ZÁPIS
zo sedemnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Korytárkach, konaného dňa
31. 07. 2014
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Návrh programu: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Návrh na schválenie úveru
Rôzne
Diskusia
Návrh uznesenia
Záver

K bodu 1.:
Sedemnáste zasadnutie OZ zahájil starosta obce p. Mgr. Ľubomír Straka – o 16.05 hod., ktorý hneď
v úvode privítal prítomných členov OZ. Skonštatoval, že je prítomných 5 poslancov. Ospravedlnil
sa poslanec Peter Ďaloga a Bc. Roman Malatinec
Prítomných poslancov oboznámil s programom rokovania dnešného zasadnutia. Program bol
pomerom hlasov 5-0-0 schválený.
Hlasovanie: za – 5 (Š. Mičuda, D. Mitter, A. Lapínová, Mgr. J. Straka, M. Vilhanček)
proti – 0
zdržal sa hlasovania - 0
K bodu 2.:
Za zapisovateľa na dnešné zasadnutie bola určená p. Anna Malatincová, pracovníčka OcÚ a za
overovateľov zápisnice: Š.Mičuda, A.Lapínová
K bodu 3.:
Starosta obce predložil návrh na voľbu členov návrhovej komisie: Mgr. J. Straka, D. Mitter.
Predložený návrh bol pomerom hlasov 5-0-0 schválený.
Hlasovanie: za – 5 (Š. Mičuda, D. Mitter, A. Lapínová, Mgr. J. Straka, M. Vilhanček)
proti – 0
zdržal sa hlasovania - 0
K bodu 4.:
Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí OZ vykonal starosta obce.
K bodu 5.:
Informáciu ohľadne plánovaných rekonštrukcií miestnych komunikácií v obci podal starosta. Ako z
jeho príspevku vyplynulo, po posledných búrkach a prívalových dažďoch sú komunikácie v
dezolátnom stave. Jedná sa o komunikácie v lokalite u Skučkov, kde je úplne zničená, ďalej v
lokalitách do Gondov, do Jagodov, do Kmeťov, do Mitterov, do Paľkov. V týchto lokalitách je
komunikácia značne poškodená. Tieto komunikácie je potrebné spevniť a upraviť, aby sa
zabezpečila ich funkčnosť. Ďalej sa jedná o rekonštrukciu prvej ulice od obchodu (popri rod. dome
p. Štefana Paľka, č. 214 ). Starosta uviedol, že v súčasnej dobe obec nie je úverovo zaťažená. Čo sa
týka výziev na predkladanie projektov, na rekonštrukciu miestnych komunikácií nie je žiadna a ak
áno tak obec nespĺňa požadované kritériá (napr. počet obyvateľov, % rómskej komunity a pod.). Z
uvedeného teda vyplýva, že obec je nútená využiť návratný zdroj financovania, tzn. úver vo výške
50 tis.eur, nakoľko vlastné prostriedky nemá.. V závere prečítal posúdenie možnosti čerpania
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Posúdenie možnosti čerpania návratného zdroja financovania je v prílohe tohto zápisu.
Po informácii zo strany starostu bol daný priestor na vyjadrenie pre prítomných členov obecného
zastupiteľstva ako aj občanov.
Podľa poslanca Milana Vilhančeka by sa obec na konci volebného obdobia nemala zaťažovať
úverom, nakoľko sa týmto zaťaží nové zastupiteľstvo, ktoré vzíde z novembrových komunálnych
volieb. Starosta obce na to zareagoval, že úverové zaťaženie obce bolo aj keď nastupoval do
funkcie on.
Poslankyňa Anna Lapínová sa starostu obce opýtala, že či sa z uvedených zdrojov bude riešiť aj
nová komunikácia smerom do Lapínov, alebo či sú to len zdroje na vysprávku poškodených
komunikácií. Podľa jej názoru, ľuďom je potrebné pomôcť a je jedno, či je po voľbách alebo nie.
Do diskusie sa zapojil aj poslanec Mgr. Jaroslav Straka. Uviedol, že doposiaľ bola obec vždy
úverovo zaťažená. Žiaľ poveternostné vplyvy a dopady sú také aké sú a ľudí je potrebné ratovať.
Bude rád, ak sa budeme na problém pozerať triezvo a bez zbytočných emócií.
Slovo dostal p. Juraj Malatinec, č. 297. Uviedol, že nie je pravda že neboli výzvy. Podľa jeho
informácií boli doteraz dve výzvy, ktoré obec nevyužila. Na toto zareagoval starosta obce, ktorý
