Obec Korytárky
Korytárky 215, 962 04 Korytárky

Zápisnica
Z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 28. 09. 2022
v Korytárkach
Prítomní: Dušan Mitter – starosta obce
Mgr. art. Roman Malatinec , Miroslav Debnár, Juraj Malatinec,
Pavel Václavík, Anna Lapínová, Ing. Pavel Šufliarsky - poslanci
Ing. Ivan Sivok, hlavný kontrolór obce
Ospravedlnený: Miroslav Mitter

Program: 1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Voľba hlavného kontrolóra
5. Rozpočtové opatrenie- „Korytárky- Protipovodňová ochrana“
6. Čerpanie rezervného fondu na financovanie projektu- „KorytárkyProtipovodňová ochrana“
7. Zmena štatútu Základnej školy s materskou školou
8. Schválenie zámeru na odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce podľa osobitného
zreteľa
9. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Korytárky 2022-2030
10. Kontrola uznesenia
11. Správa starostu obce
12. Rôzne
13. Schválenie uznesenia
14. Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Devätnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a ďalej viedol starosta obce Dušan
Mitter o 16:10 h. Pozvánka na OZ bola doručená všetkým poslancom OZ včas a bola zverejnená
v zmysle zákona. Starosta obce predložil návrh programu dnešného zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Korytárkach
Starosta dal hlasovať za uvedený návrh programu Obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Za: Mgr. art. Roman Malatinec, Ing. Pavel Šufliarsky, Anna Lapínová, Miroslav Debnár, Juraj
Malatinec, 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 Ing. Pavel Šufliarsky a Pavel Václavík.
3. Voľba návrhovej komisie
Predsedajúci predložil návrh na voľbu členov návrhovej komisie v zložení: Juraj Malatinec
a Anna Lapinová a volebnej komisie v zložení: Mgr. art. Roman Malatinec, Anna Lapínová,
Miroslav Debnár
Predložený návrh bol jednohlasne schválený.
Hlasovanie:
Za: Mgr. art. Roman Malatinec, Ing. Pavel Šufliarsky, Anna Lapínová, Miroslav Debnár, Juraj
Malatinec, Pavel Václavík
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
4. Voľba hlavného kontrolóra
Uznesením Obecného zastupiteľstva v Korytárkach č. 18/2022-A 1 zo dňa 06.07.2022
v zmysle § 18 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov bol 28.09.2022 vyhlásený deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Korytárky.
Požiadavky a náležitosti prihlášky kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce Korytárky
boli určené Prílohou č.1 v zápisnici z 18 zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Korytárkach.
Písomné prihlášky spolu s požadovanými dokladmi bolo potrebné doručiť na Obecný úrad
v Korytárkach do 14.09.2022 do 14:00 hod. V stanovenej lehote bola doručená jedna žiadosť
a to žiadosť pána Ing. Ivana Sivoka.
Komisia na posúdenie náležitosti podaných prihlášok kandidátov v zložení Mgr. art. Roman
Malatinec – poslanec OZ , Ing. Ľubica Hladká- zamestnankyňa obce a Dušan Mitter- starosta
obce, skonštatovali, že predložená žiadosť spĺňa náležitosti prihlášky na funkciu hlavného
kontrolóra Obce Korytárky.
Obecné zastupiteľstvo pre voľby hlavného kontrolóra zvolilo trojčlennú velebnú komisiu z radov
obecného zastupiteľstva v zložení: Mgr.art. Roman Malatinec- predseda
Anna Lapinová
Miroslav Debnár
Mgr.art. Roman Malatinec, poslanec: navrhol hlasovanie priamou verejnou voľbou.
Dušan Mitter, starosta obce: vyzval poslancov OZ k hlasovaniu za tento návrh.
Predložený návrh bol jednohlasne schválený.
Hlasovanie:
Za: Mgr. art. Roman Malatinec, Ing. Pavel Šufliarsky, Anna Lapínová, Miroslav Debnár, Juraj
Malatinec, Pavel Václavík
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
Dušan Mitter, starosta obce: vyzval prítomných poslancov OZ k hlasovaniu na voľbu hlavného
kontrolóra- kandidáta, pána Ing. Ivana Sivoka na funkčné obdobie od 01.10.2022 do 30.09.2028.
Predložený návrh bol jednohlasne schválený.

