Obec Korytárky
Korytárky 215, 962 04 Korytárky

Zápisnica
Zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 04. 12. 2019
v Korytárkach
Prítomní: Dušan Mitter – starosta obce
Mgr. art. Roman Malatinec – ospravedlnil sa, Anna Lapínová príchod 16:15,
Miroslav Debnár, Juraj Malatinec, Miroslav Mitter, Ing. Pavel Šufliarsky, Pavel
Václavík – poslanci
Ing. Ivan Sivok, hlavný kontrolór obce
Program: 1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesenia
5. Prerokovanie Návrhu VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2020
6. Výmena pozemku s pánom MUDr. Petrom Kočalkom
7. Schválenie odpredaja pozemku pani L. Malatincovej
8. Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2020
9. Schválenie žiadosti o prenájom nebytových priestorov pani Mgr. E. Hanesovej a
prehodnotenie všetkých nájmov nebytových priestorov OcÚ Korytárky
10. Schválenie žiadosti o prenájom pozemku pánovi M. Šufliarskemu
11. Prejednanie poskytnutia finančného príspevku pre talentovaného žiaka
12. Schválenie sadzobníka poplatkov
13. Prezentácia projektu jednoduchých pozemkových úprav
14. Schválenie znaku DHZO Korytárky
15. Rôzne
16. Schválenie uznesenia
17. Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Siedme zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a ďalej viedol starosta obce Dušan Mitter
o 15:40 h. Pozvánka na OZ bola doručená všetkým poslancom OZ včas a bola zverejnená
v zmysle zákona. Predložil návrh programu dnešného zasadnutia. Poslanec Pavel Václavík
navrhol vypustiť z programu bod č. 12 Schválenie sadzobníka poplatkov. Starosta dal
hlasovať za uvedený návrh.
Hlasovanie:
Za: Miroslav Debnár, Juraj Malatinec, Ing. Pavel Šufliarsky, Pavel Václavík
Proti: Ø
Zdržal sa: M. Mitter
Rokovanie obecného zastupiteľstva bude pokračovať podľa schváleného programu aj s
uvedenou zmenou.
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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 Ing. Pavel Šufliarsky a Miroslav Debnár
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:, Miroslav Debnár, Juraj Malatinec, Miroslav Mitter, Ing. Pavel Šufliarsky, Pavel Václavík
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 Environmentálny fond o financovanie výstavby kanalizácie
od školy po napojenie na starú kanalizáciu – nesplnené, termíny: 05. 12. 2017, 22. 03.
2018.
Úloha ostáva v platnosti. Zodpovedný: starosta obce. Termín do 30. 10. 2020.
Uznesenie č. 18/2018, bod B.2.
- Rekonštrukcia kuchyne, plní sa čiastočne, dokumentácia sa spracúva. . Úloha ostáva
v platnosti. Zodpovedný: starosta obce. Termín: 30. 03. 2020
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 30. 06. 2020 .
Uznesenie bod E.1.
- Vypracovať geometrický plán na cestu u Riečkarov za účelom vypracovania
kúpnych zmlúv.
Geometrický plán je vypracovaný, ale zle. Treba ho dať opraviť, je to v štádiu
riešenia.
Ostáva v platnosti. Zodpovedný: starosta obce. Termín: 31. 04. 2020
Uznesenie č. 5/2019 bod B.3
-Výmenu pozemkov vo vlastníctve Sylvie Kočalkovej a MUDr. Petra Kočalku
Úloha splnená. Zmluva pripravená na podpis. Termín 30. 01. 2020
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. Žiadosť podaná. Termín: 31. 12. 2020
Uznesenie č. 5/2019 bod B.5.
-Návrh na zadanie zmeny Územného plánu obce Korytárky.
Úloha zostáva v platnosti. Zodpovedný: starosta obce: Termín 03/2020
Uznesenie č. 2/2019 bod E.2
- Prerokovanie zákazu vjazdu do obce pre nákladné vozidlá.
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Úloha zostáva v platnosti. Zodpovedný: starosta obce: Termín 31.12.2019
5. Prerokovanie Návrhu VZN č. 2/ 2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2020.
Návrh VZN č.2/2019 (Príloha č. 1) o miestnych daniach a poplatku za KO a DSO predložil
starosta obce p. Dušan Mitter. Uviedol, že vzhľadom na zvyšujúce sa náklady na odvoz a
uloženie KO je nevyhnutné, aby sme zvýšili poplatok za komunálny odpad na 20,00 Eur na
osobu/rok. V prípade, že sa zvýši podiel vyseparovaných zložiek odpadu a zníži sa objem
zmesového KO, je možné znížiť náklady obce za odvoz a uloženie KO. Daň za psa navrhli
poslanci zvýšiť na 8,00 Eur na jedného psa, daň z ubytovania na 0,55 Eur .
Príchod A. Lapínovej 16:15 hod.
Predložený návrh bol jednohlasne schválený.
Hlasovanie:
Za: Anna Lapínová, Miroslav Debnár, Juraj Malatinec, Miroslav Mitter, Ing. Pavel
Šufliarsky, Pavel Václavík
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
6. Výmena pozemku s pánom MUDr. Petrom Kočalkom.
Na základe schváleného Zámeru na výmenu pozemkov vo vlastníctve Sylvie Kočalkovej a
MUDr. Petra Kočalku 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 z 5. Zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 31.07.2019 sa pristúpilo
k schváleniu výmeny pozemkov v osobnom vlastníctve Sylvie Kočalkovej a MUDr. Petra
Kočalku a Obcou Korytárky . Predložený návrh bol jednohlasne schválený.
Hlasovanie:
Za: Anna Lapínová, Miroslav Debnár, Juraj Malatinec, Miroslav Mitter, Ing. Pavel
Šufliarsky, Pavel Václavík
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
7. Schválenie odpredaja pozemku pani L. Malatincovej
Na základe schváleného Zámeru na odpredaj pozemkov z dôvodu osobitného zreteľa podľa
ust. § 9a, ods.8, písm. e / zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí, v znení neskorších
predpisov zo 6. Zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 08.10.2019 sa pristúpilo k schváleniu tohto
predaja. Starosta obce Dušan Mitter oboznámil občanov s tým, že sa jedná o KNC parc.č.
545/19 o výmere 11 m2 (Príloha č.3) , trvalé trávne porasty vo vlastníctve obce na LV 1673
(Príloha č.3 a,), ktoré tvoria prístupovú cestu k stavebnému pozemku na KNC parc. č.
24069/77,78.
Juraj Malatinec, poslanec, povedal, že nie je cieľom obce brániť občanom v stavaní nových
domov, práve naopak, treba podporiť rozvoj obce týmto smerom.
Starosta obce dal hlasovať o odpredaji 11m2 pozemku za symbolickú cenu 1,00 Eur v celku
pani Lenke Malatincovej vo vlastníctve Obce Korytárky. Zároveň žiadateľ prisľúbil odpredaj
časti pozemku pod cestu do Lapinov za symbolickú sumu 1,00 Eur.
Predložený návrh bol jednohlasne schválený.
Hlasovanie:
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Za: Anna Lapínová, Miroslav Debnár, Juraj Malatinec, Miroslav Mitter,
Šufliarsky, Pavel Václavík
Proti: Ø
Zdržal sa:Ø

