ZÁPIS
z pätnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Korytárkach, konaného dňa
24. 04. 2014
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Návrh programu: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
Schválenie záverečného účtu
Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku pre firmu G77, s.r.o., Ing.
Vladimír Graus, Bratislava
Schválenie možnosti čerpania úveru na opravu MK smer Ivanišovo
Schválenie zaradenia obce Korytárky do pôsobnosti MAS Podpoľanie
v programovacom období 2014 – 2020 a podieľanie sa na príprave
integrovanej stratégie za obdobie 2014 - 2020
Rôzne
Diskusia
Návrh uznesenia
Záver

K bodu 1.:
Pätnáste zasadnutie OZ zahájil starosta obce p. Mgr. Ľubomír Straka – o 16.00 hod., ktorý hneď v
úvode privítal prítomných členov OZ. Skonštatoval, že je prítomných 5 poslancov. Ospravedlnil sa
poslanec Mgr. Jaroslav Straka, Peter Ďaloga.
Starosta obce požiadal prítomných o uctenie pamiatky zosnulého poslanca Štefana Bariaka minútou
ticha. Zároveň predstavil prítomným nového poslanca, ktorý nastúpil na uvoľnené miesto po p.
Štefanovi Bariakovi. Tým poslancom sa stal p. Štefan Mičuda, ktorý v zákonom stanovenej lehote
zložil sľub poslanca.
Prítomných poslancov oboznámil s programom rokovania dnešného zasadnutia. Poslanec Dušan
Mitter požiadal doplniť do programu bod č. 9.: Prerokovanie platu starostu. Ako bod č. 10 bol na
návrh starostu obce doplnený: Financovanie CVČ v r. 2014. Takto upravený program bol pomerom
hlasov 5-0-0 schválený.
Hlasovanie: za – 5 (Bc. R. Malatinec, Š. Mičuda, D. Mitter, A. Lapínová, 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, Anna Lapínová
K bodu 3.:
Starosta obce predložil návrh na voľbu členov návrhovej komisie: Dušan Mitter, Štefan Mičuda.
Predložený návrh bol pomerom hlasov 5-0-0 schválený.
Hlasovanie: za – 5 (Bc. R. Malatinec, Š. Mičuda, D. Mitter, A. Lapínová, M. Vilhanček)
proti – 0
zdržal sa hlasovania - 0
K bodu 4.:
Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí OZ vykonal starosta obce. Skonštatoval,
že uznesenie je splnené v plnom rozsahu.
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Návrh záverečného účtu obce Korytárky za rok 2013 prítomným predložila p. Anna Malatincová,
hospodárka obce. Návrh záverečného účtu obce Korytárky bol zverejnený v zákonom stanovenej
lehote na webovej stránke obce. Návrh záverečného účtu obce Korytárky za rok 2013 ako aj
Výročná správa obce Korytárky za rok 2013 je v prílohe tohto zápisu.
Z predloženého návrhu záverečného účtu obce vyplýva, že výsledok hospodárenia obce za rok 2013
je 855,21 € . V zmysle § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na účely
tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu sa z tohto prebytku nevylučujú
žiadne finančné prostriedky
Prebytok hospodárenia za rok 2013 vo výške 855,21 € navrhujeme použiť takto:
1. prídel do rezervného fondu vo výške 855,21 €
Členovia obecného zastupiteľstva boli tiež oboznámení so správou nezávislého audítora z overenia
účtovnej závierky obce za rok 2013.
Po informácii o návrhu záverečného účtu obce za rok 2013 prítomných členov obecného
zastupiteľstva oboznámil so stanoviskom k záverečnému účtu obce hlavný kontrolór obce Ing.
Ivana Sivok. Z predloženého stanoviska vyplýva, že hlavný kontrolór obce doporučuje záverečný
účet obce za rok 2013 prijať bez výhrad.
