Obec Korytárky
Korytárky 215, 962 04 Korytárky

Zápisnica
Z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 07. 12. 2021
v Korytárkach
Prítomní: Dušan Mitter – starosta obce
Mgr. art. Roman Malatinec , Anna Lapínová, Juraj Malatinec, Ing. Pavel Šufliarsky
-poslanci
Ospravedlnení: Miroslav Debnár, Pavel Václavík
Ing. Ivan Sivok, hlavný kontrolór obce

Program: 1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesenia
5. VZN o daniach a poplatkoch na rok 2022- návrh, prerokovanie a schválenie
6. Návrh rozpočtu Obce Korytárky na rok 2022 – prerokovanie a schválenie
7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce
8. Schválenie odpredaja obecného pozemku č. parcely KN-E 26100/1,nové par.č.
545/21 a nové par.č. 545/20, P. Lapin a Mgr. L. Budáčová
9. Nízkouhlíková stratégia obce (schválenie uznesenia)
10. Prejednanie a schválenie žiadosti o zníženie maximálnej povolenej rýchlosti
na miestnej komunikácii v obci
11. Rôzne
12. Schválenie uznesenia
13. Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Pätnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a ďalej viedol starosta obce Dušan Mitter
o 16:10 h. Pozvánka na OZ bola doručená všetkým poslancom OZ včas a bola zverejnená
v zmysle zákona. Predložil návrh programu dnešného zasadnutia. Starosta dal hlasovať za
uvedený návrh.
Mgr. art. Roman Malatinec, poslanec: navrhol vsunúť do programu dva body nasledovne ako
bod 5 „Prerokovanie úpravy platu starostu a ostatné body následne posunúť a ako bod 12
navrhuje vsunúť bod programu „Informácia o projektoch“
Hlasovanie:
Za: Mgr. art. Roman Malatinec, Anna Lapínová, Juraj Malatinec, Ing. Pavel Šufliarsky
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
Rokovanie obecného zastupiteľstva bude pokračovať podľa schváleného programu.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku na dnešné zasadnutie bola určená Mgr. Viera Machavová, zamestnankyňa obce
a za overovateľov zápisnice Mgr. art. Roman Malatinec a Ing. Pavel Šufliarsky
3. Voľba návrhovej komisie
Predsedajúci predložil návrh na voľbu členov návrhovej komisie v zložení: Juraj Malatinec
a Anna Lapínová
Predložený návrh bol jednohlasne schválený.
Hlasovanie:
Za: Mgr. art. Roman Malatinec, Anna Lapínová, Juraj Malatinec, Ing. Pavel Šufliarsky
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
4. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí
Kontrolu vykonal starosta obce Dušan Mitter.
Uznesenie č. 13/2021, bod B.4.
Príprava zmeny Územného plánu obce Korytárky v časti do Lapinov- výstavba novej
ulice a tiež výstavba čističky odpadových vôd pre kanalizáciu obce na novom mieste
a výstavba individuálnej bytovej výstavby v časti Korytárky- Gondovci.
Dušan Mitter, starosta obce- informoval o zmenách ÚP, o ktorých rokoval s p.
Priehodovou. Je pripravená zmluva o dielo, cena za tieto zmeny bude cca 8 500,- Eur.
Ministerstvo dopravy by malo refundovať 80 % nákladov a 20 % by mala byť spoluúčasť
obce. Zmeny ÚP by mali byť spracované do novembra 2021.
Úloha zostáva v sledovaní.
Termín: do ďalšieho zasadnutia OZ
Uznesenie č. 13/2021, bod E.
Prípravu zmluvy pre odkúpenie časti pozemkov pod miestnu komunikáciu do Lapinov za
symbolickú sumu.
Zmluvy sa pripravujú, keď bude schválená zmena ÚP, môže sa pokračovať v tejto veci a
zároveň sa môže začať s prípravnými prácami.
Uznesenie bod B.3.
Vysporiadanie pozemkov pod cestu do Lapínov. Previesť do vlastníctva obce sa podarilo 20
celkov. Zostalo ešte sporných 638 m2 , ktorých podmienky prevodu treba dohodnúť s
vlastníkmi pozemkov.
Úloha ostáva v platnosti. Zodpovedný: starosta obce.
Uznesenie 11/2020 bod E.2.
Podať žiadosť o dotáciu na Ministerstvo životného prostredia o financovanie výstavby
kanalizácie od školy po napojenie na starú kanalizáciu.
Úloha ostáva v platnosti. Zodpovedný: starosta obce.
Dušan Mitter, starosta obce- uviedol, že najprv musí byť zmena ÚP na základe tejto zmeny
firma Bursa s.r.o. pripraví projekt ČOV a kanalizácie. Predpokladaný termín výzvy je
marec až máj 2022.
Úloha ostáva v platnosti. Zodpovedný: starosta obce.
Termín do: ďalšieho zasadnutia OZ
Uznesenie č. 18/2018, bod B.2.
Rekonštrukcia strechy, sociálnych zariadení a čiastočne kuchyne. Projekt je podaný na
MAS Podpoľanie. Úloha splnená, ostáva v sledovaní.
Uznesenie č. 12/2021, bod D.1.
Odporúča starostovi obce vyvolať jednanie so Slovenským vodohospodárskym podnikom,