Hlasovanie:
Za: Mgr. art. Roman Malatinec, Ing. Pavel Šufliarsky, Anna Lapínová, Miroslav Debnár, Juraj
Malatinec, Pavel Václavík
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
Obecné zastupiteľstvo priamym hlasovaním zvolilo Ing. Ivana Sivoka, bytom Potočná 1,
Hriňová na funkčné obdobie 01.10.2022 do 30.09.2028 do funkcie hlavného kontrolóra obce, s
dňom nástupu do funkcie (pracovného pomeru) od 01.10.2022. Pracovný úväzok hlavného
kontrolóra je 0,2.
5. Rozpočtové opatrenie- „Korytárky- Protipovodňová ochrana“
6. Čerpanie rezervného fondu na financovanie projektu- „Korytárky- Protipovodňová
ochrana“
Dušan Mitter, starosta obce: K zmene územného plánu obce a individuálnej bytovej výstavbe
je potrebné urobiť potrebné kroky, ktoré následne budú viesť k celkovej realizácii projektov.
Súčasťou týchto krokov bola požiadavka vypracovať „Projekt protipovodňovej ochrany v obci
Korytárky“, čo si vyžiadalo ďalšie finančné náklady, s ktorými rozpočet pri schvaľovaní
nepočítal. Z tohto dôvodu je potrebné prerokovať uvedené rozpočtové opatrenie, aby mohli byť
pokryté náklady na projekt – časť z rezervného fondu a časť z rozpočtu obce – Príloha č. 1.
Pavel Václavík, poslanec: informoval sa, či je možné s firmou Bursa dohodnúť splátkový
kalendár, keďže ide o nie malú sumu.
Juraj Malatinec, poslanec: sa informoval o akú presnú sumu sa jedná.
Dušan Mitter, starosta obce: ide o sumu 4 676,66 €, ktorú by sme rozpočtovým opatrením
použili z rezervného fondu, celková fakturovaná suma činí 8 280,00 €.
Miroslav Debnár, poslanec: sa spýtal hlavného kontrolóra, aby vyjadril odporúčanie k tejto
situácii.
Ivan Sivok, hlavný kontrolór obce: podľa aktuálnej situácie a s ohľadom na to, že obec musí ešte
celý štvrťrok, ktorý zostáva do konca roka, hospodáriť a nikto nevie, čo sa ešte vyskytne,
odporúča obecnému zastupiteľstvu, schválenie uvedeného návrhu rozpočtového opatrenia.
Dušan Mitter, starosta obce: vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu za uvedený návrh.
Predložený návrh bol jednohlasne schválený.
Hlasovanie:
Za: Mgr. art. Roman Malatinec, Ing. Pavel Šufliarsky, Anna Lapínová, Miroslav Debnár, Juraj
Malatinec, Pavel Václavík
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
7. Zmena štatútu Základnej školy s materskou školou
Dušan Mitter, starosta obce: oboznámil obecné zastupiteľstvo a občanov, o histórii školy a jej
fungovaní až do roku 2017, kedy základná škola ukončila svoju činnosť a dodnes zostala
v prevádzke už len materská škola.
Mgr. art. Roman Malatinec, poslanec: skonštatoval, že bude s ťažkým srdcom dvíhať ruku za
zrušenie Základnej školy, ale vidí, ako súčasná ekonomika ničí obce. Štát obciam v tomto smere
vôbec nepomáha a likviduje ich neustálymi finančnými opatreniami. Obec sa snažila
o obnovenie školy, ale v tomto prostredí sa to nepodarilo. Žiaľ, nie je toľko detí, aby sa naplnili
triedy a mohlo sa vyučovať. Do budúcna by bolo vhodné prehodnotiť zvýšenie kapacity
materskej školy a uberať sa týmto smerom, aby sme pomohli aspoň rodinám s malými deťmi.
Ing. Pavel Šufliarsky, poslanec: hovorí, že toto je dôsledok demokracie. Každý rodič sa môže

