Obec Korytárky
Korytárky 215, 962 04 Korytárky
Číslo spisu: 383/UK1/2016
Zápisnica
z desiateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 27. 06. 2016
v Korytárkach
Prítomní: Mgr. Ľubomír Straka – starosta obce, Anna Lapínová, Dušan Mitter, Mgr. Jaroslav
Straka, Zuzana Segečová – poslanci
Ing. Ivan Sivok, hlavný kontrolór obce
Program: 1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesenia
5. Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2015 a stanovisko hlavného
kontrolóra obce k záverečnému účtu
6. Schválenie VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným
stavebným odpadom, objemným odpadom a prevádzkovaní zberného dvora
7. Interná smernica č. 1/2016 o registratúrnom poriadku obecného úradu
8. Žiadosť OZ Javorie Korytárky
9. Správa starostu obce a poslancov OZ
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Schválenie uznesenia
13. Záver
1. Otvorenie zasadnutia
Desiate zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a ďalej viedol starosta obce Mgr. Ľubomír
Straka o 16.35 h, ktorý zároveň privítal poslancov. Predložil program dnešného zasadnutia.
Do programu navrhol zaradiť v bode rôzne prejednanie finančnej podpory pre Lukáša
Marcineka, poslankyňa Zuzana Segečová navrhla zaradiť do programu informáciu
o schválenom projekte a ďalších podaných projektoch. Program OZ aj s navrhovanými
doplňujúcimi bodmi bol schválený.
Hlasovanie
Za: A. Lapínová, D. Mitter, Mgr. J. Straka, Z. Segečová
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku na dnešné zasadnutie bola určená Elena Paľková, zamestnankyňa obce a za
overovateľov zápisnice Anna Lapínová a Zuzana Segečová.
3. Voľba návrhovej komisie
Predsedajúci predložil návrh na voľbu členov návrhovej komisie v zložení: Mgr. Jaroslav
Straka, Dušan Mitter. Predložený návrh bol jednohlasne schválený.

Hlasovanie
Za: A. Lapínová, D. Mitter, Mgr. J. Straka, Z. Segečová
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
4. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva
Kontrolu vykonal starosta obce. Úlohy z uznesenia boli splnené a nevyplynuli žiadne ďalšie
požiadavky. Bod 8/2016-D 1 v znení: obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce zvolať
spoločné stretnutie poslancov a vlastníkov pozemkov pod miestnu komunikáciu nebol
splnený a prekladá sa do ďalšieho obdobia z dôvodu neúčasti nájomcov pozemkov.
5. Schválenie Záverečného účtu obce Korytárky, rozpočtové hospodárenie za rok 2015 a
a stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu
Záverečný účet obce Korytárky za rok 2015 a rozpočtové hospodárenie obce za rok 2015
predložila Ing. Ľubica Hladká, hospodárka obce. Stanovisko k záverečnému účtu predložil
Ing. Ivan Sivok, hlavný kontrolór obce. Nemal pripomienky a odporúča záverečný účet
schváliť. Prejednávané dokumenty sú prílohou zápisnice.
Záverečný účet obce Korytárky za rok 2015 a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 – príloha
č. 1
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce – príloha č. 2.
Hlasovanie:
Za: A. Lapínová, D. Mitter, Mgr. J. Straka, Z. Segečová
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
6. Schválenie VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným
odpadom, objemným odpadom a prevádzkovaní zberného dvora
VZN predložila Ing. Ľubica Hladká, hospodárka obce.
Toto VZN upravuje triedenie odpadu, nakladanie s odpadmi, spôsob zberu odpadov, spôsob
nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu, prevádzkovanie zberného dvora. Presne sa
popisujú jednotlivé zložky odpadu, ktoré je potrebné triediť. Je tu zavedený názov OZV –
organizácia zodpovednosti výrobcov, ktorej bola udelená autorizácia v zmysle zákona
o odpadoch, s ktorou musí mať obec uzatvorenú zmluvu. Bolo však potrebné presne
identifikovať a zákonne upraviť všetky práva a povinnosti obce, občanov a všetkých
subjektov, ktoré vstupujú do procesu nakladania s odpadmi, preto je potrebné toto VZN
prijať.
