Obec Korytárky
Korytárky 215, 962 04 Korytárky

Zápisnica
z trinásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 23. 03. 2017
v Korytárkach
Prítomní: Mgr. Ľubomír Straka – starosta obce
Anna Lapínová, Štefan Mičuda, Miroslav Debnár, Dušan Mitter, Peter Ďaloga,
Mgr. Jaroslav Straka, Zuzana Segečová – prišla o 16.20 h.
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. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku pri „Obecnej bytovke“
6. Riešenie pozemku pod MK v Riečkarovej doline – podnet p. A. Sebíňovej
7. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016
8. Správa riaditeľky ZŠ s MŠ – rozpočet
9. Správa starostu obce
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Schválenie uznesenia
13. Záver
1. Otvorenie zasadnutia
Trináste zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a ďalej viedol starosta obce Mgr. Ľubomír
Straka o 16.10 h, ktorý zároveň privítal Mgr. Jána Račka, riaditeľa Obvodného oddelenia
Policajného zboru v Hriňovej, ktorého pozval na zasadnutie OZ, aby vysvetlil niektoré
postupy polície a reagoval na otázky poslancov a verejnosti. Pozvánka na OZ bola doručená
všetkým poslancom a riaditeľke ZŠ s MŠ včas a bola zverejnená v zmysle zákona. Predložil
program dnešného zasadnutia. Poslankyňa Anna Lapínová navrhla do programu zaradiť
v časti rôzne ďalší bod a to poskytnutie informácií – stav kanalizácie v obci, verejné
osvetlenie v novej ulici, chodník do Zlatna. Ďalší poslanecký návrh do programu predložil
Dušan Mitter a to parkovanie nákladných aut v obci, vypaľovanie trávy, túlavé psy vo
večerných hodinách. Starosta obce dal hlasovať za program zasadnutia s doplnenými
poslaneckými návrhmi. Program OZ bol aj s doplnenými bodmi schválený
Hlasovanie
Za: A. Lapínová, D. Mitter, Š. Mičuda, M. Debnár, P. Ďaloga, Mgr. J. Straka.
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 Štefan Mičuda, Miroslav Debnár.

3. Voľba návrhovej komisie
Predsedajúci predložil návrh na voľbu členov návrhovej komisie v zložení: Anna Lapínová,
Peter Ďaloga. Predložený návrh bol jednohlasne schválený.
Hlasovanie
Za: A. Lapínová, D. Mitter, Š. Mičuda, M. Debnár, P. Ďaloga, Mgr. J. Straka.
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.
5. Vystúpenie Mgr. Jána Račka, riaditeľa Obvodného oddelenia Policajného zboru
v Hriňovej.
Starosta obce v úvode zasadnutia vysvetlil dôvody jeho pozvania a požiadal o stanovisko
k niektorým podnetom a to hlavne zvyšujúca sa kriminalita, vandalizmus, krádeže
a poškodzovanie majetku v obci. Mgr. Ján Račko navrhol prítomným, že radšej odpovie na
konkrétne otázky, akoby mal predložiť štatistické ukazovatele, ktoré sú všeobecné. Vysvetlil,
že úlohou polície je aj kontrola vodičov, bicyklistov a aj občanov, keď porušujú zákon.
Otázka z verejnosti. Hliadky by mali chodiť, ale nie občanov v obci šikanovať, napr. keď idú
s káričkou.
Ing. Jozef Očovan, verejnosť
Ak zamestnanec VPP má pri svojej práci používať predpísané reflexné prvky, tak musí
rešpektovať nariadenie vedúceho zamestnanca a tieto prvky používať. Všade inde ich
používajú. Je to o ľuďoch a treba ich k tomu vychovávať.
Mgr. Jaroslav Straka, poslanec
Častokrát je v obci rušenie nočného pokoja motoristami, ktorí zaparkujú a púšťajú hlučnú
hudbu na parkovisku. Už sa stalo, že pokiaľ prišla privolaná hliadka motoristi boli preč.
Ďalšia vec je nekontrolovateľné používanie terénnych motoriek a štvorkoliek v obci. Svojim
konaním spôsobujú veľký hluk v obci a poškodzujú súkromné pozemky..
Mgr. art. Roman Malatinec, verejnosť
Aká je protidrogová prevencia a či bola aj v Korytárkach.