uviedol, že má mylnú informáciu, nakoľko obec nespĺňala požiadavky projektu, ktoré spomenul
predchvíľou (rómska komunita a pod.)
Poslanec Dušan Mitter uviedol, že aj v minulosti obec čerpala úver na rekonštrukciu miestnych
komunikácií.
Pána Miroslava Mittera, č. 373 zaujímalo, či sa v rámci opráv komunikácií počíta aj s opravou
chotárnej cesty do Mekušinov. Starosta obce uviedol, že v prvom rade sa budú realizovať opravy
tam, kde je to nevyhnutné. Plánuje sa vyspraviť komunikácie frézovaným asfaltom a následným
nástrekom.
Ing. Ľubomír Malatinec, č. 297 sa opýtal na dobu splatnosti úveru. Starosta obce uviedol, že cca 7
rokov.
Do diskusie sa zapojil aj p. Jozef Ľupták, č. 379. Podľa neho každý sa zameriava na opravy ciest,
ale nikto nemyslí a nerieši problém ako dostať vodu z komunikácie. Pokiaľ sa toto neodstráni
všetko je zbytočné. Poslankyňa Anna Lapínová poznamenala, že odtok vody z komunikácie u
Lapínov po každom prívalovom daždi znemožňuje a brzdí "slávne umiestnený" zberný dvor.
Prečo sa na opravu komunikácie na Ivanišovo nepoužije rezervný fond a koľko projektov vlastne
starosta vo svojom funkčnom období podal? To sa opýtal starostu obce Ing. Ľubomír Malatinec, č.
297. Starosta mu odpovedal, že z prostriedkov rezervného fondu bola zrekonštruovaná komunikácia
na Ivanišovo, ktorá bola v havarijnom stave a zástupcovia SAD mu hrozili zrušením autobusovej
linky, pokiaľ sa komunikácia nevyspraví. Rezervný fond sa tvorí pre účel, aby bol použitý v prípade
havarijného stavu a na tento účel bol využitý. Ďalej starosta obce uviedol, že rezervný fond v
predchádzajúcom období za starostu p. Juraja Malatinca bol využitý napr. na vyplatenie
odstupného.Čo sa týka predložených projektov toto nie je programom dnešného rokovania, takže na
túto otázku odpovedať nebude.
O slovo do diskusie sa prihlásil aj p. Pavel Šufliarsky, č. 222. Podľa jeho informácií miestne
komunikácie boli v dezolátnom stave už aj predtým. Prečo sa ich oprava neriešila od začiatku
volebného obdobia a rieši sa až teraz pred voľbami. Tiež sa opýtal, prečo je ešte nie komunikácia do
Lapínov vysporiadaná. Starosta obce na toto zareagoval, že oprava miestnych komunikácií sa rieši
počas celého jeho funkčného obdobia a komunikácia do Lapínov je v štádiu riešenia – je
vypracovaný geometrický plán.
Po príspevku p. Šufliarskeho sa prihlásil do diskusie aj p. Jozef Kmeť, č. 291. Rieši sa problém
opráv komunikácií. Cestu do Kmeťov si za celý rok nevšimne nikto – ani zo strany obce ani zo
strany tamojších obyvateľov. V rámci svojich možností sa o ňu stará jeho brat Štefan. Ďalej
uviedol, že za celé tri roky si nikto nevšimol ani novú cestu popri škole. Nad školou je asi 30 m
úsek, kde sú pri ceste uložené betónové válovce (odvodňovací rigol). Odvodňovací kanál je
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neho toto nikoho netrápi. Starosta na toto zareagoval, že do Kmeťov bol dovezený frézovaný asfalt
a na upozornenie ohľadne cesty pri škole uviedol, že vykoná nápravu.
Pani Ľudmila Čániová, č. 384 nastolila problém vysprávky komunikácie do Riečkárov. Je to
problém, s ktorým za starostom chodí ona a aj rod. Pasečiaková už do januára. Bolo prisľúbené, že
sa komunikácia vyspraví. Doposiaľ sa tak neurobilo. Ako uviedla, nechcú asfaltovú cestu, len to,
aby bola stávajúca cesta udržiavaná a schodná.
Pani Mária Ľuptáková, č. 379 na margo diskusného príspevku p. Čániovej uviedla, že sľuby zo
strany starostu obce sú známe.
Starosta obce uviedol, že na danej komunikácii boli vykopané spusty, komunikácia bola