Mgr. Ľubomír Straka – starosta obce
VZN bolo vypracované na základe prijatého zákona o odpadoch, kde sú nové podmienky pre
obce, hlavne pre separovaný zber. Pre našu obec to nie je novinka, pretože od roku 2013
spĺňame podmienky separovaného zberu, vybudovaním zberného dvora a občania separovaný
zber už vykonávajú. Niektoré komodity, ako napr. zber papiera obec nevykonáva, tento
spôsob zberu zabezpečuje firma HANYX, s. r. o., Lučenec priamo od občanov, ako výmenný
artikel za toaletný papier, servítky atď. Ministerstvo životného prostredia to akceptuje.
Informoval o kontrole zo Slovenskej agentúry životného prostredia Banská Bystrica, zo dňa
26. 05. 2016, kde pracovníci agentúry vykonali kontrolu administratívy, ako aj priamo
zberného dvora a neboli zo strany obce zistené žiadne nedostatky.
Mgr. Jaroslav Straka – poslanec
Ako sa nakladá s drobným stavebným odpadom?
Ing. Ľubica Hladká – hospodárka obce
Odpoveď je v § 15 tohto VZN a cena za drobný stavebný odpad bola schválená vo VZN
o daniach a poplatkoch.
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Ing. Ivan Sivok – hlavný kontrolór
Toto VZN je vyslovene o tom, ako máme nakladať s odpadom.
Na zasadnutie obecného zastupiteľstva prišiel o 16.55 h poslanec Peter Ďaloga.
Pred hlasovaním o tomto bode programu, Ing. Ivan Sivok, hlavný kontrolór obce oboznámil
poslanca Petra Ďalogu so Záverečným účtom obce za rok 2015 a jeho stanovisku k tomuto
účtu, aby nedošlo k nedorozumeniu. Požiadal poslanca, aby sa k tomu vyjadril. Poslanec Peter
Ďaloga nemal žiadne pripomienky a súhlasí, aby bol Záverečný účet obce za rok 2015
schválený.
K prejednávanému bodu programu č. 6 neboli ďalšie otázky a pripomienky. Predsedajúci
Mgr. Ľubomír Straka vyzval poslancov, aby pristúpili k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za: P. Ďaloga, A. Lapínová, D. Mitter, Mgr. J. Straka, Z. Segečová
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
VZN je prílohou zápisnice. 3.
7. Interná smernica č. 1/2016 o registratúrnom poriadku obecného úradu
Smernicu vypracovala a predložila Elena Paľková, zamestnankyňa obce. Obec bola povinná
v súlade s vyhláškou č. 410/2015 o podrobnostiach výkonu správy registratúrnych orgánov
verejnej moci o tvorbe spisu vypracovať internú smernicu na svoje podmienky. Obec
vypracovanú smernicu v stanovenej lehote poslala na posúdenie a schválenie do Štátneho
archívu Banská Bystrica, pracovisko Archív Zvolen. Dňa 10. 06. 2016 bolo doručené
oznámenie o schválení návrhu registratúrneho poriadku a jeho zavedenie do praxe od 01. 07.
2016. Obecné zastupiteľstvo túto smernicu berie na vedomie.
Smernica je prílohou zápisnice č. 4.
8. Žiadosť OZ Javorie Korytárky
Mgr. Ľubomír Straka – starosta obce predložil žiadosť OZ Javorie o pridelenie finančnej
podpory na kultúrne podujatia organizované združením v roku 2016:
18. ročník Celoslovenskej prehliadky fujarášov – 1 000 Eur
23. ročník Celoslovenskej prehliadky heligonkárov – 1 000 Eur.
Betlehemci 2016 krojové vybavenie – 500 Eur.
Navrhol tejto žiadosti vyhovieť, pretože obec má záujem na podpore kultúrnych podujatí,
ktoré majú svoju tradíciu a dobré meno, čím sa zviditeľňuje aj obec, napriek tomu, že OZ
Javorie obec nepotrebovalo dva roky. V januári sa schvaľoval rozpočet obce a združenie
nepredložilo žiadosť o navýšenie poskytnutia finančných prostriedkov. Zároveň upozornil, že
ak sa finančné prostriedky schvália bude nasledovať úprava rozpočtu. Požiadal poslancov,
aby sa vyjadrili k predloženej žiadosti.