slobodne rozhodnúť, kde sa bude jeho dieťa vzdelávať.
Juraj Malatinec, poslanec: „Darmo si chceme školu udržať, keď nemáme dostatok detí na
naplnenie tried.“ Prikláňa sa k názoru p. Malatinca, aby sa smerovalo k zvýšeniu kapacity
materskej školy, keďže sa v rámci individuálnej bytovej výstavby očakáva príliv rodín s malými
deťmi.
Miroslav Debnár, poslanec: sa pýta, či po zrušení Zakladnej školy s materskou školou
v Korytárkach, zostane materská škola ako samostatná inštitúcia.
Mgr. art. Roman Malatinec, poslanec: uvádza, že školy fungujú dvoma spôsobmi, buď sú to
Základné školy s materskými školami alebo je to model samostatnej základnej školy
a samostatnej materskej školy.
Anna Lapinová, poslankyňa: súhlasí zo zrušením štatútu základnej školy, nakoľko sa to dalo
očakávať, že sa základná škola v našej dedine už neobnoví.
Ivan Sivok, hlavný kontrolór obce: konštatuje, že škola, aby naplnila plnohodnotnú funkciu školy
a vzdelávania je potrebné, aby mala minimálne 150 žiakov.
Dušan Mitter, starosta obce: vyzýva poslancov obecného zastupiteľstva k hlasovaniu za
vyradenie Základnej školy s materskou školou zo siete škôl.
Predložený návrh bol jednohlasne schválený.
Hlasovanie:
Za: Mgr. art. Roman Malatinec, Ing. Pavel Šufliarsky, Anna Lapínová, Miroslav Debnár, Juraj
Malatinec, Pavel Václavík
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
Dušan Mitter, starosta obce: vyzýva poslancov obecného zastupiteľstva k hlasovaniu za
zaradenie Materskej školy do siete škôl
Predložený návrh bol jednohlasne schválený.
Hlasovanie:
Za: Mgr. art. Roman Malatinec, Ing. Pavel Šufliarsky, Anna Lapínová, Miroslav Debnár, Juraj
Malatinec, Pavel Václavík
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
8. Schválenie zámeru na odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce podľa osobitného zreteľa
Dušan Mitter, starosta obce: informoval občanov o podaných žiadostiach na odpredaj
obecných pozemkov, ktoré sú súčasťou pozemkov pod rodinným domom a záhradou u p.
Spodniaka 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. 59, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 471 m2KNC - par. č. 60, záhrada,
o výmere 332 m2. A súčasťou záhrady u p. Jedličku nachádzajúceho sa v k. ú. Korytárky, ktorý
je vo výlučnom vlastníctve obce Korytárky a je zapísaný na LV č. 304, vedenom na Okresnom
úrade Detva, katastrálny odbor, a to KNC - par. č. 92, záhrada, o výmere 202 m2 ,
P. Jedlička, občan: dodal, že bol na katastrálnom úrade sa spýtať ohľadom tohto pozemku,
nakoľko disponuje zmluvou, z ktorej je zrejmé, že pozemok odkúpil od Obce Kriváň v roku
1978 a pravdepodobne nebol na katastrálnom úrade správne zapísaný. Tam mu podali
informáciu, že to prešetria a oznámia mu záver kontroly do 30 dní.
Dušan Mitter, starosta obce: sa obrátil na p. Sivoka, hlavného kontrolóra obce, obrátil
s požiadavkou akou cestou je najvhodnejšie v tomto prípade pokračovať.

