. art. Roman Malatinec, Juraj Malatinec, Miroslav Mitter, Ing. Pavel Šufliarsky,
Miroslav Debnár
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
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11. Prerokovanie platu starostu a odmien za dvojročné pôsobenie vo funkcii
Návrh predniesol Miroslav Debnár, poslanec a predseda finančnej komisie. Považuje za
správne prehodnotiť zvýšenie platu starostu, nakoľko je v polovici funkčného obdobia, na
ktoré bol zvolený a podľa jeho názoru si svojou činnosťou, usilovnosťou, pracovitosťou a tiež
výsledkami jeho práce, zvýšenie platu zaslúži. Navrhuje zvýšenie pohyblivej zložky platu
o 5% a o 10% .
Mgr. art. Roman Malatinec, poslanec: Zdieľa názor M. Debnára, že počas pôsobenia Dušana
Mittera obec napreduje, vidieť výsledky jeho práce a tiež, podotkol, že vzhľadom na udalosti,
ktoré sa tento rok udiali ich starosta obce zvládol veľmi dobre a na výbornej organizačnej
úrovni.
Juraj Malatinec, poslanec: sa informoval, o aké navýšenie platu by išlo v čistom príjme pri
navýšení o 5% a o 10%. Vzhľadom k výške funkčného platu, si navýšenie o 5% starosta po
zdanení ani nevšimne, preto navrhuje zvýšiť pohyblivú zložku platu o 10% od
01.01.2021(Príloha č. 3).
Mgr. art. Roman Malatinec, zástupca starostu: Vyzýva poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za: Mgr. art. Roman Malatinec, Juraj Malatinec, Miroslav Mitter, Ing. Pavel Šufliarsky,
Miroslav Debnár
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
12. Rôzne
Ivan Sivok, hlavný kontrolór obce predniesol Plán kontrolnej činnosti na 1. Polrok, ktorá
sa týka Kontroly vnútorných smerníc a predpisov, kontrola vykonávania základnej finančnej
kontroly, kontrola nakladania s majetkom obce a finančnými prostriedkami, predkladanie
stanovísk k rozpočtu a záverečnému účtu obce, spracovanie správy o kontrolnej činnosti za
rok 2020 ( Príloha č. 4)
Poslanci OZ ho berú na vedomie .
Diskusia:
Starosta obce sa poďakoval kontrolórovi obce za spoluprácu a pomoc pri riešení rôznych
písomností. Poďakoval poslancom OZ sa doterajšiu spoluprácu, ale aj za konštruktívnu
kritiku. Verí, že aj naďalej budú spolupracovať na vysokej úrovni aspoň tak ako doteraz.
Poďakoval zamestnancom obecného úradu za celoročnú spoluprácu a zato, že sú vždy
nápomocní pri riešení každodenných situácií..
Všetkým zúčastneným poprial pokojné prežitie Vianočných sviatkov v kruhu najbližších a pri
pevnom zdraví a do Nového roka 2021 všetko dobré.
13. Schválenie uznesenia
Návrh uznesenia predložil člen návrhovej komisie Juraj Malatinec.
Tento návrh bol schválený.
Hlasovanie
Za: Mgr. art. Roman Malatinec, Juraj Malatinec, Miroslav Mitter, Ing. Pavel Šufliarsky,
Miroslav Debnár
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Proti: : Ø
Zdržal sa: Ø
14. Záver
Dušan Mitter, starosta: poďakoval prítomným za účasť a poprial prítomným príjemný
zvyšok dňa a veselé Vianoce a šťastný Nový rok.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Dušan Mitter o 17:30 hod.

Korytárky, 10. december 2020
Zapisovateľka: Mgr. Viera Machavová
Overovatelia zápisnice:
Mgr. art. Roman Malatinec ….......................
Miroslav Debnár
….......................
Dušan Mitter
starosta obce
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U Z N E S E N I E č. 11/2020
z jedenásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 09. 12.2020