Anna Lapínová, poslankyňa
Pripomenula, že zásluhou jednej občianky, ktorá podala trestné oznámenie za krádež sa
posunulo riešenie tohto problému, ktorý bol rozšírený už v neúnosnej miere.
Mgr. Ján Račko, riaditeľ Obvodného oddelenia PZ v Hriňovej
Zhodnotil všetky otázky a odpovedal, že hliadky vôbec nemajú represívny charakter a už
vôbec nie je ich úlohou šikanovať občanov. Plnia úlohy v zmysle zákona a nikto z účastníkov
cestnej premávky, motorista, bicyklista, chodec aj s „káričkou“ nemusí mať obavy pokiaľ
dodržiava zákonné ustanovenia. Nie je pravda, že sa hliadky zameriavajú len na obec
Korytárky. Hliadky sú predpísané a keď bude konkrétny podnet je možné odkontrolovať to aj
spätne. Hlavnou úlohou je kontrola dodržiavania rýchlosti na prechode pre chodcov, vstup do
obce, keď treba zameriavajú radarom, Chápe aj negatívne reakcie na prácu polície, ale
odporúča, aby obec viac využívala svoje možnosti na riešenie problémov hlavne
s mladistvými – pohovor s rodičmi, riešenie v komisiách OZ, rôzne represálie a až potom
osloviť políciu. Informoval o počte priestupkov, ktoré riešili za obec Korytárky v roku 2016.
Čo sa týka protidrogovej prevencii, túto vykonávajú v školách v rámci výučby. Z občanov
obce nebol
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nikto odhalený ako drogový díler – len ako drobný konzument.
Starosta obce poďakoval za účasť a poskytnuté cenné informácie.
6. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku pri „Obecnej bytovke“.
Mgr. Ľubomír Straka, predložil žiadosť Kataríny Vilhančekovej a Ivety Vilhančekovej,
obyvateliek bytovky o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce. C-KN parcela č. 344/3, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 403 m2, umiestnenú v zastavanom území
obce v k. ú. Korytárky, evidovanú na LV č. 304. Táto parcela slúži, ako doplnková parcela ku
stavbe „Obecná bytovka“ č. 53, ktorá je postavená na pozemku parcely C-KN č. 344/5, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Korytárky, LV č. 2049.
Predmetom tohto zasadnutia nebolo rokovanie o cene pozemku. Pretože navrhovaný štátny
odhad stojí nemalé finančné prostriedky. Návrhom ceny sa bude zaoberať Finančná komisia
pri OZ a na nasledujúcom zasadnutí zastupiteľstva sa bude rokovať o celkovej cene za
pozemok.
Ing. Ivan Sivok, hlavný kontrolór obce
Pripomenul, že ak obec bude predávať pozemok je potrebné schváliť zámer predaja
a druhýkrát schváliť už samotný predaj. Musí to byť schválené uznesením OZ, aby zmenu
zapísala Správa katastra v Detve.
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo odporúča finančnej komisii a obecnej rade vypracovať zámer
odpredaja pre pozemok pri „Bytovke“.
7. Riešenie pozemku pod MK v Riečkarovej doline – podnet p. A. Sebíňovej
Mgr. Ľubomír Straka, predložil žiadosť p. Anny Sebíňovej, ktorá žiada o vyplatenie pozemku
v jej vlastníctve, parcela č. 616/2 v k. ú. Korytárky, ktorý obec využíva ako miestnu
komunikáciu. Vysvetlil, že táto cesta je funkčná cca 40 rokov a obec ju v rámci svojich
možností udržiava v dobrom stave aj z toho dôvodu, že z tejto cesty sú urobené zjazdy
k novej IBV, konkrétne domy p. Jána Čániho a p. Antona Gibaľu. V obci je takýchto ciest
viac. S Annou Sebíňovou bude potrebné rokovať o cene, aby sa dosiahla obojstranná dohoda.
Mgr. Jaroslav Straka, poslanec
Ak bude p. Sebíňová trvať na svojich podmienkach, tak ju bude treba odporučiť, aby využila
súdne konanie.
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo odporúča finančnej komisii a obecnej rade vypracovať návrh cenovej
kalkulácie na odpredaj pozemku.
8. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016
Správu predložil Ing. Ivan Sivok, hlavný kontrolór obce.
Správa je plnom znení prílohou č. 1, tejto zápisnice.