Ivan Sivok, hlavný kontrolór obce: odporúča schváliť zámer na odpredaj pozemkov a v prípade
uznania chyby a opravy na katastrálnom úrade, sa v ďalšom obecnom zastupiteľstve stiahne
z bodu programu a zámer na odpredaj sa nenaplní.
Dušan Mitter, starosta obce: skonštatoval, že nie je v záujme obce komplikovať občanom život,
ale v záujme obce je občanom pomáhať.
Dušan Mitter, starosta obce: vyzýva poslancov obecného zastupiteľstva k hlasovaniu za
schválenie zámeru na odpredaj obecných pozemkov pre pána J.Spodniaka a pána I.Jedličku
Predložený návrh bol jednohlasne schválený.
Hlasovanie:
Za: Mgr. art. Roman Malatinec, Ing. Pavel Šufliarsky, Anna Lapínová, Miroslav Debnár, Juraj
Malatinec, Pavel Václavík
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
9. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Korytárky 2022-2030
Dušan Mitter, starosta obce: vyzval Mgr. Vieru Machavovú, zamestnankyňu obce,
k poskytnutiu informácií o predloženom Komunitnom pláne.
Mgr. Viera Machavová, zamestnankyňa obce : informovala poslancov obecného zastupiteľstva,
o potrebe schváliť predložený Komunitný plán sociálnych služieb obce Korytárky, ktorý bol
schválený už na roky 2019-2023, teraz prebehla len jeho aktualizácia, priority boli všetkým
poslancom zaslané spolu s pozvánkou na 19. zasadnutie obecného zastupiteľstva. Celý
komunitný plán bol k nahliadnutiu na sekretariáte obce. Potreba schváliť ho, je nevyhnutná pre
ďalšie napĺňanie cieľov sociálnych služieb v našej obci a v prípade potreby financovania
z Banskobystrického samostatného kraja.
Pavel Václavík, poslanec: vyjadril súhlasné stanovisko k predloženému návrhu Komunitného
plánu, keďže návrh bol zaslaný s pozvánkou a bolo dosť času si ho preštudovať.
Dušan Mitter, starosta obce: vyzýva poslancov obecného zastupiteľstva k hlasovaniu.
Predložený návrh Komunitného plánu obce na „ Komunitný plán sociálnych služieb obce
Korytárky na roky 2022-2030.
Hlasovanie:
Za: Mgr. art. Roman Malatinec, Ing. Pavel Šufliarsky, Anna Lapínová, Miroslav Debnár, Juraj
Malatinec, Pavel Václavík
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
10. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí
Kontrolu vykonal starosta obce Dušan Mitter.
Uznesenie č. 13/2021, bod B.4.
Príprava zmeny Územného plánu obce Korytárky v časti do Lapinov- výstavba novej ulice
a tiež výstavba čističky odpadových vôd pre kanalizáciu obce na novom miest a výstavba
individuálnej bytovej výstavby v časti Korytárky- Gondovci.
Dušan Mitter, starosta obce- informoval o ÚP, ktorý sa pripravuje. Ministerstvo dopravy nás
tento rok nezaradilo medzi obce, ktorým budú náklady na zmenu ÚP refundovať. Obec počká na
výzvu v ďalšom roku, nakoľko obec nemá dostatočné prostriedky na refundáciu týchto nákladov.

Úloha zostáva v sledovaní.

