Obec Korytárky
Korytárky 215, 962 04 Korytárky

Zápisnica
z dvadsiateho druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 19. 09. 2018
v Korytárkach

Prítomní: Dušan Mitter – zástupca starostu obce, Miroslav Debnár, Anna Lapínová,
Juraj Malatinec, Bc. Pavel Šufliarsky ,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. Schválenie odpredaja obecného pozemku pri bytovke
6. Rôzne
7. Schválenie uznesenia
8. Záver
1. Otvorenie zasadnutia
Dvadsiate druhé zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a ďalej viedol zástupca starostu
obce Dušan Mitter o 17.15 h. Pozvánka na OZ bola doručená všetkým poslancom OZ včas
a bola zverejnená v zmysle zákona. Predložil návrh programu dnešného zasadnutia.
Predsedajúci dal hlasovať o programe zasadnutie.
Hlasovanie
Za: A. Lapínová, J. Malatinec, D. Mitter, M. Debnár, Bc. P. Šufliarsky
Proti: : Ø
Zdržal sa: Ø
Dušan Mitter, poslanec
Po schválení pôvodného programu navrhol, aby z programu bol vypustený bod 5. Schválenie
odpredaja obecného pozemku pri bytovke, nakoľko nie je prítomný starosta obce a on nemá
potrebné podklady k tomuto bodu.
Predsedajúci dal hlasovať o tejto úprave programu:
Za: A. Lapínová, J. Malatinec, D. Mitter, M. Debnár, Bc. P. Šufliarsky
Proti: : Ø
Zdržal sa: Ø
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Juraj Malatinec, poslanec
Navrhol, aby do programu bolo doplnené do bodu 5. Prerokovať možnosť dotácie pre ZŠ s MŠ
a do bodu 6. Schválenie PHSR pre obec Korytárky.
Predsedajúci dal hlasovať o týchto úpravách programu:
Za: A. Lapínová, J. Malatinec, D. Mitter, M. Debnár, Bc. P. Šufliarsky
Proti: : Ø
Zdržal sa: Ø
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku na dnešné zasadnutie bola určená Ing. Ľubica Hladká, zamestnankyňa obce a
za overovateľov zápisnice Miroslav Debnár a Anna Lapínová.
3. Voľba návrhovej komisie
Predsedajúci predložil návrh na voľbu členov návrhovej komisie v zložení: Juraj Malatinec,
Bc.Pavel Šufliarsky. Predložený návrh bol jednohlasne schválený.
Hlasovanie
Za: A. Lapínová, J. Malatinec, D. Mitter, M. Debnár, Bc. P. Šufliarsky
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
4. Kontrola plnenia uznesenia z dvadsiatehoprvého zasadnutia OZ
Kontrolu vykonal predsedajúci Dušan Mitter. Skonštatoval, že uznesenia z 21. zasadnutia OZ
boli plnené nasledovne: B.3 -splnené, B4 – ostáva v platnosti.
Bc.Pavel Šufliarsky poslanec
Navrhol, aby sa uznesenia neprenášali do ďalšieho volebného obdobia, a nakoľko budú
komunálne voľby a bude nový starosta a nové obecné zastupiteľstvo, mali by začať odznovu.
Pavel Václavík, verejnosť
Vyjadril názor, že by sa ešte mala dať šanca vyjadriť súčasnému starostovi, aby mohol
vysvetliť splnenie, resp. nesplnenie uznesení osobne.
Anna Lapínová, poslankyňa
Navrhla, aby si poslanci OZ urobili pracovné stretnutie so starostom.
Dušan Mitter, poslanec
Navrhol, aby sa tieto veci riešili a preberali až v novom obecnom zastupiteľstve.
Juraj Malatinec, poslanec
Skonštatoval, že vo veci rekonštrukcie kuchyne v Spoločenskom dome sa bude postupovať
podľa toho, ako MAS Podpoľanie dostane prostriedky. Predpokladaný termín je december 2018
až január 2019.
Dušan Mitter, poslanec
Pripomenul, že vo veci dvoch stĺpov verejného osvetlenia v časti Zlatnô – Lopušníkovci
a Golianovci sú už pripravené svietidlá a do konca roka by to malo byť zrealizované. Treba ešte
doriešiť nejaké detaily s elektrikármi.
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Miroslav Debnár, poslanec
Skonštatoval, že nie je vhodné určovať už teraz úlohy pre nového starostu.
Dušan Mitter, poslanec
Pripomenul, že v bode –odstúpenie od zmluvy na rekonštrukciu verejného osvetlenia so SSE
stále nemáme písomné vyjadrenie zo strany Stredoslovenskej energetiky.
Juraj Malatinec, poslanec
Navrhol, aby sa celá dokumentácia, ktorá je vyhotovená v súvislosti s „cestou do Lapínov“
Prebrala do rúk p. poslankyne Lapínovej.
Pavel Václavík, verejnosť
Uviedol, že má informácie o tom, že niektoré pozemky, ktoré sú zahrnuté v plánoch na uvedenú
