Obec Korytárky
Korytárky 215, 962 04 Korytárky

Zápisnica
Zo 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 06. 07. 2022
v Korytárkach
Prítomní: Dušan Mitter – starosta obce
Miroslav Debnár, Juraj Malatinec, Anna Lapínová, Ing. Pavel Šufliarsky, Pavel
Václavík,Mgr. art. Roman Malatinec,- poslanci, Ing. Ivan Sivok, hlavný kontrolór obce
Ospravedlnení: Miroslav Mitter
Program: 1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
5. Určenie volebných obvodov, počtu poslancov a úväzku starostu obce pre Voľby
do orgánov samosprávy obcí v r. 2022
6. Schválenie odpredaja DHM -sanitné vozidlo
7. Kontrola uznesenia
8. Rôzne
9. Schválenie uznesenia
10. Záver
1. Otvorenie zasadnutia
Osemnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a ďalej viedol starosta obce Dušan Mitter
o 15:00 h. Pozvánka na OZ bola doručená všetkým poslancom OZ včas a bola zverejnená
v zmysle zákona. Starosta obce predložil návrh programu dnešného zasadnutia a dal hlasovať za
uvedený návrh programu Obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Za: Mgr. art. Roman Malatinec, Juraj Malatinec, Miroslav Debnár, Anna Lapínová, 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 Ing. Ľubica Hladká, zamestnankyňa obce a
za overovateľov zápisnice Ing.Pavel Šufliarsky a Anna Lapínová.
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: Mgr. art. Roman Malatinec, Juraj Malatinec, Miroslav Debnár, Anna Lapínová, Ing. Pavel
Šufliarsky, Pavel Václavík
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø

4. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
Dušan Mitter, starosta obce- oznámil, že 30.09.2022 končí volebné obdobie hlavného kontrolóra
obce a preto sme povinní vyhlásiť nové voľby .
V zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov vvyhlasuje OZ Korytárkach 28. 09. 2022 za deň konania voľby hlavného kontrolóra
obce Korytárky.
Spôsob vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra obce Korytárky je v prílohe tohto zápisu.
Hlasovanie:
Za: Mgr. art. Roman Malatinec, Juraj Malatinec, Miroslav Debnár, Anna Lapínová, Ing. Pavel
Šufliarsky, Pavel Václavík
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
Predložený návrh bol jednohlasne schválený.
5. Určenie volebných obvodov, počtu poslancov a úväzku starostu obce pre voľby do orgánov
samosprávy obcí v r.2022
Dušan Mitter, starosta obce- vyzval Ing. Ivana Sivoka, aby informoval prítomných o zákonnom
postupe pri určovaní volebných obvodov, počtu poslancov a úväzku starostu obce.
Ing. Ivan Sivok, hlavný kontrolór obce- vysvetlil, že zákon ukladá nasledovné:
V októbri 2022 (29. 10. 2022) sa budú konať voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú
prvýkrát konať spoločne s Voľbami do orgánov samosprávnych krajov. V zmysle zákona
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a v súlade so zákonom č. 346/1990 Zb. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí v z. n. p. je potrebné určiť počet členov obecného zastupiteľstva v
Korytárkach v nadchádzajúcom volebnom období ako aj úväzok starostu obce. Prítomní poslanci
sa rozhodli ponechať počet poslancov aj úväzok starostu nezmenený aj pre nové volebné
obdobie a pristúpili k hlasovaniu. Obecné zastupiteľstvo v Korytárkach určuje:
1. v súlade § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022 – 2026 počet poslancov Obecného
zastupiteľstva obce Korytárky 7, zvolených v 1 volebnnom obvode
2. rozsah výkonu funkcie starostu obce Korytárky takto: 1,00 -t.j. plný úväzok .
Juraj Malatinec, poslanec- zdôraznil, že záujem o funkciu poslanca OZ klesá.
Hlasovanie:
Za: Mgr. art. Roman Malatinec, Juraj Malatinec, Miroslav Debnár, Anna Lapínová, Ing. Pavel
Šufliarsky, Pavel Václavík
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
Predložený návrh bol jednohlasne schválený.
6. Schválenie odpreja DHM- sanitné vozidlo
Dušan Mitter, starosta obce- informoval prítomných o možnosti odpredať jedno z dvoch
sanitných vozidiel, ktoré obec dostala na základe darovacej zmluvy v roku 2021 od Ministerstva
vnútra.. Máme jedného záujemcu, ktorý si bol vozidlo pozrieť. Pre obec by to bolo výhodné,
nakoľko jedno sanitné vozidlo sa využíva a druhé nie je využité.
Hlasovanie:
Za: Mgr. art. Roman Malatinec, Juraj Malatinec, Miroslav Debnár, Anna Lapínová, Ing. Pavel