Termín: do ďalšieho zasadnutia OZ

Uznesenie č. 13/2021, bod E.
Prípravu zmluvy pre odkúpenie časti pozemkov pod miestnu komunikáciu do Lapinov za
symbolickú sumu.
Dušan Mitter, starosta obce- zmluvy sú pripravené, keď bude schválená zmena ÚP, môže sa
pokračovať v tejto veci a zároveň sa môže začať s prípravnými prácami.
Úloha zostáva v sledovaní.
Termín: do ďalšieho zasadnutia OZ
Uznesenie 11/2020 bod E.2.
Podať žiadosť o dotáciu na Ministerstvo životného prostredia o financovanie výstavby
kanalizácie a Čističky odpadových vôd.
Dušan Mitter, starosta obce- uviedol, že najprv musí byť zmena ÚP a na základe tejto zmeny
firma Bursa s.r.o. pripraví projekt ČOV a kanalizácie. Predpokladaný termín výzvy je v roku
2023
Úloha ostáva v platnosti. Zodpovedný: starosta obce.
Termín do: ďalšieho zasadnutia OZ
11. Správa starostu obce
Dušan Mitter, starosta obce: informoval o činnosti počas svojho pôsobenia vo funkcii
starostu Obce Korytárky. Spomenul nasledovné projekty, ktoré boli zrealizované, alebo sú
v rozpracovaní:
 Rekonštrukcia kuchyne v Základnej škole s materskou školou v Korytárkach.
 Rekoštrukcia verejného osvetlenia- výmena svietidiel za LED svietidla (67-kusov)
v hodnote 15 000 €.
 Na podnet obce bola vykonaná výmena „NN“ káblového vedenia a podporných
betónových stĺpov od kostola po ZŠ s MŠ v Korytárkach.
 Rekonštrukcvia všešportového ihriska 10 000 € + svojpomocné vyhotovenie
druhostupňovej pletivovej zábrany- za čo patrí veľka vďaka občanom, ktorí
pomáhali.
 Požiarna zbrojnica- 32 000 €.
- Iveco Daily – 110 000 €.
- Protipovodňový vozík – 16 000 €.
- Zásahová výstroj a vybavenie skupiny „B“ v hodnote niekoľko tisíc eur.

Wifi pre obec v sume 9 000 €.

Projekt „Revitalizácia obecného parku v Korytárkach“- v hodnote 5 000 €.

Projekt „Rekonštrukcia vstupu na cintorín“- v hodnote 5 000 €.

Vybudovanie prístupovej cesty a vstupnej brány na cintorín.
Rozpracované:
 Zmeny a doplnky Územný plán obce- Individuálna bytová výstavba a výstavba domov
v časti „U Lapinov“.
 Čistička odpadových vôd a kanalizácia.
 Projekt rekonštrukcie budovy Základnej školy s materskou školou v hodnote 300 000 €.
 MAS Podpoľanie- rekonštrukcia Spoločenského domu v Korytárkach- soc. zariadenia,
kuchyňa, kotolňa, pec, rozvody teplej vody.
12. Rôzne
Anna Lapínová, poslankyňa: žiada obec o neodkladnú opravu jám na miestnej komunikácii
do Lapinov.
Dušan Mitter, starosta obce: ubezpečil žiadateľku, že nápravu zrealizuje čo najskôr, keďže vie

ako veľmi je komunikácia poškodená.
Mgr. art. Roman Malatinec, poslanec: ako zástupca občanov, informuje obecné zastupiteľstvo o
tom, že občania nie sú spokojní zo službami, ktoré „bar“ poskytuje. Sú nespokojní s ponúkaným
tovarom, otváracími hodinami a tiež aj prístupom majiteľky. Konštatuje, že minulý rok sa robilo
aj zasadnutie majiteľky baru a spolumajiteľky penziónu, od ktorého sa očakávala vzájomná
dohoda, hlavne prevádzkových hodín, aby bola naplnená žiadosť zákazníkov, ktorí požadujú,
aby aspoň jeden z týchto podnikov bol otvorený aj vo večerných hodinách. Táto žiadosť občanov
a komisie obecného úradu sa žiaľ nenaplnila a sťažnosti občanov sú neustále adresované
poslancom obecného zastupiteľstva.
Ing. Pavel Šufliarsky, poslanec: súhlasí s názorom pána R. Malatinca, aj on dostáva sťažnosti od
občanov, rieši sa to už rok a zatiaľ sa žiadna náprava neudiala.
Juraj Malatinec poslanec: konštatuje, že ten bar nemôže byť ziskový, keďže tam má málokedy
skladové zásoby, po ktorých je u spotrebiteľov dopyt - kofolu, cigarety, džúsy a iný tovar.
Navrhuje obecnému zastupiteľstvu zaviazať starostu vypovedať zmluvu na prenájom priestorov
„baru“.
Miroslav Debnár, poslanec: sa informuje, či počas trvania výpovednej doby, môže ešte dôjsť
k rokovaniu majiteľky podniku s obecným úradom.
Juraj Malatinec poslanec: je toho názoru, že by to bolo možné, ale musí sa o to zaujímať
majiteľka podniku a doteraz nevidia poslanci OZ žiadnu snahu z jej strany.
Pavel Václavík, poslanec: sa prikláňa k názoru pána Juraja Malatinca.
13. Schválenie uznesenia.
Návrh uznesenia predložil člen návrhovej komisie Juraj Malatinec.
Tento návrh bol schválený.
Hlasovanie:
Za: Mgr. art. Roman Malatinec, Ing. Pavel Šufliarsky, Anna Lapínová, Miroslav Debnár, Juraj
Malatinec, Pavel Václavík
Proti: : Ø
Zdržal sa: Ø
14. Záver
Dušan Mitter, starosta: poďakoval prítomným za účasť a poprial prítomným príjemný zvyšok
dňa.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Dušan Mitter o 18:45 hod.
Korytárky, 28. septembra 2022
Zapisovateľka: Mgr. Viera Machavová
Overovatelia zápisnice:
Ing. Pavel Šufliarsky ….......................
Pavel Václavík
….......................
Dušan Mitter
starosta obce

