ZÁPIS
z osemnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Korytárkach, konaného dňa
15. 08. 2014
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Návrh programu: 1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Bod 5 zo zápisnice OZ zo dňa 31. 07. 2014
Určenie počtu poslancov a úväzok starostu obce pre nasledujúce volebné
obdobie
6. Diskusia
7. Návrh uznesenia
8. Záver

K bodu 1.:
Osemnáste 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 Štefan Mičuda a Anna Lapínová
Prítomných poslancov oboznámil s programom rokovania dnešného zasadnutia. Program bol
pomerom hlasov 5-0-0 schválený.
Hlasovanie: za – 5 (P.Ďaloga, Bc.R.Malatinec, D.Mitter, 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: Bc. Roman Malatinec, Milan Vilhanček
K bodu 3.:
Starosta obce predložil návrh na voľbu členov návrhovej komisie: Mgr. Jaroslav Straka, Dušan
Mitter. Predložený návrh bol pomerom hlasov 5-0-0 schválený.
Hlasovanie: za – 5 (P.Ďaloga, Bc.R.Malatinec, D.Mitter, Mgr.J.Straka, M.Vilhanček)
proti – 0
zdržal sa hlasovania - 0
K bodu 4.:
Podnet na zaradenie tohto bodu programu na dnešné rokovanie dali manželia Martin a Andrea
Kortišovci, č. 375. Starosta opätovne objasnil situáciu z minulého zasadnutia OZ, pri ktorom bolo
spomenuté aj meno p. Kortiša. Ako vyplynulo z vyjadrenia starostu obce v rámci MAS Podpoľanie
– program LEADER je možné čerpať finančné prostriedky na schválené projekty. V MAS platia
isté pravidlá, v zmysle ktorých vrátené prostriedky verejnej správy už nemôžu byť použité vo
verejnom sektore. Použiť ich môže súkromný sektor. V súkromnom sektore so svojim projektom na
ubytovanie na súkromí uspel aj p. Kortiš s manželkou. Nakoľko menovaní na predchádzajúcom
zasadnutí neboli, citoval aj časť zo zápisu zo 17. zasadnutia OZ v Korytárkach, zo dňa 31. 07. 2014,
v ktorej sa o celej situácii hovorilo. Starosta ďalej uviedol, že meno p. Kortiša použil v dobrej viere,
ako príklad toho, že finančné prostriedky môžu byť použité účelne a že to hovorí o schopnosti
narábať s projektami, vedieť získať prostriedky a účelne ich použiť.
Na vysvetlenie starostu obce reagoval p. Martin Kortiš, č. 375. Povedal, že takto to bolo treba
vysvetliť. Jeho projekt bol schválený dávno predtým, ako obec odstúpila od svojho projektu. Ďalej
uviedol, že na každý projekt je daný balík financií. Na projekt "vidiek" bolo v tom čase cca 20 mil.
Sk. Keby bolo treba, presne vie kde boli prostriedky, ktoré obec nevyužila, použité.