vyspravená, ale občania sa o jej stav nezaujímajú a nestarajú. Prídu len keď je havarijný stav. Na to
zareagovala p. Čániová, poznámkou, že spusty sú zanesené, ona si úsek popri svojom pozemku
udržiava.
Ďalším v diskusii bol p. Ing. Ján Paľko, č. 23. Jemu samému sa páči solidarita občanov, ktorí si
porobili komunikácie v minulom období. Čo sa týka rezervného fondu tento bol obcou použitý v
súlade so zákonom. Upozornil na to, že ak sa cesty neopravia teraz, na rok bude ich oprava stáť raz
toľko.
Pán Juraj Malatinec, č. 297 povedal, že komunikácie je potrebné opraviť a treba ľuďom vychádzať
v ústrety a pomáhať im. Čo však v prípade, keď bude chcieť obec čerpať eurofondy, kde je potrebná
spoluúčasť? Bude si môcť obec vziať ďalší úver?
Na toto zareagoval Ing. Ivan Sivok – hlavný kontrolór. Uviedol, že úver z fondov sa nezaratáva do
dlhu obce.
Opätovne sa o slovo prihlásila p. Ľudmila Čániová, č. 384. Opýtala sa, prečo naša obec, ako jediná
v rámci Podpoľania, nečerpala prostriedky z MAS? K jej otázke sa pripojil aj p. Juraj Malatinec, č.
297. Opýtal sa prečo sme nereagovali na výzvu a tiež prečo sa nerealizoval projekt v rámci 3.4.2.
Obec takto prišla o viac ako 30 tis.eur. Peniaze si samozrejme rozdelili iní. Opýtal sa poslancov, či
o tom vôbec vedia? Nikto sa občanov neopýtal, či to chcú alebo nie. Jednoducho sa rozhodnutím
niekoho projekt zrušil.
Starosta obce tomuto tvrdeniu oponoval. Uviedol, že je stále v kontakte s p. Golianovou aj p.
Krokošovou. Žiadne výzvy pre obce neboli. Čo sa týka projektu v rámci operačného programu
3.4.2, áno tento sa nerealizoval, nakoľko projekt nebol v súlade s dobrými mravmi. Ani jedna obec
v rámci Mikroregiónu Podpoľanie si z prostriedkov MAS nevyspravila miestne komunikácie. Čo sa
týka nevyužitých prostriedkov, tieto sa presunuli do súkromného sektora.
Poslanec Mgr. Jaroslav Straka uviedol, že p. Juraj Malatinec svojimi tvrdeniami prítomných
zavádza.
Ing. Ľubomír Malatinec, č. 297 sa starostu obce opýtal, kto z Korytárok je v súkromnom sektore a
kto teda z vrátených financií mal možnosť čerpať?
Starosta obce uviedol, že prostriedky v rámci MAS – prostredníctvom PPA sú rozdeľované v rámci
projektov MAS, ktoré nie je možné presunúť vo verejnom sektore a musia byť presunuté do
súkromného sektora a boli využité účelne napr. aj pre žiadosť p. Martina Kortiša, č. 375. ubytovanie na súkromí.
Do diskusie rozhorčene vstúpila aj p. Anna Mičudová, č. 228, ktorá sa opýtala, či na dnešnom
zasadnutí budeme počúvať len "Paľovcov".
Napriek tomu p. Juraj Malatinec, č. 297 ešte poznamenal, že všetko, čo sa v tomto volebnom
období urobilo bolo len dotiahnutie projektov z jeho volebného obdobia. Apeloval na poslancov,
aby rozhodnutie o úvere prenechali na nové zastupiteľstvo, ktoré vzíde z novembrových volieb.
Starosta obce diskusiu ohľadne rekonštrukcie miestnych komunikácií ukončil.
K bodu 6.:
Po rozsiahlej diskusii požiadal starosta prítomných členov OZ o hlasovanie:
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rekonštrukcie miestnych komunikácií v obci?"
OZ pomerom hlasov 4-0-1 čerpanie úveru schválilo.
Hlasovanie: za – 4 (Š. Mičuda, D. Mitter, A. Lapínová, Mgr. J. Straka)
proti – 0
zdržal sa hlasovania - 1 (M. Vilhanček)
K bodu 7.:
V rámci tohto bodu hlavný kontrolór obce predložil členom OZ plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na obdobie II. polroka 2014. Plán kontrolnej činnosti je v prílohe tohto zápisu. Členovia
OZ ho vzali na vedomie.
K bodu 8.:
V rámci diskusie sa o slovo prihlásil p. Pavel Šufliarsky, č. 222. Zameral sa na všešportové ihrisko,
ktoré je v dezolátnom stave. Vlani zakúpená sieť je poprerezávaná, povypaľovaná, mantinely