Ing. Pavel

8. Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2020
Návrh rozpočtu predložila Ing. Ľubica Hladká, hospodárka obce. Poslancom OZ bol
doručený v dostatočne dlhom čase na podrobné preštudovanie (Príloha č 2).
Anna Lapínová, poslankyňa: Nakoľko sme mali stretnutie ohľadom návrhu rozpočtu v trvaní
viac ako štyri hodiny, dohodli sme sa a nie je potrebné ho znovu prerokúvať.
Juraj Malatinec, poslanec: zdôraznil, že poplatky zo štátu sa zvyšujú na všetko a nedajú sa
predvídať. Aj projekty nás budú finančne zaťažovať.
Pavol Václavík, poslanec: uviedol, že mzdové náklady na chod Obecného úradu a ZŠ s MŠ
sú vysoké a preto bude potrebné v budúcnosti hľadať v tomto smere rezervy.
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
a preto nie je jednoduché hľadať úsporné riešenie v tejto oblasti.
Hlasovanie:
Za: Anna Lapínová, Miroslav Debnár, Juraj Malatinec, Miroslav Mitter, Ing. Pavel
Šufliarsky,
Proti: Pavel Václavík
Zdržal sa: Ø
9. Schválenie žiadosti o prenájom nebytových priestorov pani Mgr. E. Hanesovej a
prehodnotenie všetkých nájmov nebytových priestorov OcÚ Korytárky
Starosta obce Dušan Mitter predniesol poslancom a občanom žiadosť, ktorú si podala pani
Mgr. Eva Hanesová a vyzval ju, aby predstavila svoj zámer, ktorý chce realizovať v danom
priestore Obecného úradu v Korytárkach.
Mgr. Eva Hanesová, verejnosť: Ako obyvateľku obce ju všetci poznajú a vedia, že pracuje
u zubného lekára. V priestore obecného úradu by chcela otvoriť ambulanciu dentálnej
hygieny, nakoľko najbližšia takáto ambulancia sa nachádza vo Zvolene. Vidí perspektívu
v tejto oblasti, nakoľko zdravý a pekný úsmev je pre každého veľmi dôležitý a o svoje zuby
sa musí každý poriadne starať, lebo iba čisté a zdravé zuby sa nekazia. Ak poslanci jej žiadosť
schvália, prevádzku by chcela otvoriť čo v najkratšom možnom čase, avšak je potrebné
vyriešiť množstvo administratívy ohľadom otvorenia prevádzky, preto to ešte určitý čas
potrvá. Tento čas by chcela využiť na rekonštrukciu a stavebné úpravy, ktoré sú potrebné
uskutočniť.
Miroslav Mitter, poslanec: sa spýtal, kto bude financovať tieto stavebné práce?
Mgr. Eva Hanesová, verejnosť: uviedla, že stavebné úpravy bude financovať sama. Je
potrebné miestnosť predeliť na ambulanciu, čakáreň, dennú miestnosť a dve WC. Od
obecného úradu žiada inštaláciu vody a odpadu do priestorov, elektrická energia a kúrenie
tam už je.
Dušan Mitter, starosta obce: upovedomil občanov a pani Mgr. Hanesovú, že po rokovaní s
poslancami OZ určili výšku nájmu na rok 2020 v sume 200,00 Eur / mesiac. Na najbližšom
zasadnutí OZ sa výška nájmu prehodnotí.
Predložený návrh bol jednohlasne schválený.
Hlasovanie:
Za: Anna Lapínová, Miroslav Debnár, Juraj Malatinec, Miroslav Mitter, Ing. Pavel
Šufliarsky, Pavel Václavík
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Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
Prehodnotenie nájmov všetkých nebytových priestorov obecného úradu.
Dušan Mitter, starosta obce podal na podnet občanov návrh prehodnotiť nájmy všetkých
nebytových priestorov, nakoľko sa nájmy nezvyšovali od roku 2016. Poslanci sa dohodli, že
je potrebné podrobnejšie naštudovanie zmlúv s nájomcami a až potom sa môžu adekvátne
rozhodnúť, podľa akých kritérií sa budú nájmy zvyšovať. Tento bod programu budú riešiť na