š.p., OZ B. Bystrica o možnostiach riešenia protipovodňových opatrení.
Úloha ostáva v platnosti. Zodpovedný: starosta obce.
5. Prerokovanie Návrhu VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2022
Návrh VZN č.1/2021 (Príloha č. 1) o miestnych daniach a poplatku za KO a DSO predložil
starosta obce Dušan Mitter. Uviedol, že VZN sa nemenilo a poplatky zostávajú v sumách ako
boli schválené minulý rok. Vyjadril, že momentálne nie je potreba ich zvyšovať.
Mgr. art. Roman Malatinec, poslanec: po diskusii s poslancami uvažujú, že v budúcnosti bude
potrebné zvýšiť poplatky za kanalizáciu, keď sa vybuduje Čistička odpadových vôd.
Dušan Mitter, starosta: podľa predbežných výpočtov denného prítoku cca. 80m 3 /denne do
ČOV Hriňová , čo pri aktuálnych cenách činí cca. 2600,00€ /mesačne.
Juraj Malatinec, poslanec: navrhuje zvýšenie ceny za kanalizáciu, až keď sa vybuduje Čistička
odpadových vôd a kanalizácia. Navrhuje však zamyslieť sa nad zvýšením poplatku a komunálny
odpad, nakoľko sa zvýšili náklady zo odvoz a likvidáciu odpadu , ktorý sa teraz už nevozí na
skládku do Detvy, ale do Zolnej.
Ing. Ivan Sivok, hlavný kontrolór obce: Poplatok za kanalizáciu sa môže zvýšiť až na základe
žiadosti na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví a oni následne určia v akom cenovom
rozmedzí sa môže poplatok za kanalizáciu pohybovať.
Ing. Pavol Šufliarsky, poslanec: je názoru, aby sa nezvyšovali ani poplatky za komunálny odpad,
nakoľko sa zvyšovali posledné roky.
Starosta obce vyzval poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za: Mgr.art. Roman Malatinec, Anna Lapinová, Juraj Malatinec , Ing. Pavel Šufliarsky
Proti: Ø
Zdržali sa: Ø
6. Prerokovanie úpravy platu starostu
Mgr. art. Roman Malatinec, poslanec: po dohode s poslancami predniesol návrh na zvýšenie
platu starostu o 10%, čo znamená zvýšenie platu o 35% zo základného tarifného platu( 25%
zvýšenie v roku 2020 a 10% zvýšenie v tomto roku). Poukázal na to, že starosta sa snaží a robí
všetko pre zveľadenie a zlepšenie života v obci. On je s jeho prácou spokojný, aj keď možno
niektorí poslanci majú výhrady.
Juraj Malatinec, poslanec: vyjadril spokojnosť s prácou starostu. Zhodnotil, že sa realizujú rôzne
projekty, pokračuje sa realizáciou cesty do Lapinov. Poukázal na najnovšiu realizáciu projektu
„Rekonštrukcia vstupu na cintorín“, ktorá je urobená na profesionálnej úrovni a vizuálne je
veľmi pekná. Vyjadril tiež vieru v dokončenie cieľov, ktoré boli na začiatku volebného obdobia
stanovené.
Anna Lapinová, poslankyňa: súhlasí s p. J. Malatincom a je spokojná s prácou starostu.
Vyzdvihla jeho prácu na realizácii cesty „do Lapinov“, kde je po niekoľkých rokoch konečne
cieľ na dosah.
Ing. Pavol Šufliarsky, poslanec: nemá výhrady k zvýšeniu platu , spolupráca so starostom
funguje ako má.
Mgr. art. Roman Malatinec, poslanec: obce vyzval poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za: Mgr.art.Roman Malatinec, Anna Lapinová, Juraj Malatinec , Ing. Pavel Šufliarsky