-2Starosta obce opätovne zdôraznil, že meno p. Kortiša bolo ním spomenuté v dobrej viere, v
žiadnom prípade nepovedal, že peniaze zo zrušeného projektu obce použil on. Bohužiaľ, každý si to
vysvetlil podľa svojho.
Pán Martin Kortiš, č. 375 taktiež zopakoval, že to celé malo byť takto vysvetlené a spomenutím
súkromného sektora to malo končiť V žiadnom prípade sa nemalo jeho meno spomínať a už vôbec
nie spájať s projektom a financiami obce.
Do diskusie sa zapojil aj poslanec Mgr. Jaroslav Straka, ktorý uviedol, že to bola konfrontačná
debata.
Pán Juraj Malatinec, č. 297 na margo všetkého doteraz hovoreného uviedol, že celé to na
predchádzajúcom zasadnutí bolo povedané úplne inak.
Poslanec Dušan Mitter navrhol, aby sa vyjadrili prítomní poslanci, ktorí sa predchádzajúceho
zasadnutia zúčastnili, a potvrdili kto má pravdu.
O slovo sa prihlásil poslanec Peter Ďaloga. Uviedol, že je škoda, že obec nevyužila prostriedky,
ktoré mala schválené a jednoducho ich odmietla. Ľudia dnes hovoria, že peniaze sa vrátili a teraz sa
na cesty berie úver. Je jasné, že prostriedky, ktoré sme nevyužili, by sme na rekonštrukciu
komunikácií použiť nemohli. Na adresu starostu obce povedal, že je "hlavou obce" a nie nijakou
handrou, o ktorú sa môže hocikto utrieť. Starosta obce by mal v obci požívať úctu.
Pavel Šufliarsky, č. 222 na margo príspevku poslanca Ďalogu reagoval, že starosta je platený z daní
občanov a preto by jeho jednanie malo byť korektné. Na toto zareagoval poslanec Mgr. Jaroslav
Straka, ktorý sa p. Šufliarskeho opýtal, či sa mu zdá, že starosta nejedná korektne?
Do diskusie sa opäť prihlásil p. Juraj Malatinec, č. 297. Uviedol, že sa na starostu obce obrátil
doporučeným listom s požiadavkov na podanie informácie ohľadne podaných projektov: Ako vidno
jeho požiadavka sa nedostala ani do programu.
Starosta obce na toto zareagoval nasledovne. Nie je povinný skladať účty. Do konca volebného
obdobia ešte zasadnutie OZ budea konkrétne p. Malatincovi odpovie písomne. Uviedol však, že aj
pokiaľ by v novembrových voľbách nebol zvolený zo svojho postu odíde so vstýčenou hlavou a s
vedomím, že kvôli nemu a jeho konaniu v pozícii starostu obce nebude musieť nikto chodiť po
polícii a súdoch.
Poslanec Bc. Roman Malatinec sa taktiež zapojil do diskusie. Na predchádzajúcom zasadnutí nebol.
Vyžiadal si však zápis. Za autentický zápis sa tento však považovať nedá. Je to len súhrn
myšlienok. Uviedol, že pokiaľ vykonával funkciu poslanca VUC, z každého zasadnutia sa
vyhotovoval zvukový záznam, ktorý sa následne prepísal do zápisu. Jeho samého zaujímali dôvody,
prečo sa projekt v rámci operačného programu 3.4.2 nerealizoval a po druhé: prečo obec, ako jediná
v rámci Mikroregiónu Podpoľanie, nereagovala na novú výzvu MAS?
Poslanec Mgr. Jaroslav Straka sa poslanca Malatinca opýtal, prečo starostovi nedal podnet? Celé
mu to pripadá tak, že "Strakovci sú hlúpi a všetko vedia len Malatincovci.".
Poslanec Bc. Roman Malatinec však trval na svojej otázke, na ktorú čaká odpoveď. Poslancovi
Mgr. Strakovi odpovedal, že aký podnet mal starostovi dať? Starosta je predsa predsedom
Mikroregiónu Podpoľanie, takže všetky informácie má ako prvý.
Starosta obce odpovedal, že nevie o žiadnej novej výzve. Obvolal si všetkých starostov – nikto o
novej výzve nevie. Čo sa týka nerealizovaného projektu v rámci 3.4.2, tak ako uviedol aj na
predchádzajúcom zasadnutí, tento projekt nebol v súlade s dobrými mravmi a preto sa nerealizoval.
Poslanec Peter Ďaloga povedal, že na začiatku tohto volebného obdobia bolo pripraných veľa
projektov. Predchádzajúci starosta bol ochotný obci pomôcť pri ich realizácii. Zo strany obce však
nebol záujem.
Poslanec Bc. Roman Malatinec sa starostu obce opýtal na počet projektov obce, podaných na VUC.
Možno to mohol byť aj projekt na údržbu ihriska. Starosta obce na toto odpovedal, že obce sa
dohodli, kto bude kedy predkladať projekty na VUC, aby bola väčšia šanca na ich odsúhlasenie.
Po tejto diskusii starosta obce bod 4 dnešného rokovania OZ ukončil. Opätovne zopakoval, že z
jeho strany nebol záujem ani zámer rodine Kortišovej poškodiť, skôr vyzdvihnúť ich aktivitu.
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Pre nadchádzajúce komunálne voľby, ktoré sa budú konať 15. 11. 2014, je potrebné schváliť počet
poslancov obecného zastupiteľstva a úväzok starostu obce Korytárky.
Starosta preto požiadal o hlasovanie:
"Obecné zastupiteľstvo obce Korytárky
- určuje