Ďalej informoval poslancov OZ a anonymnom liste, ktorý mu bol doručený a podpísaný, ako
„poslanci obce“, v ktorom ho žiadajú zjednať nápravu v činnosti starostu obce, ktorý v zmysle
§13 ods. g) zákona o obecnom zriadení má zánik mandátu starostu obce, pretože býva
v Detve. Ďalej je podnet na riešenie dochádzky do práce a z práce, kde sa necháva voziť
služobným autom. Ako kontrolór obce sa musí zaoberať aj týmto podnetom. Keď všetko
preverí bude informovať OZ aj verejnosť.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
V obci Korytárky mám stále trvalé bydlisko, čo sa dá overiť. Celý deň sa zdržujem v obci
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a riešim vzniknuté situácie aj po pracovnej dobe. Do práce a z práce chodím autobusom
pravidelnej linky. Služobné auto využívam len v nevyhnutných prípadoch, keď vybavujem
agendu na ÚPSVaR alebo Okresnom úrade v Detve.
Ing. Ivan Sivok, hlavný kontrolór
Vyjadril k ZŠ s MŠ v Korytárkach pripomienky – nepáči sa mu dofinancovanie ZŠ
z prostriedkov obce, pretože je veľmi vysoké. Základná škola je prenesený výkon štátnej
správy. Materská škola je originálna kompetencia obce a je predpoklad, že od septembra 2017
bude navýšenie platov zamestnancov v školstve pravdepodobne určené výnosom na čo obec
nebude mať finančné prostriedky.
V diskusii k spomenutej téme pokračoval Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce, ktorý
v krátkosti informoval o predpokladanom počte finančných prostriedkov, ktoré budú potrebné
na dofinancovanie školy. Keďže sa riaditeľka ZŠ s MŠ p. Mgr. Monika Melichová,
ospravedlnila zo zasadnutia OZ, kde mala predložiť dôležitý dokument ako je rozpočet školy
a jeho zdôvodnenie. K tomuto bodu bude musieť byť zvolané mimoriadne zasadnutie
obecného zastupiteľstva, pretože súčasný stav je neúnosný.
Mgr. art. Roman Malatinec, verejnosť
Opýtal sa starostu obce či nerobil kontrolu v ZŠ s MŠ. On keby bol poslanec, tak by chcel
stanovisko hlavného kontrolóra. Je to neštardantný prístup riaditeľky školy.
Ing. Jozef Očovan, verejnosť
V súčasnej dobe sa dejú divné veci v ZŠ s MŠ. Zaujímal sa o ďalšie fungovanie školy, pretože
rieši dilemu, kde si dá svoje dieťa do školy. Má záujem o túto školu aj keby jeho syn mal byť
jediný prvák, ale čo ďalej. Poukázal na kauzu so zápisnicou z rodičovského združenia, kde
boli zapísané pripomienky rodičov ku strave v školskej jedálni. Pôvodná zápisnica
s pripomienkami bola zrušená a napísaná nová, v ktorej už nie sú žiadne pripomienky ku
strave. Pýtal sa, kto je za to zodpovedný. Ďalej sa pýtal, prečo sú v školskej jedálni dve
kuchárky a aký je počet stravníkov na jednu kuchárku.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Tento problém som riešil hneď, ako som dostal tieto informácie. Je tam problém
v komunikácii, päť zamestnankýň školy sa medzi sebou nerozpráva. V prvom rade mi ide
o financovanie školy a potom musíme nájsť riešenie na medziľudské vzťahy, prípadne
personálne zmeny.
Anna Lapínová, poslankyňa
Bola na zasadnutí školskej rady, kde sa opýtala pani riaditeľky, ako pristupuje k zabezpečeniu
dostatočného počtu zápisu detí do ZŠ. Odpoveď bola, že pripravila plagáty, aby oslovila
rodičov detí a pripraví rodičovské združenie zamerané na túto problematiku.
Ing. Ľubomír Malatinec, verejnosť
Pýtal sa, ako to bude starosta riešiť, či postupoval v zmysle svojej funkcie a využil všetky
možnosti v rámci zákona, ktoré ako zástupca zriaďovateľa ZŠ s MŠ má a aké opatrenia budú
nasledovať.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Ako štatutár stále postupoval v zmysle príslušných zákonov a nariadení. Poukázal na to, že
v školskej jedálni bolo zrušené preplácanie nadčasov. Termín a vyriešenie tejto situácie je do
konca mája 2017. Potom bude treba rozhodnúť čo bude so školou.