Nakoľko k problematike záverečného účtu obce za rok 2013 už ďalej nebola žiadna rozprava,
starosta obce predložil návrh na uznesenie v nasledovnom znení:
“Obecné zastupiteľstvo:
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2013.
2. Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky obce za rok 2013
B. s c h v a ľ u j e
1. Celoročné hospodárenie obce za rok 2013 bez výhrad
2. Rozdelenie usporiadaného prebytku rozpočtu obce vo výške 855,21 € takto:
- do rezervného fondu obce vo výške 855,21 €
Členovia obecného zastupiteľstva predložený návrh uznesenia v bode A.1, A.2 vzali na vedomie a
v bode B.1, B.2 pomerom hlasov 5-0-0 schválili.
Hlasovanie: za – 5 (Bc. R. Malatinec, Š. Mičuda, D. Mitter, A. Lapínová, M. Vilhanček)
proti – 0
zdržal sa hlasovania - 0
K bodu 6.:
Starosta obce prítomných informoval o obnovenom záujme o odkúpenie pozemku vo vlastníctve
obce – parc.registra E č. 21988 – ttp o výmere 26.535 m2 (LV č. 304) firmou G77 s.r.o., Bratislava
– v zastúpení Ing. Vladimírom Grausom, za účelom výstavby obaľovačky živičných zmesí.
Opätovný záujem je aj z dôvodu výstavby rýchlostnej cesty R2. Navrhovaná cena za m2 zo strany
firmy je 4,30 €. Tento projekt je nie nový. Prvotný záujem o pozemok na tento účel bol už v r.
2009. Starosta uviedol, že predmetom dnešného rokovanie nie je schválenie predaja pozemku.
Obrátil sa na členov obecného zastupiteľstva o udelenie mandátu pre neho a pre finančnú komisiu
na ďalšie jednanie o odpredaji pozemku.
Hlavný kontrolór obce p. Ing. Ivan Sivok upriamil prítomných na zákon o majetku obce. V zmysle
tohto zákona je obec povinná schváliť zámer odpredať majetok, schválený zámer zverejniť,
vypracovať znalecký posudok, v zmysle ktorého nesmie obec predať majetok za cenu nižšiu ako
stanovuje znalecký posudok. Je tiež potrebné dať pozor na to, aby znalecký posudok nebol starší
ako 6 mesiacov – inak to kataster odmietne zavkladovať a bude potrebné vypracovať znalecký
posudok nový.
Poslanec Bc. Roman Malatinec podotkol, že istého času bola vykonaná petícia občanov proti
podnikateľskému zámeru. Treba preveriť, či je to stále aktuálne a platné.
Pán Milan Halaj, č. 305 sa zaujímal, prečo na zasadnutí nie sú zástupcovia firmy. Na toto reagoval
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verejnosť informovaná.
Z radov prítomných občanov zaznela otázka, čo bude s obaľovačkou živičných zmesí po ukončení
výstavby rýchlostnej cesty, či jej prevádzka bude pokračovať aj ďalej. Starosta obce odpovedal, že
podľa informácií od zástupcov firmy obaľovačka bude pracovať aj po ukončení výstavby
rýchlostnej cesty.
Pána Jozefa Ľupáka, č. 379 zaujímalo, v ktorej lokalite sa plánuje výstavba obaľovačky. Starosta
obce mu odpovedal, že je to tzv. obecnica. Pán Ľupták sa ďalej pýtal, či prezentáciu zámeru bude
realizovať developer alebo firma a ak firma, prečo sa nejedná priamo s ňou. Starosta uviedol, že
prezentovať bude firma.
Na rozhovor nadviazal aj p. Juraj Paľko, č. 218. Opýtal sa, ako tento zámer korešponduje so
schváleným ÚPN. Starosta obce mu odpovedal, že s obecnicou sa v ÚPN počíta ako s priemyselnou
zónou. Pokračoval ďalej, že existencia obaľovačky by bola pre obec veľkým prínosom (vytvorenie
pracovných miest, rekonštrukcia miestnej komunikácie – ako prístupovej cesty k obaľovačke,
prípadná pomoc pri rekonštrukcii iných miestnych komunikácií v obci). Firma Peťa Ďalogu a
Penzión Vilhančekovcov obec neutiahnu – je potrebné dať priestor aj iným firmám.