ďalšom zasadnutí OZ.
Predložený návrh bol jednohlasne schválený.
Hlasovanie:
Za: Anna Lapínová, Miroslav Debnár, Juraj Malatinec, Miroslav Mitter, Ing. Pavel
Šufliarsky, Pavel Václavík
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
10. Schválenie žiadosti o prenájom pozemku pánovi M. Šufliarskemu
Dušan Mitter, starosta obce informoval o žiadosti pána M. Šufliarskeho, ktorý má záujem
o prenájom časti pozemku na par. č. 25526, č. LV 225 , ktorý je v 1/3 vlastníctve obce
Korytárky. Vzhľadom k tomu, že je spoluvlastníkom tretia osoba, ktorá pôdu obhospodaruje
a ani tej nebol v minulosti umožnený prenájom tejto časti pozemku, bola táto žiadosť
zamietnutá.
Hlasovanie:
Za: Ø
Proti: Anna Lapínová, Miroslav Debnár, Juraj Malatinec, Ing. Pavel Šufliarsky, Pavel
Václavík
Zdržal sa: Miroslav Mitter
11. Prejednanie poskytnutia finančného príspevku pre talentovaného žiaka
Starosta obce predstavil poslancom OZ a občanom talentovaného žiaka Denisa Spodniaka ,
ktorý významne reprezentuje obec Korytárky v motokrose. Vyzdvihol jeho úspechy
v Slovenskej Motocyklovej federácii 1. miesto – východ, 3. miesto – západ, Slovensko : 2.
miesto r. 2019, 3. miesto r. 2018, Budovec cup- 1. miesto, r. 2019, 1. miesto, r. 2018, Enduro
cup stred Motokros- 1.miesto Slovensko, Slovensko- Enduro 3. miesto, Pohár starostov- 2019
1. miesto, 2018- 2. miesto za Katriňákom. Starosta obce navrhuje prispieť Denisovi
Spodniakovi finančnou čiastkou 500,00 Eur na rok 2020.
Juraj Malatinec, poslanec: poznamenal, že treba radšej pomôcť sociálne slabším rodinám.
Ing. Pavel Šufliarsky, poslanec: dodal, že niektorí občania si dobrovoľne zvolili naturálnejší
štýl života.
Poslanci v rámci diskusie nesúhlasili s navrhnutou sumou.
Ľupták J., verejnosť: zdôraznil, že talentovanému chlapcovi prispieť nechcú, ale na fujerášov
a heligonkárov sa peniaze vždy nájdu. Aj toto je reprezentácia obce, nielen kultúrne akcie.
Malatinec P., verejnosť: vyzval poslancov, aby sa vzdali svojich platov v prospech chlapca.
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Dušan Mitter, starosta obce dal po dohode s poslancami hlasovať o poskytnutí príspevku
v sume 300,00 eur. Starosta obce oznámil, že tých 200,00 Eur mu daruje zo svojho platu on,
aby konečná suma finančného daru bola 500,00 Eur.
Hlasovanie:
Za: Anna Lapínová, Miroslav Debnár, , Miroslav Mitter, Ing. Pavel Šufliarsky
Proti: Ø
Zdržal sa: Juraj Malatinec, Pavel Václavík
12. Schválenie sadzobníka poplatkov
Tento bod bol vypustený z programu Obecného zastupiteľstva
13. Prezentácia projektu jednoduchých pozemkových úprav
Starosta Dušan Mitter predstavil možnosť realizovať projekt individuálnej bytovej výstavby,
ktorú zabezpečuje firma zo Zvolena. Tejto problematike sa venoval vo svojej bakalárskej
práci pán Straka, ml., ktorý má individuálnu bytovú výstavbu v Korytárkach podrobne
vypracovanú. Pán Ing. J. Straka prezentoval tento projekt slovom aj grafickými návrhmi.
Taktiež poskytol mapy k nahliadnutiu a informoval, že projektová dokumentácia z ponúkanej
firmy je predražená, že sú možnosti urobiť to aj v nižších cenách. Starosta Dušan Mitter dal
hlasovať o zámere jednoduchých pozemkových úprav v roku 2020.
Hlasovanie:
Za: Anna Lapínová, Miroslav Debnár, , Miroslav Mitter,
Malatinec
Proti: Ø
Zdržal sa: Pavel Václavík