Mgr. Jaroslav Straka, poslanec
Riaditeľka školy si nesplnila povinnosť tým, že nepredložila rozpočet školy v stanovenom
termíne, ktorý je potrebné zakomponovať do rozpočtu obce. K tomuto bodu bude treba zvolať
mimoriadne zasadnutie OZ.
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Zuzana Segečová, poslankyňa
Vyjadrila názor, že treba otvorene povedať, aká je realita a či nám to stojí zato, aby ZŠ zostala
v prevádzke za každých okolností, pretože takto vynaložené finančné prostriedky by sa mohli
využiť na inováciu a doplnenie verejného osvetlenia, úpravu miestnych komunikácií,
rozšírenie kanalizácie. Podľa jej osobného zistenia poskytla predbežné počty detí, ktoré by
v nasledujúcom období rokov 2017 až 2019 mohli navštevovať ZŠ. Ide však len
o predpokladaný počet.
Mgr. art. Roman Malatinec, verejnosť
Navrhuje zmeniť personálne obsadenie školy a uvidí sa, ako to bude ďalej. Treba šikovného
manažéra, potom predložiť rodičom, že obec urobila všetko a sú na „ťahu“ rodičia. Dať tomu
max. dva roky.
Pavel Šufliarsky, verejnosť
Obec má vytvárať podmienky na bývanie, prišli by mladé rodiny. Treba pamätať na dlhodobé
riešenie vzniknutej situácie. Pani riaditeľka nemá záujem o dobré fungovanie školy.
Anna Lapínová, poslankyňa
Riaditeľka mala konať už skôr, aby získala finančné prostriedky na chod školy, napr. aj
v dohodovacom konaní na Okresnom úrade v Banskej Bystrici alebo na Ministerstve školstva
SR.
Zuzana Segečová, poslankyňa
Ako bývalá zamestnankyňa materskej školy poukázala koľko finančných prostriedkov je
približne potrebných napr. na teplo, ostatné energie a je presvedčená, že keby aj základná
škola zanikla, materská škola by ostala zachovaná. Na jej chod by vystačili doterajšie
finančné prostriedky. Navrhla, aby toto riešila finančná komisia pri OZ.
Rozprava bola ukončená aj k bodu programu č. 9 – Správa riaditeľky ZŠ s MŠ - rozpočet.
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zvolať mimoriadne zasadnutie k situácii v ZŠ.
Hlasovanie:
Za: A. Lapínová, D. Mitter, Š. Mičuda, M. Debnár, P. Ďaloga, Mgr. J. Straka, Z. Segečová.
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
Ukladá finančnej komisii a hlavnému kontrolórovi obce vykonať finančnú kontrolu
o hospodárení školy.
Zodpovedný: predseda finančnej komisie
Termín: do 30. 04. 2017
10. Správa starostu obce
Správa starostu obce je v plnom znení prílohou zápisnice č. 2
Zuzana Segečová, poslankyňa
Informovala OZ o funkčnosti a údržbe všešportového ihriska. Vymenovala nedostatky
a poškodené príslušenstvo k ihrisku (lavička, siete na bránkach). Kontaktovala zhotoviteľa
ihriska firmu M-Cup, ktorá vie dodať náhradné diely za poškodený materiál.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Tento materiál je už dohodnutý a objednaný za prijateľné ceny v inej firme.
Pavel Šufliarsky, verejnosť
Má záujem aj ako správca ihriska, aby bolo vo funkčnom stave a využívané na rôzne športové
účely. Ihrisko využíva na spoločné hry – futbal najmä s mládežou a ponúkol sa, že vie
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zabezpečiť nové siete vo svojej réžii (za vlastné finančné prostriedky).
11. Rôzne
Poslankyňa Anna Lapínová predložila do rozpravy:
1a) Stav kanalizácie v obci
1b) Verejné osvetlenie v novej ulici
1c) Chodník do Zlatna
1d) Nedodržiavanie spoločných stretnutí poslancov a starostu obce a návrh na konanie
zasadnutí OZ v neskorších hodinách, napr. po 17.00 h.