Proti: Ø
Zdržali sa: Ø
7. Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2022
8. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu
Návrh rozpočtu predložila Ing. Ľubica Hladká, hospodárka obce. Poslancom OZ bol
doručený v dostatočne dlhom čase na podrobné preštudovanie (Príloha č 2). Bol zverejnený
v zmysle zákona.
Dušan Mitter, starosta obce: požiadal o vyjadrenie poslancov k rozpočtu.
Ing. Ivan Sivok, hlavný kontrolór obce: poznamenal, že je potrebné po schválení zvýšenia platu
starostu, navýšiť rozpočet v položke -tarifný plat o 2400,00€
Juraj Malatinec, poslanec: zhodnotil, že plnenie rozpočtu je o práci starostu, ktorý hospodári
s peniazmi. Avšak treba brať do úvahy , že niektoré položky napriek tomu, že sú rozpočtované
určitou sumou „vyskočia“ a je ich potrebné navýšiť a niekde zasa výdavky znížiť.
Ing. Ivan Sivok, hlavný kontrolór obce: podotkol, že aj keď sa rozpočet schváli, bude potrebné sa
k nemu neustále počas roka vracať s ohľadom na projekty, ktoré budú schválené, na prípravu
a realizáciu čističky odpadových vôd. Zákonné podmienky boli splnené , rozpočet je pripravený
správne a v takomto znení je ho možné schváliť. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu
rozpočtu (Príloha č. 3)
Starosta obce vyzval poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za: Mgr.art.Roman Malatinec, Anna Lapinová, Juraj Malatinec , Ing. Pavel Šufliarsky
Proti: Ø
Zdržali sa: Ø
17:20 príchod poslanca Miroslava Mittera
9. Schválenie odpredaja obecného pozemku č. parcely KN-E 26100/1,nové par.č. 545/21 a
nové par.č. 545/20, P. Lapin a Mgr. L. Budáčová
Dušan Mitter, starosta obce- 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 14. Zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 14.09.2021, uznesenie č.14/2021 bod
B.3 sa pristupuje k schváleniu predaja. Starosta obce Dušan Mitter oboznámil prítomných s tým, že
sa jedná o parc.č. 545/21 o výmere 88 m2, TTP a parc.č. 545/20 o výmere 42 m2,
TTP ktoré vznikli odčlenením od parc. č.KNE 26095/1 na základe Geometrického plánu č.
40142345-52/2021. Náklady spojné s odpredajom hradia kupujúci v plnej výške.
Starosta obce vyzval poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za: Mgr.art.Roman Malatinec, Anna Lapinová, Juraj Malatinec , Ing. Pavel Šufliarsky,
Miroslav Mitter
Proti: Ø
Zdržali sa: Ø
17:30 odchod poslanca Miroslava Mittera