U Z N E S E N I E č. 19/2022
z devätnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 28. 09. 2022

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V KORYTÁRKACH

A. berie na vedomie
1. Správu o činnosti za predošlé volebné obdobie a víziu na ďalšie volebné obdobie
B. s ch v a ľ u j e
1. Program 19. Zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa pozvánky
2. Verejné hlasovanie pri voľbe hlavného kontrolóra obce
3. Voľbu Ing. Ivana Sivoka za hlavného kontrolóra obce a súhlasí s inou pracovnou
činnosťou hlavného kontrolóra obce
4. Rozpočtové opatrenie č. 1 podľa predloženého návrhu
5. Použitie rezervného fondu vo výške 4676,66 € na čiastočnú úhradu faktúry č. 2022-035
od firmy Bursa, naše číslo faktúry 2022000191
6. Vyradenie Základnej školy s materskou školou Korytárky 52 zo siete škôl.
7. Zaradenie Materskej školy v Korytárkach do siete škôl.
8. 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. 304, vedenom na Okresnom úrade Detva,
katastrálny odbor, a to:
- KNC - par. č. 92, záhrada, o výmere 202 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 : Imricha Jedličku, trvale bytom Korytárky 254 a
Elenu Jedličkovú, trvale bytom Korytárky 254 .
Ako dôvod hodný osobitného zreteľa sa pri tomto predaji považuje, pochybenie pri
prevode nehnuteľnosti Úradom geodézie a kartografie v roku 1978.
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
29. 09. 2022 do 13.10. 2022.
9. 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. 59, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 471 m2
- KNC - par. č. 60, záhrada, o výmere 332 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 kupujúceho : Jozefa Spodniaka, trvale bytom Korytárky 40.
Ako dôvod hodný osobitného zreteľa sa pri tomto predaji považuje, že predmetné
nehnuteľnosti obec nevyužíva, je to výmera – 88 m2, nie je možné ju využiť iným
vhodným spôsobom
a pre kupujúcich je to súčasťou už dlhodobo využívaných
nehnuteľností- rodinný dom s.č. 40 a záhrada prislúchajúca k domu v bezprostrednej
blízkosti.
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 29. 09. 2022 do 13.10. 2022.
10. Komunitný plán sociálnych služieb Obce Korytárky na roky 2022-2030
C. v o l í
1. Návrhovú komisiu v zložení: Juraj Malatinec, Anna Lapinová
2. Volebnú komisiu v zložení: Anna Lapinová, Mgr. art. Roman Malatinec, Miroslav
Debnár
D. odporúča
1. Starostu obce vypovedať nájomnú zmluvu na priestory baru Andrei Mitterovej,
s platnosťou k 30.09.2022.

Korytárky, 28.09.2022
Návrhová komisia:

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