1a) Stav kanalizácie v obci
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Verejná kanalizácia je vo vyhovujúcom stave. Po kontrole z Okresného úradu Detva, odbor
životného prostredia sme zabezpečili vyčerpanie zberných septikov obecnej kanalizácie. Boli
vykonané dva vývozy prostredníctvom firmy Eko-Salmo, s. r. o. Slatinské Lazy. Bude
potrebné urobiť výškové zameranie a osadenie rúr, čím sa zabezpečí nový výpust pod malou
vodnou elektrárňou. Čo sa týka rozšírenia kanalizácie doteraz neboli vhodné výzvy na
podanie projektu a obec v súčasnej dobe na rozšírenie nemá finančné prostriedky.
Dušan Mitter, poslanec
Po upozornení občanov na stav septikov urobil obhliadku na mieste a zistil, že vyústenie
kanalizácie do toku rieky Slatiny – prepadová voda je utopené 1,5 m pod úrovňou koryta
rieky. Rokoval s p. Jurajom Kučerom, ktorý vlastní malú vodnú elektráreň v blízkosti
septikov a táto spôsobuje problém, keď je väčší prietok Slatiny. Pán Kučera je ochotný
prispieť na kúpu rúr, ktoré je potrebné osadiť. Tiež jednal s p. Ďuricom predsedom
Roľníckeho družstva Kriváň, aby povolili výkop cez pozemky s trvalým trávnym porastom,
ktoré obhospodarujú. Toto treba vykonať čo najskôr.
1b) Verejné osvetlenie v novej ulici
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
V súčasnej dobe rokuje s firmou, ktorá zabezpečí celé verejné osvetlenie v obci, kde bude
vyriešená aj táto časť. Firma, ktorá bude zabezpečovať rozšírenie VO teraz pracuje v obci
Mýtna a po dokončení prác zhruba o 3-4 týždne budú pokračovať v našej obci.
1c) Chodník do Zlatna
Poslankyňa Anna Lapínová už viackrát žiadala, aby bol zabezpečený chodník do Zlatna tak,
aby tadiaľ nemohli prechádzať motorové vozidlá. Tie vytláčajú mamičky s kočíkmi
z chodníka a nie je priestor na vystúpenie sa. Motoristi môžu využívať opravenú MK.
Chodník predsa nie je cesta.
K tomu návrhu sa pripojila aj poslankyňa Zuzana Segečová, riešenie v prospech mamičiek by
tiež uvítala. Ďalej sa pýtala, prečo je povolený prechod motorových vozidiel cez park. Je tu
umiestnené aj detské ihrisko. Tento prechod sa jednoznačne musí uzavrieť, napr. vysadením
stromčekov. Uvítala by tiež zasadnutia OZ v neskorších hodinách.
Ing. Jozef Očovan, verejnosť
Prechod do Zlatna bol budovaný ako chodník a nie cesta. Ďalej pripomenul, že v obci treba
vymeniť dopravné značky, ktoré sú už vyblednuté.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Riešenie na uzavretie prechodu cez park je už pripravené. K chodníku do Zlatna – nie je
problém zo strany obce tento chodník uzavrieť, ale sú proti tomu občania bývajúci v tejto
časti. Majú výhrady voči uzavretiu. Keď si potrebujú urobiť nákup v potravinách museli by
obchádzať po MK.
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Mgr. Jaroslav Straka, poslanec
Riešenie prechodu je tak 50/50. Rozprával sa s občanmi časti Zlatnô. Niektorí sú za uzavretie,
iní nie. Toto je však na majiteľovi pozemku, ktorý môže v danej veci rozhodnúť.
Pavel Václavík, verejnosť
Obecné zastupiteľstvo by takéto záležitosti malo riešiť razantne, ale vy si vopred poviete, že
to nebudete robiť. Rok sa o tom rozpráva a nič sa nedeje. Treba povedať razantne áno alebo
razantne nie. Ďalej vyjadril presvedčenie, že keby sa poslanci a starosta častejšie stretávali,
kde by si stanovili tému a táto by potom bola nosnou témou zasadnutia viac by sa vyriešilo.
Tiež je zato, aby boli zasadnutia obecného zastupiteľstva po 17.00 h.
Poslanec Dušan Mitter predložil do rozpravy:
2a) Parkovanie nákladných vozidiel v obci
2b) Vypaľovanie trávy v k. ú. Korytárky
2c) Riešenie problémov túlavých psov v obci
2a) Parkovanie nákladných vozidiel nad 12 ton a 12 m dĺžky v obci.
Dušan Mitter, poslanec
Navrhuje, aby obec požiadala Dopravný inšpektorát vo Zvolene o zriadenie zákazu vjazdu do
obce vozidlám nad 12 t a 12 m dĺžky. Jednal s dopravným inžinierom a má predbežný súhlas.