10. Nízkouhlíková stratégia obce (schválenie uznesenia)
Obec Korytárky v spolupráci s n.o. Národné enviromentálne centrum sa rozhodli na základe
poskytnutého nenávratného finančného príspevku pre Národné enviromentálne centrum n.o. zo
strany sprostredkovateľského orgánu- Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorý koná
v mene a na účet riadiaceho orgánu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
vypracovať v rámci projektu Vypracovanie nízkouhlíkových stratégií vybraných obcí (kód
projektu v ITMS : 310041X636) bezodplatne nízkouhlíkovú stratégiu obce Korytárky.
Táto bola vypracovaná tímom odborníkov Národné enviromentálne centrum, n.o. a v podobe
dokumentu po pripomienkovaní zo strany OcÚ Korytárky predložená na schválenie (Príloha č.
4).
Starosta obce vyzval poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za: Mgr.art.Roman Malatinec, Anna Lapinová, Juraj Malatinec , Ing. Pavel Šufliarsky
Proti: Ø
Zdržali sa: Ø
11. Prejednanie a schválenie žiadosti o zníženie maximálnej povolenej rýchlosti na miestnej
komunikácii v obci
Dušan Mitter, starosta obce: oboznámil poslancov, že požiadavku občanov na zníženie
rýchlosti v obci Korytárky, na trase od Obecného úradu po Základnú školu s materskou školou,
konzultoval s pracovníkom dopravného inšpektorátu, ktorý odporučil obmedziť rýchlosť
prostredníctvom solárnych panelov, ktoré merajú rýchlosť.
Anna Lapinová, poslankyňa: súhlasí s tým, že je nevyhnutné obmedziť rýchlosť v obci nakoľko
je cesta v predmetnom úseku úzka a navyše bez chodníkov.
Starosta obce vyzval poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za: Mgr.art.Roman Malatinec, Anna Lapinová, Juraj Malatinec , Ing. Pavel Šufliarsky
Proti: Ø
Zdržali sa: Ø
12. Informácia o projektoch
Dušan Mitter, starosta obce: zhrnul realizáciu projektov a práce, ktoré sa v jeho funkčnom
období realizovali nasledovne:
- Rekonštrukcia miestnych komunikácií poškodených povodňou, kalkulácia opráv MK- časť:
Ivanišovo- Materská škola- 6700,00€
Ivanišovo- Mláky- Libiakovci- 1960,00€
Lapinovci- 6239,00€
Zlatnô- 1961,00€
Krivec- 1225,00€
6300,00€ bolo použitých z Ministerstva vnútra a Ministerstva životného prostredia a 10 000€
bolo použitých z ušetrených financií z roku 2020.

- MAS Podpoľanie- „ Modernizácia spoločenského domu“ projekt bol podaný v júni 2020,
teraz v septembri len začali spracovávať žiadosť, kde žiadali prepočítanie nákladov s ohľadom
na neoprávnené náklady (napr. strecha spoločenského domu, ktorá je v žiadosti nesmie
prekrývať aj kancelárske priestory obecného úradu. Má slúžiť výlučne pre spoločenský dom).
Projekt bol následne opravený a zaslaný na posúdenie. Keď bude projekt schválený bude
potrebné opäť osloviť firmu, ktorá vysúťažila verejné obstarávanie s najlepšou ponukou, či je
ešte schopná urobiť rekonštrukciu spoločenského domu v cenách uvedených v zmluve, nakoľko
všetci vedia, že ceny materiálov výrazne stúpli. Alebo ďalšou z možností je dofinancovanie
projektu z vlastných zdrojov.
Mgr. art. Roman Malatinec, poslanec: navrhol, že keď príde vyrozumenie z Pôdohospodárskej
platobnej agentúry, je potrebné stretnutie všetkých poslancov a spolu dohodnúť ďalší postup.
- Územný plán- zmena- podklady spracúva p. Priehodová, následne zmeny prerokuje s p.
starostom a s komisiou. Ešte očakávame vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku.
-Individuálna bytová výstavba – na základe vyjadrenia Okresného úradu vo Zvolene,
pozemkového a lesného odboru, sme museli dať vypracovať štúdiu protipovodňových opatrení,
ktorú nám spracúva spoločnosť Bursa, s.r.o. Keď bude štúdia ukončená, a doložíme aj
vyjadrenie od Slovenského vodohospodárskeho podniku. Následne pozemkový a lesný odbor
zašle vyjadrenie k realizácii individuálnej bytovej výstavby.
Kanalizácia a čistička odpadových vôd (ČOV)- na základe štúdie spoločnosti Bursa, s.r.o. sa
výsledky štúdie zahrnú do zmeny územného plánu a keď Slovenský vodohospodárky podnik
vydá súhlasné stanovisko s realizáciou, môže spoločnosť Bursa, s.r.o vypracovať projektovú
dokumentáciu pre kanalizáciu a ČOV.
Rekonštrukcia vstupu na cintorín- bola realizovaná prostredníctvom dotácie z Programu
obnovy dediny a spoluúčasť na realizácii projektu niesla aj Obec Korytárky.
Verejné osvetlenie- V obci sa dobudovalo verejné osvetlenie v časti „U Lapinov- horné
Korytárky“ a „U Peknušiakov. Verejné osvetlenie sa plánuje dobudovať v časti u Gondov a v
časti u Lapinov.
Wifi pre Obec Korytárky- projekt bol v mesiaci november 2021 zrealizovaný. V obci sa
nachádzajú prístupové body, kde je možné pripojenie na wifi bez poplatku : amfiteáter, park,
cintorín, všešportové ihrisko.
Dobrovoľný hasičský zbor obce Korytárky (DHZO) - Podali sme žiadosť na preradenie nášho
zboru do kategórie „B“, čo nám umožní získať viac finančných prostriedkov na fungovanie
Dobrovoľného hasičského zboru. Získali sme pre DHZO 2 sanitné vozidlá, kalové čerpadlo,
postupne sa dokupuje výstroj, aby bolo DHZO nápomocné pri rôznych nepredvídaných
udalostiach v našej obci a tiež v blízkom okolí. FS „Podpolianski vrchári“ venovali polovicu
dotácie, to je 200,00€, ktorá im bola určená na fungovanie súboru, na činnosť Dobrovoľného
hasičského zboru v obci.
Tento rok sa tiež podarilo skolaudovať Požiarnu zbrojnicu.
13.Rôzne
Mgr. art. Roman Malatinec, poslanec: informuje zúčastnených, že mu občianka obce
nahlásila vážne znečistenie životného prostredia biologickým odpadom z usmrtených zvierat
(kosti, kože).