Mgr. art. Roman Malatinec – predseda OZ Javorie
Oboznámil poslancov, ako chcú požadovanú podporu od obce využiť. Celoslovenská
prehliadka fujarášov je dvojdňová akcia na ktorej vystupujú rôzne folklórne súbory, skupiny
hudobníci a moderátori, ktorým treba vyplatiť honorár. Táto prehliadka je spojená aj so
sviatkom patrónky nášho kostola Karmelskej Panny Márie. Pripravujú vystúpenie aj
v kostole, kde bude dobrovoľné vstupné a celý výťažok bude venovaný na organ do kostola.
Zdôvodnil financie aj na Celoslovenskú prehliadku heligonkárov. Betlehemci majú tiež svoju
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tradíciu a sú aj reprezentáciou obce. Mladí chlapci majú záujem o koledovanie, ale kroj sa

vždy požičiaval z folklórneho súboru, ktorý už túto službu odmieta poskytovať. Hlavný zdroj
financií na kroj je z poskytnutého grantu a od obce žiadajú len pomernú časť.
Peter Ďaloga – poslanec
Je za podporu kultúry v obci a požadované financie odporúča schváliť.
Anna Lapínová – poslankyňa
Ako folkloristka vie, koľko financií je potrebných na vybavenie krojov a zabezpečenie
vystúpení, napriek tomu sa jej zdá že je to veľa. Porovnala to s programom a vystúpením
súboru Podpolianski vrchári pri 10. výročí ich vzniku, kde od obce dostali príspevok vo výške
100 Eur.
Dušan Mitter – poslanec
Ako predseda finančnej komisie som navrhoval zvýšenie o 100 %, teda po 800 Eur na
fujarášov a heligonkárov, ale súhlasí s požadovanou čiastkou.
Mgr. Jaroslav Straka - poslanec
Obec financie má, ale viazne komunikácia OZ Javorie s obcou. Žiadosť bola doručená
neskoro. Doteraz bola praktizovaná samostatná línia zo strany OZ, poslanci nemali žiadne
informácie. Je za zlepšenie komunikácie a vzájomnej spolupráce. Odporúča finančné
prostriedky schváliť, ale navrhol občianskemu združeniu, aby aspoň jeden kroj vlastnila obec.
Mgr. art. Roman Malatinec – predseda OZ Javorie
Nesúhlasil, ale nevidí problém v tom, keď bude obec potrebovať kroj požičať.
Mgr. Ľubomír Straka – starosta obce
Navrhol, aby OZ Javorie upravilo vstupné na Celoslovenské prehliadky fujarášov
a heligonkárov pre korytárčanov, nech je miernejšie. Ak urobia toto gesto určite príde viac
domácich občanov, zvýši sa návštevnosť a na vstupnom sa získa viac financií. K tomuto
návrhu sa pripojil aj poslanec Peter Ďaloga.
Mgr. art. Roman Malatine, predseda OZ Javorie
Mal k tomu pripomienky, ale prisľúbil, že to v OZ prediskutujú.
Mgr. Ľubomír Straka – starosta obce
Navrhol žiadosť schváliť s tým, že teraz sa odsúhlasí 1000 Eur na Celoslovenskú prehliadku
fujarášov a ostatné sa dojedná na zasadnutí zastupiteľstva 25. 08. 2016.
Hlasovanie:
Za: P. Ďaloga, A. Lapínová, D. Mitter, Mgr. J. Straka, Z. Segečová
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
O 18.05 odišiel zo zasadnutia obecného zastupiteľstva poslanec Peter Ďaloga.
9. Správa starostu obce a poslancov OZ
Správa starostu obce je v plnom znení prílohou zápisnice č. 5
Zuzana Segečová – poslankyňa
V druhom polroku 2016 som vypracovala 4 projekty na získanie financií z rôznych nadácií.