Vysvetlil, že situácia je už neúnosná, plne naložené motorové vozidlá sa otáčajú pred
obecným úradom alebo cúvajú do priľahlých ulíc, kde parkujú, niekedy aj 2 – 3 dni. Miestne
komunikácie, ktoré boli len nedávno opravené sú už značne poškodené a hlavne neboli
budované na takéto veľké zaťaženie.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
V predmetnej veci som jednal s pánom Brťkom –Dopravný inšpektorát Zvolen. Išlo o zákaz
vstupu vozidiel patriacich farme na Podkriváni, ktoré novú miestnu komunikáciu
poškodzovali preťaženými nákladmi, kde sme súhlas nedostali. Navrhuje obecnému
zastupiteľstvu aby sme znovu požiadal Dopravný inšpektorát vo Zvolene o opätovné
posúdenie pre zákaz vjazdu do obce vozidlám nad 12 t a 12 m dĺžky.
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť na opätovné posúdenie inžinierom dopravy
Dopravného inšpektorátu vo Zvolene kvôli zákazu vjazdu súpravám nad 12 t a 12 m dĺžky do
obce.
Hlasovanie
Za: A. Lapínová, D. Mitter, Š. Mičuda, M. Debnár, P. Ďaloga, Mgr. J. Straka, Z. Segečová.
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
2b) Vypaľovanie trávy v k. ú. Korytárky
Dušan Mitter, poslanec
Navrhuje cestou miestneho rozhlasu vyzývať občanov, aby nevypaľovali trávu. Je to
protiprávne konanie a hlavne poškodzovanie životného prostredia všetkých nás. Nie je možné,
aby si občan urobil poriadok v záhrade a potom to zapálil. Znečisťujú ovzdušie. Páli sa počas
dňa aj vo večerných hodinách. Dym a zápach sa tiahne celou dedinou a občania nemôžu
vetrať vo svojich domoch.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Obec nezanedbáva tento problém. Pravidelne vyhlasujeme relácie v miestnom rozhlase,
spolupracujeme s Okresným riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru vo Zvolene,
každý ich podnet alebo upozornenie zverejňujeme na webovej stránke a úradnej tabuli obce.
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2c) Riešenie problému túlavých psov
Dušan Mitter, poslanec
Má sťažnosti od občanov, že sa počas dňa, ale hlavne vo večerných hodinách pohybujú v obci
psy, ktoré ich majitelia večer vypustia na ulicu. Spôsobujú škody na majetku a hlavne
ohrozujú obyvateľov obce.
Anna Malatincová, verejnosť
Poukázala na neúnosnú situáciu, so psom p. Jána Stehlíka, ktorý sa bežne pohybuje po ulici.
Je to veľký pes (brazílska fila). Ona má tri deti a nevie si predstaviť, čo by sa stalo keby ich
pes napadol. Bežne sa stáva, že občania, ktorí idú po ulici zostanú stáť, pretože sa boja prejsť
okolo psa na ulici. Ďalší menší pes takisto voľne behá po ulici. Ďalej sa opýtala, ako sa bude
riešiť rozbité dopravné zrkadlo pri kostole, pretože je ohrozená dopravná bezpečnosť.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
K rozbitému dopravnému zrkadlu – vieme kto to urobil, ale keď som upozornil jeho otca
a žiadal nápravu, tak mi povedal, aby som to neriešil, že sa vlastne nič nestalo. Riešenie
túlavých psov v obci už bolo niekoľkokrát riešené, občania sú nepoučiteľní. Na p. Stehlíka
boli viaceré sťažnosti, bol už prejednávaný v KOVP, ale žiadna náprava sa nestala. Navrhuje,
zaradiť do uznesenia predvolanie p. Jána Stehlíka na KOVP a tam riešiť porušenie VZN
o držaní psov v obci.
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo ukladá predsedovi KOVP predvolať p. Jána Stehlíka, 302 na komisiu
a riešiť nedodržiavanie ustanovení VZN o držaní psov.
Zodpovedný: predseda KOVP
Termín: do 30. 04. 2017
Rôzne – pokračovanie
3. Individuálna bytová výstavba v obci.
Do rozpravy sa prihlásil Mgr. Jaroslav Straka, poslanec
Predložil návrh na riešenie IBV v obci. Je predpoklad vybudovanie cca 20 rodinných domov.