Šufliarsky, Pavel Václavík
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
7. 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 mieste a výstavba
individuálnej bytovej výstavby v časti Korytárky- Gondovci.
Dušan Mitter, starosta obce- informoval o zmenách ÚP, o ktorých rokoval s p. Priehodovou. Je
pripravená zmluva o dielo. Ministerstvo dopravy našu obec tento rok nezahrnulo do refundácie
nákladov, ale budeme sa uchádzať o to opätovne v budúcom roku.
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
jeseň 2022.
Úloha ostáva v platnosti. Zodpovedný: starosta obce.
Termín do: ďalšieho zasadnutia OZ
Uznesenie č. 12/2021, bod D.1.
Odporúča starostovi obce vyvolať jednanie so Slovenským vodohospodárskym podnikom,
š.p., OZ B. Bystrica o možnostiach riešenia protipovodňových opatrení.
Dušan Mitter, starosta obce: informoval, že žiadosť bola podaná na začiatku decembra a stále
čaká na posúdenie. Uviedol, že doba vybavenia môže trvať až 90 dní.
Úloha ostáva v platnosti.
Termín do: ďalšieho zasadnutia OZ
Uznesenie č. 15/2021, bod B.7.
Zníženie rýchlosti z 50km/h na 30km/h na úseku miestnej komunikácie v časti od Obecného
úradu v Korytárkach po Základnú školu s materskou školou v Korytárkach.
Dušan Mitter, starosta obce: informoval, že žiadosť bola schválená a chcel využiť projekt
spoločnosti Allianz, cez ktorý by po schválení projektu bolo možné, okrem dopravného
značenia, zakúpiť aj osvetlenie prechodov pre chodcov a tiež meračov rýchlosti. Avšak firma
Allianz oznámila,že prostriedky na realizáciu projektu už nemá, nakoľko ich použila v súvislosti
s úhradou nákladov pre vojnu na Ukrajine. Z tohto dôvodu si dopravné značenie zabezpečovať
vo vlastnej réžii.

8. Rôzne
Dušan Mitter, starosta obce: vyzval prítomných o zapojenie do diskusie

Mgr. art. Roman Malatinec, poslanec OZ- opýtal sa, dokedy trvá nájomná zmluva pre bar, ktorý
je pri Spoločenskom dome, nakoľko občania nie sú spokojní so službami baru v plnej miere.
Dušan Mitter, starosta obce:- upresnil, že nájomná zmluva bola uzavretá do 30.06.2022. Teraz
navrhuje, aby sa s nájomcami uskutočnilo stretnutie, na ktorom si vysvetlia možnosti ďalšieho
postupu a pokračovania prenájmu uvedeného priestoru. V prípade, že nedôjde k dohode, obec
vyhlási verejnú súťaž na prenájom týchto priestorov.
9. Schválenie uznesenia.
Návrh na uznesenia predložil člen návrhovej komisie Juraj Malatinec.
Tento návrh bol jednohlasne schválený.
Hlasovanie:
Za: Mgr. art. Roman Malatinec, Juraj Malatinec, Miroslav Debnár, Anna Lapínová, Ing. Pavel
Šufliarsky, Pavel Václavík
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
10. Záver
Dušan Mitter, starosta: poďakoval prítomným za účasť a poprial všetkým prítomným
príjemný zvyšok dňa.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Dušan Mitter o 16:10 hod.
Korytárky, 06. júla 2022
Zapisovateľka: Ing.Ľubica Hladká
Overovatelia zápisnice:
Anna Lapínová
….......................
Ing.Pavel Šufliarsky ….......................
Dušan Mitter
starosta obce

U Z N E S E N I E č. 18/2022
z šestnásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 06.07. 2022

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V KORYTÁRKACH
A. v y h l a s u j e
1. V zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov 28. 09. 2022 za deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Korytárky
B. s ch v a ľ u j e
1. Program 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa pozvánky
2. V súlade § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022 – 2026 počet poslancov Obecného
zastupiteľstva obce Korytárky 7, zvolených v 1 volebnom obvode
3. V súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022 – 2026 rozsah výkonu funkcie
starostu obce Korytárky takto: 1,00 -t.j. plný úväzok
4. Odpredaj DHM -sanitné vozidlo
C. v o l í
1. Návrhovú komisiu v zložení: Juraj Malatinec, Pavel Václavík
D. n e s ch v a ľ u j e
1.
Korytárky, 06. júla 2022
Návrhová komisia:

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