1. Projekt: COOP JEDNOTA pod názvom NESEĎME DOMA, NETÚLAJME SA –
MAĽUJME A TVORME. Prostredníctvom tohto projektu sme získali sumu 1500 Eur,
ktorá bude použitá na zakúpenie tvorivého materiálu na tvorivé dielne. Tvorivé dielne budú
organizované pravidelne 1 x týždenne pre všetky deti a mládež z obce v období jún –
december 2016.
Zuzana Segečová poďakovala za spoluprácu pánovi Jurajovi Malatincovi pri projekte COOP
JEDNOTA.
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.Projekt cez nadáciu ORANGE zameraný na tvorivé dielne nebol schválený.
.Projekt – nadácia POŠTOVÁ BANKA – pod názvom KLUBOVŇA TROCH

GENERÁCIÍ bol 27. 06. 2016 schválený. Prostredníctvom tohto projektu získame
1500 Eur, ktoré budú použité na zariadenie klubovne (banketová miestnosť) a na
zakúpenie tvorivého materiálu. Klubovňa bude slúžiť všetkým generáciám,
mamičkám na MD na ich spoločné stretávanie sa s deťmi, pre seniorov a na tvorivé
dielne, kde bude staršia generácia odovzdávať mladšej generácii, mládeži a deťom
svoje skúsenosti a zručnosti v oblasti tradičných ľudových remesiel (háčkovanie,
pletenie, vyšívanie, práca s hlinou a pod.) Do 11. 07. 2016 prebieha hlasovanie za
víťazné projekty, kde môžeme získať ešte navyše 500 Eur. Hlasuje sa na stránke
www.pre3generacie.sk.
.Projekt – nadácia SLSP – projekt zameraný na zariadenie fitnes centra a nákup trampolín
JUMP. Tento projekt ešte nebol vyhodnotený.
Mgr. Jaroslav Straka – poslanec
Spolu s otcom sme vyhotovili schodisko na javisko vo veľkej sále SD. Pripravujem detský
letný tábor pre deti o ktorý je veľký záujem a očakávam z rozpočtu obce finančnú pomoc.
Môžu sa využiť aj iné benefity. Na každé dieťa bude aj príspevok od združenia Korýtko vo
výške 10 EUR. V rámci miestneho spoločenstva ružencového bratstva organizujem na deň
07. 08. 2016 pútnický zájazd do Litmanovej. Predložil žiadosť Občianskeho združenia
Trhanovčan v Podkriváni, ktoré má 90. výročie vzniku dychovky. Združenie ponúka kurzy
pre deti na dychové hudobné nástroje. Majú záujem aj o výučbu v našej obci, kde by podľa
záujmu detí dochádzal učiteľ hudby. Vedia pripraviť hodnotný hudobný program, napr. pri
oslave výročia našej školy. V mesiaci september plánujem stretnutie občanov
k vysporiadaniu cesty do Lapínov. Predložil obecnému zastupiteľstvu Polohopisné
a výškopisné geodetické zameranie pre možnosť napojenia na jestvujúcu kanalizáciu v časti
novej ulice do Lapínov. Podľa tohto zamerania nie je možné napojenie kanalizácie na šachtu
v časti pri dome s. č. 268. Musíme postupovať podľa pôvodného návrhu projektu.
Anna Lapínová – poslankyňa
Komisia na ochranu verejného poriadku tento rok nezasadala, nebolo treba riešiť žiadne
väčšie priestupky. Drobné nedorozumenia sa vyriešili cestou obecného úradu. Ani počas
kultúrnych akcií sa nevyskytovali žiadne výtržnosti. Doriešilo sa parkovanie nákladných aut
v obci, treba ešte uzavrieť panelový chodník do Zlatna – miestna komunikácia je opravená
a teda chodník sa bude využívať len pre peších. V poslednom čase sa vyskytli v obci krádeže.
Bude treba viac monitorovať obec, hlavne večer a v noci a v spolupráci s políciou a pomocou
kamier hľadať vinníka. Treba upozorňovať občanov, aby si všímali podozrivé autá alebo
osoby, ktoré sa túlajú ulicami a v prípade krádeží podať trestné oznámenie na políciu.