Ing. Pavel Šufliarsky, Juraj

14. Schválenie znaku DHZO Korytárky
Starosta informoval o tom ako pokračuje projekt DHZO Korytárky a ponúkol slovo Ing.
Erikovi Piaterovi. Pán Ing. Piater poukazuje na Vyhlášku MV SR č. 611/2006 Z.z. o
hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov. Zároveň predstavil grafický návrh znaku
DHZO Korytárky (Príloha, č. 4)
Hlasovanie:
Za: Anna Lapínová, Miroslav Debnár, , Miroslav Mitter, Ing. Pavel Šufliarsky, Juraj
Malatinec, Pavel Václavík
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø

15. Rôzne
Starosta obce Dušan Mitter informoval poslancov a občanov o všetkom, čo sa urobilo za
uplynulý rok ako je vo funkcii starostu:
1. Rekonštrukcia lavičky pri SAD zástavke
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Rekonštrukcia parkiet v spoločenskom dome
Výmena žalúzii v spoločenskom dome
Vykonala sa oprava strechy na spoločenskom dome, kotolni a garáži
Uskutočnila sa renovácia pódia na amfiteátri pod vŕbou
Rekonštrukcia kuchyne ZŠ s MŠ, kde poďakoval majstrom a hlavne pánovi J. Lapínovi za
elektroinštalačné práce, ktoré previedol bez nároku na honorár
7. Oprava ciest od spoločenského domu cez ulicu od pána P. Šufliarského , ďalej oprava
cesty od Ďalogov po Slatinu.
8. Rekonštrukcia cesty u Jagodov a u Špurekov, kde bol použitý asfaltový nástrek s
frézingom.
9. Podarilo sa prepojenie Korytárok s Detvou cez Korytársky vrch v dĺžke 540 metrov, čo je
súčasť cyklotrasy a bola víziou už predošlých starostov.
10. Ďalej prebehli opravy miestnych komunikácií v častiach u Bariakov, Zlatnô,
Lapínovci, u Sujov a od kostola po Ivanišovo. Starosta obce poďakoval M. Úradníkovi za
jeho nezištnú pomoc, spoluprácu a promtné riešenie vzniknutých situácií. Starosta obce
vyzdvihol jeho prístup, ústretovosť a spoľahlivosť.
2.
3.
4.
5.
6.