1. v zmysle § 11, ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, rozsah výkonu funkcie starostu obce Korytárky pre nasledujúce
volebné obdbobie na plný úväzok, t. j.: 1,0.
2. v zmysle § 11, ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, pre nasledujúce volebné obdobie 7 poslancov obecného zastupiteľstva."
Hlasovanie: za – 5 (P.Ďaloga, Bc.R.Malatinec, D.Mitter, Mgr.J.Straka, M.Vilhanček)
proti – 0
zdržal sa hlasovania - 0
K bodu 6.:
Starosta obce otvoril diskusiu.
Ako prvý sa o slovo prihlásil p. Jozef Ľupták, č. 379. Uviedol, že ich meno sa spája s tým, že sú to
práve oni, ktorí šíria nepravdivé informácie týkajúce sa rodiny Kortišovej.
Poslanec Peter Ďaloga opätovne uviedol, že občania by mali mať voči starostovi určitý rešpekt a
úctu. Podľa jeho názoru je demokracia pre uvedomelých ľudí a nie pre nás. Tu je potrebná len
"palica a po hlavách". Na jeho vyjadrenie zareagoval p. Mikuláš Mitter, č. 299, ktorý sa poslanca
Ďalogu opýtal, čím si starosta získa úctu? Poslanec Ďaloga mu odpovedal, že svojou robotou. Ak
nerobí dobre – druhýkrát ho ľudia vo voľbách nezvolia.
Podľa názoru p. Pavla Šufliarskeho, č. 222 je výkon funkcie starostu obce v komunikácii. On na
minulom zasadnutí dal otázku a teraz je kvôli tomu celá rodina Straková urazená. Starosta obce si
musí prijať aj kritiku a nie sa hneď urážať. Na toto zareagoval poslanec Mgr. Jaroslav Straka, ktorý
uviedol, že toto je subjektívny názor p. Šufliarskeho. Prikláňa sa k názoru poslanca Petra Ďalogu a
obrátil sa na prítomných, aby sa skúsili baviť normálne bez invektív.
Pani Andrea Kortišová, č. 375 vyjadrila poľutovanie nad tým, čo vzniklo. Bohužial stalo sa to čo sa
stalo a teraz v dedine panuje názor, že oni niečo realizovali na úkor obce. Nikto nevidí to, koľko ich
to stálo námahy a sebaodriekania. O koľko času ukrátili svoju rodinu a deti. Starosta obce opätovne
povedal, že rodina Kortišová žiadala verejné ospravedlnenie. On sa však nemá za čo ospravedlniť.
Pani Kortišová starostu obce poopravila, že nežiadali ospravedlnenie ale verejné vysvetlenie.
Žiadala, aby sa vyjadrili aj poslanci, ktorí na 17. zasadnutí OZ boli.
Pán Rastislav Bystriansky, č. 294 vyjadril poľutovanie, že sa to všetko takto stalo. A zároveň sa
opýtal manželov Kortišovcov, či sú na dnešnom zasadnutí osoby, ktoré ich o danej problematike
informovali. Podľa jeho názoru by sa toto malo vydiskutovať práve s nimi. On sám bol prekvapený
z toho, čo sa ide na dnešnom zasadnutí prejednávať.
Pán Martin Kortiš, č. 375 sa starostu obce opýtal, že či aj na budúci rok, v prípade ak bude obec
znova prerokovávať úver, bude spomenuté ich meno?
Starosta obce povedal, že niekoľkokrát boli obci predložené podnikateľské zámery, ktoré sa pre
nesúhlas občanov nerealizovali. V danej chvíli častokrát spomenul mená podnikateľov Ďalogu a
Vilhančeka? Mali sa uraziť aj oni?
Do diskusie sa zapojil aj Ing. Ivan Sivok, hlavný kontrolór obce. Uviedol, že podľa jeho názoru
zámerom toho, čo toto všetko vyvolal bolo vniesť medzi starostu, poslancov a občanov nepokoj. On
ako kontrolór sa nikdy nepodpíše na faktúru, ktorá by nebola v súlade so zákonom.
Starosta obce diskusiu ukončil.
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Návrh uznesenia prečítal člen návrhovej komisie p. Mgr. Jaroslav Straka. Predložený návrh bol
pomerom hlasov 5-0-0. schválený.
Hlasovanie: za – 5 (P.Ďaloga, Bc.R.Malatinec, D.Mitter, Mgr.J.Straka, M.Vilhanček)
proti – 0
zdržal sa hlasovania - 0

K bodu 8.:
Osemnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Korytárkach ukončil starosta obce Mgr. Ľubomír
Straka o 16.50 hod. Poďakoval prítomným za účasť.

V Korytárkach, 15. augusta 2014

Zapísala: Anna Malatincová

Mgr. Ľubomír Straka
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Bc. Roman Malatinec
Milan Vilhanček

UZNESENIE
z osemnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Korytárkach,
ktoré sa konalo dňa 15. 08. 2014

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V KORYTÁRKACH

A. s c h v a ľ u j e
1. Program na 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva.

B. u r č u j e
1. v zmysle § 11, ods. 4 písm.i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, rozsah výkonu funkcie starostu obce Korytárky pre nasledujúce volebné
obdbobie na plný úväzok, t. j.: 1,0.
2. v zmysle § 11, ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, pre nasledujúce volebné obdobie 7 poslancov obecného zastupiteľstva."

V Korytárkach, 15. augusta 2014

Mgr. Ľubomír Straka
starosta obce

Návrhová komisia: Mgr. Jaroslav Straka
Dušan Mitter