Bola by to vlastná stavba s vlastným pozemkom. Investor bude riešiť infraštrukúru a všetko
potrebné k výstavbe. Ide o pozemky, ktoré má obec vo svojom vlastníctve, tzv. „obecnica“,
ktorá by sa investorovi odpredala a on zabezpečí úplné vybudovanie stavieb. Za získané
finančné prostriedky by sme vedeli zabezpečiť riešenie obecných vecí. K tomu je potrebná
úprava Územného plánu obce, čím by sa vytvorili podmienky pre potencionálnych
záujemcov.
Na otázky verejnosti, kto je investor a kto bude stavby bude realizovať, odpovedal, že zatiaľ
to nebude zverejňovať, až keď obec vykoná potrebné úkony. Investor si zatiaľ neželá byť
zverejňovaný.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Na túto tému rokoval so zamestnankyňou Spoločného stavebného úradu v Kriváni. Potvrdila,
že je potrebné vypracovať projekt zmeny v Územnom pláne obce Korytárky. Následne sa
bude jednať s investorom o cene pozemku. V tejto zóne sa pôvodne plánovala výstavba
priemyselného parku, čo však nebolo schválené, pretože je tam vyhlásené chránené vtáčie
územie. Pre IBV to neplatí a stavby sa môžu realizovať.
Zuzana Segečová, poslankyňa
Navrhuje ihneď začať rokovať s investorom. Toto je priorita obce.
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Prijaté uznesenie
OZ schvaľuje návrh na vypracovanie zmeny Územného plánu obce so zameraním na
individuálnu bytovú výstavbu v časti „obecnica“.
Hlasovanie:
Za: A. Lapínová, D. Mitter, Š. Mičuda, M. Debnár, P. Ďaloga, Mgr. J. Straka, Z. Segečová.
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
4. Plat starostu obce
Dušan Mitter, poslanec
Na žiadosť občanov o zverejnenie a vysvetlenie aký plat má starosta obce vysvetlil verejnosti,
že plat starostu obce zodpovedá presne stanoveným predpisom. K základnému platu môže byť
schválená odmena obecným zastupiteľstvom, ktorú má starosta vo výške 20% . Toto je
všetko. Starosta nedostáva žiadne iné odmeny a príplatky.
Pavel Václavík, verejnosť
Pohyblivá čiastka vo výške 20 % je nad rámec funkčných povinností a keď zrátal, že je to cca
3000 Eur ročne, tieto prostriedky by sa dali využiť, napr. na dofinancovanie školy.
Dušan Mitter, poslanec
Ďalej pokračoval v rozprave a oboznámil obecné zastupiteľstvo, že má dodávateľa mantinelov
na hokej. Pokiaľ by bol záujem a našlo by sa miesto, kde by sa mohlo vybudovať klzisko
a zároveň uskladniť mantinely, dodávateľ ich kúpi a dovezie na vlastné náklady.
Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce
Do úvahy pripadá miesto vedľa panelového chodníka do Zlatna.
5. Informácia o získaní certifikátu Obec s predpokladom stabilného rozvoja
Mgr. Ľubomír straka, starosta obce
Informoval OZ, že Národné informačné stredisko Slovenskej republiky potvrdilo výsledok
hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá. Za rok 2016 bola naša obec vyhodnotená
spomedzi 2926 slovenských obcí a miest. Prešla hodnotením zameraným na finančnú
a majetkovú bonitu, ktorých výsledky boli porovnávané s výsledkami okresu a kraja. Analýza
hodnotila efektívnosť narábania s finančnými prostriedkami a kapacitou obce a efektivitu
využívania a zhodnocovania majetku. Obci bola udelená Pečať Rozvoja obcí a miest.
Zuzana Segečová, poslankyňa
Zaujímala, koľko obec musela zaplatiť na tento certifikát.
Odpovedal jej Mgr. Ľubomír Straka, starosta obce.
12. Diskusia
Bola v priebehu celého zasadnutia obecného zastupiteľstva.
13. Schválenie uznesenia
Návrh uznesenia predložila členka návrhovej komisie Anna Lapínová. Tento návrh bol
schválený.
Hlasovanie
ZA: A. Lapínová, D. Mitter, Š. Mičuda, M. Debnár, P. Ďaloga, Mgr. J. Straka, Z. Segečová
PROTI: Ø
ZDRŽAL SA: Ø