Poslanec Dušan Mitter poukázal na fakt, že obec nemá žiadne firmy a tým pádom ani financie.
Starosta po diskusii k danej problematike požiadal členov OZ o hlasovanie:
Obecné zastupiteľstvo
poveruje:
1. starostu obce a finančnú komisiu na jednanie ohľadne predaja pozemku parc.č. 21988 – TTP
firme G77 s.r.o. Ing. Vladimír Graus za účelom výstavby obaľovačky živičných zmesí
Hlasovanie: za – 5 (Bc. R. Malatinec, Š. Mičuda, D. Mitter, A. Lapínová, M. Vilhanček)
proti – 0
zdržal sa hlasovania - 0
ukladá:
1. OcÚ prizvať na nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva zástupcov fy G77 s.r.o. na
odprezentovanie podnikateľského záujmu verejnosti.
Hlasovanie: za – 5 (Bc. R. Malatinec, Š. Mičuda, D. Mitter, A. Lapínová, M. Vilhanček)
proti – 0
zdržal sa hlasovania - 0
K bodu 7.:
Starosta obce bod o schválení možnosti čerpania úveru na opravu komunikácie na Ivanišovo stiahol
z rokovania.
K bodu 8.:
Starosta obce požiadal o schválenie zaradenia obce Korytárky do pôsobnosti MAS Podpoľanie v
programovacom období 2014 – 2020 a podieľanie sa na príprave integrovanej stratégie za obdobie
2014 – 2020.
Poslanec Bc. Roman Malatinec toto v plnej miere podporuje a súhlasí. Je to podpora a rozvoj nášho
Podpoľania. Miestna akčná skupina (MAS) Podpoľanie je najaktívnejšia MAS v rámci celého
Slovenska.
Pani Mária Ľuptáková, č. 379 sa opýtala čo nás zaradenie do MAS ako obec stojí a aký konkrétny
prínos pre našu obec to má. Odpovedal jej starosta obce. Uviedol, že ročný členský príspevok pre
Koordinačné združenie Mikroregiónu Podpoľanie je 1.087,00 €. Z uvedeného sa platí aj MAS. V
rámci MAS sa zrealizovala oddychová zóna v r. 2011. Nerealizoval sa priestorový informačný
systém. Pani Ľuptáková sa opýtala na obdobie rokov 2012-2013 a či sú pre rok 2014 už aspoň
nejaké vízie. Starosta obce uviedol, že v období 2012-2013 neboli výzvy. Čo sa týka r. 2014 je to
nové programovacie obdobie a v priebehu roka sa bude situácia ohľadne výziev kryštalizovať. Pani
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obdobie. Podľa nej je potrebné myslieť aj na to, aby sa peniažky obci aj vrátili. Uviedla príklad,
keď obec za celé programovacie obdobie – 7 rokov pri ročnom poplatku 1.087,00 € zaplatí cez 7
tis. €, aby mala aj spätnú väzbu vo forme konkrétneho prínosu.
Starosta požiadal prítomných o hlasovanie:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
1. zaradenie obce Korytárky do pôsobnosti Miestnej akčnej skupine občianskeho združenia
"Podpoľania" v programovacom období 2014 – 2020
2. Podieľanie sa na príprave Integrovanej stratégie rozvoja územia na obdobie 2014 – 2020
Hlasovanie: za – 5 (Bc. R. Malatinec, Š. Mičuda, D. Mitter, A. Lapínová, M. Vilhanček)
proti – 0
zdržal sa hlasovania - 0
K bodu 9.:
Predseda finančnej komisie p. Dušan Mitter prítomných informoval o terajšom plate starostu obce
Korytárky p. Mgr. Ľubomíra Straku.