rozkopané, kryty na stĺpikoch zničené, po ihrisku sú porozhadzované ohorky z cigariet. Mal záujem
zorganizovať futbalový turnaj tak, ako sa zorganizoval aj dva roky pred tým. Bohužiaľ na takto
zdevastované ihrisko sa hanbí aj niekoho pozvať. V obci je kamerový systém. Nevie však načo,
keď sa nevyužíva a nemajú k nemu prístup ani policajti. Starosta na toto zareagoval, pretože polícia
má umožnený prístup v kancelárii starostu pozrieť si záznam a doposiaľ bolo umožnené policajtom
prísť si prezrieť kamerový záznam kedykoľvek. Je to však zdĺhavý proces preto, že zrýchlený
záznam vie urobiť len správca kamerového systému. Na margo diskusného príspevku starosta
uviedol, že si je vedomý v akom stave ihrisko je. Ak sa však niečo kritizuje je potrebné preto aj
niečo urobiť. Opýtal sa p. Šufliarskeho, či vezme funkciu správcu ihriska. Pán Šufliarsky
odpovedal, že prečo nie, je však potrebné najskôr na ihrisku zabezpečiť poriadok, opraviť poničené,
zabezpečiť monitoring cez kamerový systém a komunikáciu so starostom. Starosta sa ho opýtal,
kedy s ním nekomunikoval? Odpovedal mu, že mu niekoľkokrát nezdvihol mobil ani neodpovedal
na e-mail. Starosta odpovedal, že doposiaľ od p. Šufliarskeho žiadny e-mail nedostal a na
telefonické hovory reaguje stále. Na margo pripomienky o zdevastovanom ihrisku starosta
reagoval, že diskutujúci sa sám pričinil k devastácii. Poslanec Mgr. Jaroslav Straka uviedol, že on
sám niekoľkokrát napomínal tých, ktorí ihrisko devastovali, bohužiaľ zbytočne. Na to zareagoval p.
Šufliarsky, keď sa opýtal aké postihy boli vyvodené, keď sa kokrétne vedelo, kto je zodpovedný za
poškodenie ihriska? Poslanec Milan Vilhanček uviedol, že kamery pri jeho zariadení sú. Boli mu
vytrhané kvety a akurát vtedy kamera nebola funkčná. Nefunkčnosť kamery bola z dôvodu
technickej poruchy – zásah blesku (odpoveď starostu obce).
p. Rastislav Bystriansky, č. 294 požiadal, aby sa konanie obecného zastupiteľstva vyhlásilo aj
miestnym rozhlasom. Starosta obce sa ospravedlnil, že toto zasadnutie bolo prvé, ktoré nebolo
vyhlásené miestnym rozhlasom. Inak sa všetky zasadnutia vyhlasujú a taktiež je pozvánka
zverejnaná na webovej stránke obce ako aj na vývesnej tabuli.
Diskusia bola ukončená.
K bodu 9.:
Návrh uznesenia prečítal člen návrhovej komisie p. Mgr. Jaroslav Straka. Predložený návrh bol
pomerom hlasov 5-0-0 schválený.
Hlasovanie: za – 5 (Š. Mičuda, D. Mitter, A. Lapínová, Mgr. J. Straka, M. Vilhanček)
proti – 0
zdržal sa hlasovania - 0
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Sedemnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Korytárkach ukončil starosta obce Mgr. Ľubomír
Straka o 17.30 hod. Poďakoval prítomným za účasť.

V Korytárkach, 31. júla 2014

Zapísala: Anna Malatincová

Mgr. Ľubomír Straka
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Štefan Mičuda
Anna Lapínová

UZNESENIE
zo sedemnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Korytárkach,
ktoré sa konalo dňa 31. 07. 2014

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V KORYTÁRKACH

A. b e r i e n a v e d o m i e
1. Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
2. Posúdenie možnosti čerpania návratného zdroja financovania – od hlavného kontrolóra
3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obd. II. polroka 2014

B. s c h v a ľ u j e
1. Program na 17. zasadnutie obecného zastupiteľstva.
2. Čerpanie úveru vo výške 50 tisíc eur, ako návratného zdroja financovania na riešenie
rekoštrukcie miestnych komunikácií.

V Korytárkach, 31. júla 2014

Mgr. Ľubomír Straka
starosta obce

Návrhová komisia: Mgr. Jaroslav Straka
Dušan Mitter