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V KORYTÁRKACH
A. berie na vedomie
1. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu na rok 2021-2023
2. Návrh rozpočtu na roky 2022-2023
3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021
B. s ch v a ľ u j e
1. Program 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa pozvánky ako bol predložený.
2. Odpredaj 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:
- KNE - par.č. 26095/1, trvalý trávny porast, o výmere 40 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 kupujúcich : Ivana Stračinová, trvale bytom Zvolen Družstevná 2410/16 a
Tomáš Stračina, trvale bytom: Zvolen, Družstevná 2410/16
Ako dôvod hodný osobitného zreteľa sa pri tomto predaji považuje, že predmetnú
nehnuteľnosť obec nevyužíva, je to veľmi malá výmera – 40m2, nie je možné ju využiť iným
spôsobom a pre kupujúcich je to súčasťou už dlhodobo vyúžívaných nehnuteľností v
bezprostrednej blízkosti ich novovybudovaného rodinného domu so súpisným číslom 1005.
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
17. 09. 2020 do 01.10. 2020. Zámer na odpredaj pozemku bol schválený 16.09.2020
uznesením 10/2020 B3.
Odpredaj pozemku parc.KNE – parc.č. 26095/1 o výmere 40 m2na základe osobitného
zreteľa sa schvaľuje v cene 5,00 € /m2, s podmienkou, že všetky náklady spojené s prevodom
nehnuteľnosti hradí kupujúci.

3. Odpredaj 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 - parc.č. 601/5, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 12 m2,
- KNC - parc. č. 601/6, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 11 m2
- KNC -parc.č. 601/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 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
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nepoužijú ust. § 9a, ods. 1 až 7 zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí, v znení neskorších
predpisov.
pre kupujúcich : Ján Moskál, trvale bytom Ružomberok, K.Sidora 747/71 a
Soňa Kováčiková, trvale bytom Detva , Dolinky 3238/18.
Ako dôvod hodný osobitného zreteľa sa pri tomto predaji považuje, že predmetné
nehnuteľnosti obec nevyužíva, je to veľmi malá výmera – 12 m2, 11m2,a 5 m2, spolu 28m2 ,
nie je možné ju využiť iným vhodným spôsobom a pre kupujúcich o je to nevyhnutné k
rekonštrukcii RD, so súpisným č. 2, ktorý nadobudli kúpou od predchádzajúceho majiteľa,
nakoľko parcely sú súčasťou dvora k uvedenej nehnuteľnosti .
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
17. 09. 2020 do 01.10. 2020.
Odpredaj pozemkov: parc.C – KN č. 601/5 o výmere 12 m2
parc.C – KN č. 601/6 o výmere 11 m2
parc.C – KN č. 601/7 o výmere 5 m2
sa schvaľuje na základe osobitného zreteľa v cene 5,00 € /m 2, s podmienkou, že všetky
náklady spojené
s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci. Zámer na odpredaj bol
schválený na OZ dňa 16.09.2020 Uznesením č. 10/2020 B4.
4. Predĺženie nájmu pre Green for Life a Krajčírstvo Oľga na 1. rok
5. Návrh VZN 3/2020 o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na rok 2021
6. Návrh rozpočtu obce na rok 2021
7. Úpravu platu starostovi obce – navýšenie pohyblivej zložky z 15% na 25% priemernej
mesačnej mzdy v NH SR od 01.01.2020
C. v o l í
1. Návrhovú komisiu v zložení: Juraj Malatinec, Miroslav Debnár
D. o d p o r ú č a
E. Kontrola uznesení

1. Uznesenie bod E.2.
- Podať žiadosť o dotáciu na Ministerstvo životného prostredia 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, 30.10.2020.
Úloha ostáva v platnosti. Zodpovedný: starosta obce. Termín do 30. 10. 2021.
2. Uznesenie č. 18/2018, bod B.2.
- Rekonštrukcia strechy, sociálnych zariadení a čiastočne kuchyne. Projekt je podaný na
MAS Podpoľanie. Úloha splnená, ostáva v sledovaní.
3. Uznesenie bod B.3.
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- Vysporiadanie pozemkov pod cestu do Lapínov. Komisia bude zasadať 1 x mesačne.
Úloha ostáva v platnosti. Zodpovedný: starosta obce. Termín: do dalšieho zasadnutia
OZ .
4. 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 zostáva v sledovaní. Žiadosť podaná.
5. Uznesenie č. 2/2019 bod E.2
- Prerokovanie zákazu vjazdu do obce pre nákladné vozidlá.
Úloha zostáva v platnosti. Zodpovedný: starosta obce: Termín 30.03.2021

Korytárky, 09. decembra 2020
Návrhová komisia:

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