S účinnosťou od 01. 06. 2011 platí novela zákona č. 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obce a primátorov miest v znení neskorších predpisov, ktorá bola prijatá
zákonom č. 154/2011 Z.z. V zmysle platnej legislatívy sa má plat starostu prerokovať raz ročne.
Vzhľadom na to, že Štatistický úrad Slovenskej republiky v 03/2014 zverejnil priemernú mesačnú
mzdu v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2013, je aktuálne obdobie na prerokovanie platu
starostu obce v obecnom zastupiteľstve podľa § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z.z.
V zmysle ust. § 8a zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a s poukazom na ust. § 11 ods. 4 písm.i)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo
určuje plat starostu a to podľa ust. § 3 ods. 1:
priemerná mzda x násobok (podľa počtu obyvateľov) = plat zaokrúhlený na celé euro hore
824,00 €
x
1,65
=
1.360,00 €
Obecné zastupiteľstvo podľa ods. 2 § 4 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov môže plat určený podľa
§ 3 ods 1 zvýšiť až o 70 %. Predseda finančnej komisie navrhol:
Zvýšenie: o 20 % = 272,- €
Plat podľa § 3 ods. 1 a podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. Spolu: 1.632,- €
Takto stanovený plat starostu obce sa schvaľuje s účinnosťou od 01. 01. 2014
Obecné zastupiteľstvo obce Korytárky po prehodnotení náročnosti práce starostu a jeho výsledkov
podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. rozhodlo o zvýšení minimálneho platu starostu o 20 % t. j.
na sumu 1.632,00 € od 01. 01. 2014.
Obecné zastupiteľstvo obce Korytárky
- vzalo na vedomie návrh predsedu finančnej komisie na prerokovanie platu starostu obce
- konštatuje, že rozsah a náročnosť úloh starostu sa zvýšili a starosta dosiahol v uplynulom období
pri zabezpečovaní výkonu prenesenej pôsobnosti štátnej správy a pri výkone samosprávnej
pôsobnosti obce dobré výsledky
- schválilo plat starostu v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov o zvýšení
platu starostu o 20 % t. j. na sumu 1.632,00 € od 01.01.2014.
Hlasovanie: za – 4 (Š. Mičuda, D. Mitter, A. Lapínová, M. Vilhanček)
proti – 0
zdržal sa hlasovania – 1 (Bc. R. Malatinec)
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K bodu 10.:
Starosta obce na dnešnom zasadnutí OZ privítal p. Mgr. Máriu Lešánekovú, riaditeľku súkromného
centra voľného času (SCVČ) v Detve a zároveň jej odovzdal slovo.
Mgr. Lešáneková kladne zhodnotila spouprácu s obcou Korytárky a poďakovala za príspevok pre
SCVČ v r. 2013. Od 1.1.2013 prišla zmena vo financovaní centier voľného času a finančné
prostriedky sú poukazované obciam a mestám, ktoré rozhodujú o výške dotácie pre centrá voľného
času. Každý si musí uvedomiť, že bez financií sa jednoducho fungovať nedá. Napriek tomu krúžky
naďalej pracujú. V r. 2014 navštevuje SCVČ 15 detí z našej obce. Z rôznorodosti krúžkov
upriamila pozornosť na nový záujmový krúžok: Svet techniky. Pre založenie tohto krúžku sa
rozhodli z toho dôvodu, že zo škôl vypadla technika. Žiaci nemajú žiadne technické zručnosti.
Uviedla tiež, že bez sponzorov (HS Hriňová, PPS Group Detva) by krúžok nemohol fungovať.
Ďalším novým krúžkom je krúžok keramický. SCVČ sa zapája do rôznych projektov: "Zober loptu
nie drogu", "Korčuľuje celé Slovensko". Pri príležitosti MDD chystajú minifutbal pre malé detičky.
V pláne je aj koncoročný výlet.
Obrátila sa na prítomných poslancov, aby činnosť SCVČ podporili aj v r. 2014.