cestu v priebehu posledného roka zmenili majiteľa.
Tiež informoval o tom, že podľa niektorých občanov sa odvodnenie amfiteátra, ktoré bolo
nedávno prevedené nebolo správne a odborne vykonané, nakoľko nespĺňa funkciu.
Anna Lapínová, poslankyňa
Upozornila, že čo sa týka parciel, ktoré sú zahrnuté v projekte „cesty do Lapínov“, zistilo sa, že
niektoré parcely boli zle vymerané a preto pôvodné darovacie zmluvy, ktoré už aj boli podpísané
od občanov, nemusia byť platné.
Roman Malatinec, Mgr. art., verejnosť
Vo veci opravy zariadení na detskom ihrisku uviedol, že podľa jeho názoru tieto opravy môže
vykonávať len firma s certifikátom, na opravu takýchto zariadení.
Dušan Mitter, poslanec
Uviedol, že vo veci odpredaja pozemku p. Kočalkovi sa nebude tiež dnes rokovať, nakoľko nie
je oboznámený s touto problematikou a je potrebné si k tejto problematike preštudovať všetky
materiály a podklady, ktoré má obec k dispozícii.
Na základe uvedených pripomienok boli uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí posúdené
nasledovne:
17. zasadnutie OZ -uznesenie C.2 – konanie zasadnutia OZ – ostáva v platnosti,, C.3zakúpenie nahrávacieho zariadenia-splnené, E.1 zvolať stretnutie poslancov –ostáva v platnosti,
E.2.nesplnené- ostáva v platnosti. Zo 18. zasadnutia OZ ostávajú v platnosti nasledovné
uznesenia B.2 – rekonštrukcia kuchyne -ostáva v platnosti, D.4. realizácia VO do Golianov –
ostáva v platnosti,E.2. prerokovať zákaz vjazdu do obce- ostáva v platnosti. 19. zasadnutie OZ
- E1- Žiadosť na MF – rek.kuchyne v ZŠ s MŠ - splnené, B.4. odstúpenie od zmluvy zo SEE –
žiadosť podaná, čakáme odpoveď -ostáva v platnosti. 21. Zasadnutie OZ – B.2 – ostáva
v platnosti, B.3 –ostáva v platnosti, B.4- ostáva v platnosti, B.5- splnené, E.1- ostáva v platnosti,
E.2 – ostáva v platnosti
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5. Návrh na schválenie projektu pre zŠ s MŠ
Juraj Malatinec, poslanec
Skonštatoval, že obec mala podanú žiadosť na MF SR- ale odpoveď zatiaľ nemáme. Keďže
podľa jeho informácií už 99 % finančných prostriedkov je už rozdelené, je veľmi
pravdepodobné, že peniaze z tohto projektu už nedostaneme.
Uviedol, že momentálne je Výzva na predkladanie projektov –„Zvýšenie zaškoliteľnosti detí
v MŠ“ – z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Naša obec, podľa jeho informácií,
spĺňa oprávnené požiadavky, ktoré výzva obsahuje. Zmyslom je rozšíriť kapacity materských
škôl, kapacitu je potrebné zvýšiť o 10 detí. Termín na podanie žiadosti je 8.10.2018, spoluúčasť
obce je 5%. Jednou z potrebných príloh je PHSR obce. Keďže obec nemá takýto dokument
vypracovaný a schválený, dal takýto dokument vypracovať a navrhol, aby ho dnes OZ aj
schválilo.
6. Schválenie PHSR na roky
Anna Lapínová, poslankyňa
Zdôraznila, že dokument nemá preštudovaný a preto nie je vhodné, aby dnes tento dokument
bol schválený.
Ing. Ivan Sivok, hlavný kontrolór
Zdôraznil, že zákon neukladá obci mať PHSR, len ak obec chce čerpať finančné prostriedky
z eurofondov, tak je potrebné ho dať vyhotoviť. Uviedol, že podľa jeho názoru návrh na PHSR
má starosta možno aj pripravený buď v elektronickej alebo tlačenej forme, len je potrebné sa
starostu opýtať.
Dušan Mitter, poslanec
Opýtal sa, že keby bol tento dokument schválený, či je možné ho potom zmeniť.
Ing. Ivan Sivok, hlavný kontrolór
Odpovedal, že zmeny sú prípustné, že to nie je záväzný dokument.
Dušan Mitter, poslanec
Navrhol, aby dnes tento dokument schválili a potom sa bude podľa potreby upravovať.
Hlasovanie
Za: A. Lapínová, J. Malatinec, D. Mitter, M. Debnár, Bc. P. Šufliarsky
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø

7. Rôzne
Anna Lapínová, poslankyňa
Upozornila, že je potrebné čím skôr upratať zberný dvor a jeho okolie.
Jozef Ľupták, verejnosť
Podotkol, že už navrhoval, aby na zberný dvor priebežne chodil zamestnanec, ale nikto tam
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