Juraj Malatinec, poslanec: navrhol, aby Komisia ochrany verejného poriadku s Komisiou
životného prostredia išla situáciu prešetriť a vyvodila dôsledky.
Dušan Mitter, starosta obce: poznamenal, že možným riešením je umiestnenie fotopasce.
Ivan Sivok, hlavný kontrolór obce: predniesol Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok, ktorá sa týka
Kontroly vnútorných smerníc a predpisov, kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly,
kontrola nakladania s majetkom obce a finančnými prostriedkami, predkladanie stanovísk k
rozpočtu a záverečnému účtu obce, spracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2021
(Príloha č. 5)
Dušan Mitter, starosta obce: poďakoval sa kontrolórovi obce za spoluprácu a pomoc pri riešení
rôznych písomností. Poďakoval poslancom OZ sa doterajšiu spoluprácu, ale aj za konštruktívnu
kritiku. Verí, že aj naďalej budú spolupracovať na vysokej úrovni aspoň tak ako doteraz.
Poďakoval zamestnancom obecného úradu za celoročnú spoluprácu a zato, že sú vždy
nápomocní pri riešení každodenných situácií..
Všetkým zúčastneným poprial pokojné prežitie Vianočných sviatkov v kruhu najbližších a pri
pevnom zdraví a do Nového roka 2022 všetko dobré.
14. Schválenie uznesenia
Návrh uznesenia predložil člen návrhovej komisie Juraj Malatinec.
Tento návrh bol schválený.
Hlasovanie
Za: Mgr. art. Roman Malatinec, Juraj Malatinec, Anna Lapinová, Ing. Pavel Šufliarsky
Proti: : Ø
Zdržal sa: Ø
15. Záver
Dušan Mitter, starosta: poďakoval prítomným za účasť a poprial prítomným príjemný zvyšok
dňa a veselé Vianoce a šťastný Nový rok.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Dušan Mitter o 18:30 hod.

Korytárky, 08. december 2021
Zapisovateľka: Mgr. Viera Machavová
Overovatelia zápisnice:
Mgr. art. Roman Malatinec ….......................
Ing. Pavel Šufliarsky
….......................
Dušan Mitter
starosta obce

U Z N E S E N I E č. 15/2021
z pätnásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 07.12. 2021