Starosta obce poďakoval za príspevok p. Mgr. Lešánekovej. Uviedol, že v roku 2013 bola dotácia
pre centrá voľného času vo výške 60,00 €/dieťa/rok. Navrhol, aby bola výška príspevku ponechaná
aj v r. 2014.
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje:
1. Financovanie centier voľného času v roku 2014 vo výške 60,00 €/dieťa/rok
Hlasovanie:
- za: 4 (Bc.R.Malatinec, Š.Mičuda, D.Mitter, M.Vilhanček)
- proti: 0
- zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 11.:
Starosta obce otvoril diskusiu.
Poslanec Milan Vilhanček sa opýtal starostu obce, či sa vôbec počíta s rekonštrukciou MK na
Ivanišovo, keď bod ohľadne tejto problematiky bol z rokovania stiahnutý? Starosta obce mu
odpovedal, že áno, nakoľko je táto komunikácia ozaj v dezolátnom stave. Čo sa týka financovania
tejto rekonštrukciu budeme využívať v prvom rade vlastné zdroje (rezervný fond). Podľa súčasných
pravidiel zákazka do 30 tis.eur nemusí ísť cez úrad na verejné obstarávanie, ale rozhodne o nej
výberová komisia obce, ktorá vyberie z troch ponúk.
Poslanec Dušan Mitter poukázal na ďalší pálčivý problém obce. Je ním rozširujúca sa bytová
výstavba v časti od kostola smerom ku škole. Práve v tejto lokalite nie je kanalizácia.
Bezpodmienečne je potrebné v priebehu tohto roka riešiť odkanalizovanie tejto časti. Starosta obce
na margo tohto problému uviedol, že obec má zo strany Odboru životného prostredia Okresného
úradu v Detve danú podmienku vybudovania ČOV. Jedna strana je uložená povinnosť, druhá strana
je finančné zabezpečenie. A toto si uvedomuje aj OÚ-OŽP, nakoľko výzvy na vybudovanie ČOV v
obciach do 1000 obyvateľov za posledné roky neboli žiadne a ak aj tak len pre obce, kde je min.
10% romskeho obyvateľstva. Starosta obce predpokladá, že sa bude dať presadiť rozšírenie
kanalizácie v tejto časti.
Do diskusie sa zapojil aj Milan Halaj, č. 305, ktorý sa opýtal, či vôbec hriňovská ČOV funguje.
Pýta sa preto, že niekoľkokrát bol na prechádzke a to čo videl vo vodnom toku Slatina
nenasvedčovalo tomu, že neďaleko je ČOV.
Pán Juraj Paľko, č. 218 uviedol, že určite sa bude musieť zrealizovať prepojenie kanalizácie pri
kostole. Podmieňuje to hĺbka stávajúcej kanalizácie a zabezpečenie dostatočného spádu.
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kočíkmi panelový chodník ku Slatine. Po tomto chodníku bežne chodia autá a dochádza k
ohrozeniu ako mamičiek tak aj detí. Je potrebné urobiť opatrenia, aby bol tento chodník využívaný
len chodcami. V opačnom prípade bude čo nevidieť zdevastovaný – panely už v súčasnosti sú
poprelamované. Starosta obce mu odpovedal, že keby to záležalo na ňom už dávno by tam boli
zabetónované stĺpiky.