11. Uskutočnené a prebiehajúce projekty:
Uskutočnené projekty
•
Verejné osvetlenie
•
WIfi pre obec
•
Rekonštrukcia všešportového ihriska
• Projekt požiarnej zbrojnice
Projekty v štádiu riešenia:
•
•
•

Program obnovy dediny
Dotácia z BBSK na rekonštrukciu schodov na cintoríne
Projekt MAS Podpoľanie - rekonštrukcia kuchyne spoločenského domu

12. Oprava hydrantu u Ďalogov- výmena potrubia a rozvodov, vybudovanie dvoch odberných
miest pre požiarne vozidlá
13. Na podnet SAD, sme museli orezať konáre stromov, ktoré zasahovali do miestnej
komunikácie a tým ohrozovali bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Odstránenie
konárov trvalo tri dni a realizovalo na trase : škola- Ivaničovo – Mláky. Taktiež sa
opiľovali stromy na trase Matúchovci- Lapínovci- Mláky. Starosta poďakoval za
spoluprácu občanom Korytárok, Ing. E. Piaterovi, M. Vilhanovi, R. Mitterovi, Š. Lapinovi
a dobrovoľníkom bratom Priadkovcom.
14. Realizácia verejného osvetlenia v ulici do Lapínov- doplnenie dvoch svetelných bodov,
ďalej verejné osvetlenie- 5 svetelných bodov a inštalácia nového miestneho rozhlasu do
Lopušníkov
15. Z bezpečnostných dôvodov boli potrebné úpravy korún stromov v okolí obecného úradu
a pri bytovke. Veľká vďaka patrí DHZO Klenovec, ktorá zapožičala požiarnu plošinu
a tiež občanom a poslancom obce, ktorí dobrovoľne pomáhali : pánovi Ing. E. Piaterovi,
M.Vilhanovi, J. Frančiakovi, R.Mitterovi, Ing. P. Šufliarskemu a P. Václavíkovi.
16. Výmena podporných bodov nízkeho napätia ( 18 stĺpov) v časti obce od kostola po školu.
Súbežne s touto výmenou bola urobená aj výmena verejného osvetlenia.
17. Poďakovanie starostu Dušana Mittera zamestnancom obecného úradu Š.Mitterovi, Ľ.
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Špurekovi, J. Nevolnej, Ing. Ľ. Hladkej, Mgr. V. Machavovej a osobitne sa poďakoval
pani E. Paľkovej za dlhoročnú prácu na Obecnom úrade. Poďakovanie patrilo aj
hlavnému kontrolórovi obce, Ing. I. Sivokovi a jeho manželke za odbornú právnickú
pomoc. A tiež poslancom Obecného zastupiteľstva

Diskusia:
P. Malatinec, verejnosť: Pýtal sa kedy bude kanalizácia?
J. Malatinec, poslanec : Pripravuje sa projekt na Envirofond na vybudovanie kanalizácie
v obci.
Ing. I. Sivok, kontrolór: Predniesol Návrh kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020 (Príloha č. 4)
I. Vilhančeková , verejnosť: Opýtala sa v akom štádiu je žiadosť obyvateľov bytovky na
odpredaj pozemku pri bytovke.
Dušan Mitter, starosta : povedal, že to prešetrí a písomne sa k tomu vyjadrí
16. Schválenie uznesenia
Návrh uznesenia predložil člen návrhovej komisie Juraj Malatinec.
Tento návrh bol schválený.
Hlasovanie
Za: Anna Lapínová, Miroslav Debnár, Juraj Malatinec, Ing. Pavel Šufliarsky, Pavel
Václavík, Miroslav Mitter
Proti: : Ø
Zdržal sa: Ø
17. Záver
Starosta Dušan Mitter poprial prítomným príjemné prežitie vianočných sviatkov, veselého
Silvestra.
Zasadnutie OZ ukončil starosta obce Dušan Mitter o 18:45 hod.