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V KORYTÁRKACH
A. berie na vedomie
1. Stanovisko kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu obce na rok 2022- 2024
2. Návrh rozpočtu obce na roky 2023- 2024
3. Informáciu starostu o činnosti a projektoch
B. s ch v a ľ u j e
1. Program 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa pozvánky s požadovanými
zmenami.
2. VZN č. 01/2021 o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na rok 2022.
3. Plat starostu od 01.01.2022 podľa § 3 ods.1 Zákona č. 253/1994 Z.Z a písm. B § 4 ods.2
z. č. 253/1994 Z. z. zvýšený o 35% .
.
4. Návrh rozpočtu obce na rok 2022 s úpravou mzdových nákladov a odvodov v rozpočtovej
položke- tarifný plat.
5. Predaj majetku vo vlastníctve obce, a to pozemkov, nachádzajúcich sa v k.ú. Korytárky,
ktoré sú vo výlučnom vlastníctve obce Korytárky a sú zapísané na LV č. 1673, vedenom na
Okresnom úrade Detva, katastrálny odbor, a to:
- KNE - parc.č. 26100/1, trvalý trávny porast, o výmere 497 m2,
Geometrickým plánom na zameranie a oddelenie pozemkov č. 40142345-52/2021, ktorý bol
vyhotovený firmou Ing. Iveta Straková GEOSTRA, Korytárky č. 130, IČO 401412345, overený
dňa 26.10.2021 pod č. G1-562/2021 boli vytvorené parcely, a to:
-novovytvorená KNC parc.č. 545/20 o výmere 42 m2, trvalý trávny porast, ktorá vznikla
odčlenením dielu 1 o výmere 42 m2 od KNE parc.č. 26100/1
-novovytvorená KNC parc.č. 545/21 o výmere 88 m2, trvalá trávny porast, ktorá vznikla
odčlenením dielu 2 o výmere 88 m2 od KNE parc.č. 26100/1
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.
pre kupujúcu 1 : Mgr.Lucia Budáčová, nar. 19.04.1983, trvale bytom Korytárky č. 399
novovytvorenú KNC parc.č. 545/20 o výmere 42 m2 , trvalý trávny porast
v cene 1,- € /za celú prevedenú nehnuteľnosť,

a pre kupujúceho 2 : Peter Lapin, dar.nar. 29.01.1953, trvale bytom Korytárky č.15
novovytvorenú KNC parc.č. 545/21 o výmere 88 m2 , trvalý trávny porast
v cene 1,- € /za celú prevedenú nehnuteľnosť,
Náklady spojené s prevodom nehnuteľností budú hradiť kupujúci.
Ako dôvod hodný osobitného zreteľa sa pri tomto predaji považuje, že predmetnú
nehnuteľnosť obec nevyužíva, je to časť starého koryta potoka, ktorý už neexistuje a nie je
možné ju využiť iným spôsobom a pre kupujúcich je to v bezprostrednej blízkosti ich rodinného
domu.
Zámer predať svoj majetok na základe ust. § 9a, ods.8, písm. e / zákona č. 138/1991
Z.z. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa obec
zverejnila na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce, pričom zámer musí byť
zverejnený 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom a musí byť zverejnený
počas celej doby.
6. Nízkouhlíkovú stratégiu obce Korytárky -2030
Obec Korytárky v spolupráci s n.o. Národné enviromentálne centrum sa rozhodli na základe
poskytnutého nenávratného finančného príspevku pre Národné enviromentálne centrum n.o.
zo strany sprostredkovateľského orgánu- Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorý
koná v mene a na účet riadiaceho orgánu Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky vypracovať v rámci projektu Vypracovanie nízkouhlíkových stratégií vybraných
obcí (kód projektu v ITMS : 310041X636) bezodplatne nízkouhlíkovú stratégiu obce Korytárky.
Táto bola vypracovaná tímom odborníkov Národné enviromentálne centrum, n.o. a v podobe
dokumentu po pripomienkovaní zo strany OcÚ Korytárky predložená na schválenie.
V Zmysle §11ods.(4) písm. c) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je Obecné
zastupiteľstvo obce Korytárky relevantným orgánom pre schválenie predloženého dokumentu
„Nízkouhlíkova stratégia obce Korytárky- 2030“.
Dňa 07.12.2021 prerokovalo obecné zastupiteľstvo v zmysle tohto zákona dokument
NÍZKOUHLÍKOVA STRATÉGIA OBCE KORYTÁRKY - 2030 a po diskusii hlasovaním
rozhodlo o jeho schválení, čo potvrdzuje priložená zápisnica z tohto zasadnutia, ktorá je
zverejnená na oficiálnej stránke obce: www.korytarky.sk
7. Zníženie rýchlosti z 50km/h na 30km/h na úseku miestnej komunikácie v časti od
Obecného úradu v Korytárkach po Materskú školu so Základnou školou v Korytárkach.

C. v o l í
1. Návrhovú komisiu v zložení: Juraj Malatinec, Anna Lapinová
D. konštatuje
Korytárky, 07. decembra 2021
Návrhová komisia:

.....................

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