Pán Jozef Ľupták, č. 379 adresoval otázku hlavnému kontrolórovi. V 01/2014 napísal starostovi
obce list a do dnešného dňa nemá odpoveď. Aká je lehota na odpoveď? Ing. Ivan Sivok mu
odpovedal, že do 30 dní sa má odpovedať. Zareagoval aj starosta obce. Uviedol, že nie je celkom
pravda, že p. Ľupták nedostal odpoveď, nakoľko sa osobne rozprávali. Pravda je, že odpoveď
nebola daná písomne. V liste sa konkrétne jednalo o vysporiadanie komunikácie v prípade
využívania na podnikateľské účely. Komunikácia sa na podnikateľské účely nevyužíva. Nebude sa
k problematike vracať. Roky rokúce sa využíva ako prístupová cesta. V súčasnej dobe nie je z jeho
strany ani ochota ani vôľa riešiť vysporiadanie danej komunikácie. Vyslovil kritiku na adresu ako
občanov tak aj poslancov, nakoľko okrem poslanca Dušana Mittera nik viac nebol na OcÚ opýtať
sa, či sú nejaké problémy a z radov občanov žiadna pomoc pre obec. Každý otočený chrbtom a keď
sa dá tak len kritizovať. Pán Jozef Ľupták požiadal starostu, aby vážil slová, skôr ako ich vysloví.
Hlavný kontrolór upozornil starostu obce na včasnosť zvolávaní obecného zastupiteľstva (napr.
teraz: 12/2013 – 04/2014)
Starosta obce diskusiu ukončil.
K bodu 12.:
Návrh uznesenia prečítal člen návrhovej komisie p. Dušan Mitter. Predložený návrh bol schválený.
Hlasovanie:
- za: 4 (Bc.R.Malatinec, Š.Mičuda, D.Mitter, M.Vilhanček)
- proti: 0
- zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 13.:
Pätnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Korytárkach ukončil starosta obce Mgr. Ľubomír
Straka o 18.25 hod. Poďakoval prítomným za účasť.

V Korytárkach, 24. apríla 2014

Zapísala: Anna Malatincová
Mgr. Ľubomír Straka
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Bc. Roman Malatinec
Anna Lapínová

UZNESENIE
z pätnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Korytárkach,
ktoré sa konalo dňa 24. 04. 2014
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V KORYTÁRKACH
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
2. Informáciu starostu obce o tom, že Štefan Mičuda zložil sľub poslanca.
3. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2013
4. Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky obce za rok 2013
5. Návrh predsedu finančnej komusie na prerokovanie platu starostu obce
B. k o n š t a t u j e
1. že rozsah úloh starostu sa kvantitatívne zvýšil, zvýšila sa aj ich náročnosť a starosta dosiahol
v uplynulom období pri vedení obecnej samosprávy veľmi dobré výsledky
C. p o v e r u j e
1. starostu obce jednaním o predaji obecného pozemku parc.č. 21988 – ttp, firme G77, s.r.o.,
Ing. Vladimír Graus
D. s c h v a ľ u j e
1. Program na 15. zasadnutie obecného zastupiteľstva.
2. Celoročné hospodárenie obce za rok 2013 bez výhrad
3. Rozdelenie usporiadaného prebytku rozpočtu obce vo výške 855,21 € takto:
- do rezervného fondu obce vo výške 855,21 €
4. Zaradenie územia obce Korytárky do pôsobnosti Miestnej akčnej skupine občianskeho
združenia "Podpoľania" v programovacom období 2014 – 2020
5. Podieľanie sa na príprave Integrovanej stratégie rozvoja územia na obdobie 2014 – 2020
6. Plat starostu obce Korytárky Mgr. Ľubomíra Straku s účinnosťou od 01. 01. 2014
a) podľa § 3 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z.z. vo výške 1.360,00 €
b) podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. zvýšený o 20 % tzn. o 272,00 €
c) podľa § 3 ods. 1 a podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. Spolu 1.632,00 €
7. Financovanie centier voľného času v roku 2014 vo výške 60,00 €/dieťa/rok
E. u k l a d á
1. Obecnému úradu v Korytárkach na nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva prizvať
zástupcov fy G77 s.r.o. na odprezentovanie podnikateľského zámeru
2. Starostovi obce jednať na Okresnom úrade Detva, Odbor životného prostredia ohľadne
rozšírenia kanalizácie od kostola ku škole

V Korytárkach, 04. apríla 2013

Mgr. Ľubomír Straka
starosta obce
Návrhová komisia: Dušan Mitter
Štefan Mičuda