Dušan Mitter – poslanec
Svojou prácou a skúsenosťami pomôžem vždy tam, kde je treba. Pomáhal som s projektom na
dobudovanie kanalizácie a ČOV podávaný cez Ministerstvo životného prostredia SR,
zabezpečil som frézing na úpravu miestnych komunikácií v obci. Oslovili ho domáci
heligonkári, ktorí majú záujem pre deti z Korytárok viesť „Školu hry na heligonku“ formou
krúžku pri ZŠ s MŠ. Školiteľ by bol z radov občanov v rámci svojho voľného času.
10. Rôzne
- finančná pomoc pre talentovaného žiaka obce
Starosta obce predložil návrh pána Jána Babiaka, trénera futbalistov z Detvy o poskytnutie
finančnej výpomoci pre mladého chlapca z obce Lukáša Marcineka, ktorý je veľmi svedomitý
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a talentovaný futbalista. Aby mohol pokračovať v štúdiu na športovej škole potrebuje
finančnú pomoc na výstroj, dopravu a iné. Navrhuje obecnému zastupiteľstvu mladého

futbalistu podporiť sumou 300 EUR z rozpočtu obce.
Hlasovanie:
Za: A. Lapínová, D. Mitter, Mgr. J. Straka, Z. Segečová
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
Mgr. art. Roman Malatinec
Predložil požiadavku občana Pavla Václavíka o doplnenie pouličných svetiel v časti do
Lapínov pri novostavbách rodinných domov. Požadoval informáciu v akom štádiu je projekt
na kanalizáciu a ČOV.
Mgr. Ľubomír Straka- starosta obce
Je podpísaná zmluva so SSE, a. s. Žilina, ktorá bude v auguste 2016 zabezpečovať svietidlá
a celé osvetlenie v ulici. Projekt na kanalizáciu a ČOV bol podaný. Nebol však schválený.
Ďalej sa zmienil o situácii v obci, kde sa pohybuje zlodej. Boli z dvorov domov odcudzené
kvety v kvetináčoch, bicykel, rôzna obuv a ošatenie.
Anna Malatincová – občianka
Veľa občanov nevie o tejto skutočnosti, navrhla pripraviť reláciu do obecného rozhlasu
a občanov upozorniť na vzniknutú situáciu.
Mgr. Jaroslav Straka – poslanec
Obec by mala požiadať Obvodné oddelenie Policajného zboru v Hriňovej o zvýšenie hliadok
v obci.
Ing. Ivan Sivok – hlavný kontrolór obce
K 30. 09. 2016 končí volebné obdobie hlavného kontrolóra obce. Požiadal obec o vyhlásenie
nových volieb tak, aby všetky volebné materiály boli zverejnené v zmysle zákona a voľby
boli vykonané do uvedeného termínu.
Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 18a ods. 2 zákona č, 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje 25. 08. 2016 za deň konania volieb hlavného
kontrolóra obce.
Mgr. Jaroslav Straka – poslanec
Informoval obecné zastupiteľstvo o situácii v sociálnej oblasti, hlavne pomoc seniorom.
V poslednom čase je veľký nárast žiadostí o umiestnenie v zariadeniach pre seniorov. Má
prehľad aj od okolitých obcí, keďže vykonáva sociálne posudky. Seniori sú uvedení
v poradovníku na umiestnenie, ale čakacie doby sú dlhé. Rokoval so starostami okolitých
obcí, ktorí potrebujú riešiť túto situáciu. Je najvyšší čas pouvažovať, čo by bolo najvhodnejšie
pre seniorov urobiť v našej obci. Do úvahy pripadá stavba nového objektu, kde budú
zabezpečené bezbariérové podmienky a iné štandardy pre seniorov.
Mgr. Ľubomír Straka – starosta obce
Na výstavbu takého objektu je plánovaný pozemok vedľa kostola, za domom pánu Dušana
Psotku.
11. Diskusia
Bola v priebehu celého zasadnutia obecného zastupiteľstva.
12. Schválenie uznesenia
Návrh uznesenia predložil člen návrhovej komisie Mgr. Jaroslav Straka. Tento návrh bol
schválený.