Korytárky 10. decembra 2019
Zapisovateľka: Mgr. Viera Machavová
Overovatelia zápisnice:
Ing. Pavel Šufliarsky ….......................
Miroslav Debnár
….......................
Dušan Mitter
starosta obce
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U Z N E S E N I E č. 7/2019
z 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 04. 12. 2019
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V KORYTÁRKACH

A. berie na vedomie
1. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2020
2. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu VZN č. 2/2019
3. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2020
4. Správu starostu obce o činnosti v roku 2019
5. Návrh rozpočtu na roky 2021 a2022

B. s ch v a ľ u j e
Program obecného zastupiteľstva podľa pozvánky s vypusteným bodom č. 12
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o miestnych daniach a poplatkoch
Zámenu pozemkov s MUDr. Petrom Kočalkom s manželkou Sylviou Kočalkovou
Odpredaj obecného pozemku pani Lenke Malatincovej o rozlohe 11m2, ako prístupovú
cestu k novostavbe rodinného domu v cene 1,00 Eur.
5. Návrh rozpočtu obce Korytárky na rok 2020
6. Prenájom nebytových priestorov v spoločenskom dome pani Mgr. E. Hanesovej a to
v cene 200,00 Eur/ mesiac a prehodnotenie nájmu bude na nasledujúcom
zastupiteľstve
7. Prehodnotenie nájmov ostatných priestorov v spoločenskom dome. Zodpovedný:
starosta Dušan Mitter. Termín: 30. 01. 2020
8. Príspevok vo výške 300,00 Eur pre Denisa Spodniaka v roku 2020
9. Zámer jednoduchých pozemkových úprav v roku 2020
10 . Znak DHZO Korytárky
1.
2.
3.
4.

C. v o l í
1. Návrhovú komisiu v zložení: Juraj Malatinec, Pavel Václavík.

D. k o n š t a t u j e
Pri kontrole uznesenia:
Uznesenie bod E.2.
- Podať žiadosť o dotáciu na Environmentálny fond o financovanie výstavby kanalizácie
od školy po napojenie na starú kanalizáciu – nesplnené, termíny: 05. 12. 2017, 22. 03.
2018.

Úloha ostáva v platnosti. Zodpovedný: starosta obce. Termín do 30. 10. 2020.
Uznesenie č. 18/2018, bod B.2.
- Rekonštrukcia kuchyne, plní sa čiastočne, dokumentácia sa spracúva. . Úloha ostáva
v platnosti. Zodpovedný: starosta obce. Termín: 30. 03. 2020
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 30. 06. 2020 .
Uznesenie bod E.1.
- Vypracovať geometrický plán na cestu u Riečkarov za účelom vypracovania
kúpnych zmlúv.
Geometrický plán je vypracovaný, ale zle. Treba ho dať opraviť, je to v štádiu
riešenia.
Ostáva v platnosti. Zodpovedný: starosta obce. Termín: 31. 04. 2020
Uznesenie č. 5/2019 bod B.3
-Výmenu pozemkov vo vlastníctve Sylvie Kočalkovej a MUDr. Petra Kočalku
Úloha splnená. Zmluva pripravená na podpis. Termín 30. 01. 2020
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. Žiadosť podaná. Termín: 31. 12. 2020
Uznesenie č. 5/2019 bod B.5.
-Návrh na zadanie zmeny Územného plánu obce Korytárky.
Úloha zostáva v platnosti. Zodpovedný: starosta obce: Termín 03/2020
Uznesenie č. 2/2019 bod E.2
- Prerokovanie zákazu vjazdu do obce pre nákladné vozidlá.
Úloha zostáva v platnosti. Zodpovedný: starosta obce: Termín 31.12.2019
E. n e s ch v a ľ u j e :
-prenájom pozemku p. Milanovi Šufliarskemu podľa žiadosti o prenájom, parc.č.25526,
č. LV225, v časti „u Libiakov“
Návrhová komisia: Juraj Malatinec
Pavel Václavík

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

Korytárky 04. decembra 2019

