Obec Korytárky
Korytárky 215, 962 04 Korytárky
Číslo spisu: 268/2021
Zápisnica
zo štrnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 14. 09. 2021
v Korytárkach
Prítomní: Dušan Mitter – starosta obce, Anna Lapínová, Juraj Malatinec,Miroslav Debnár,
Miroslav Mitter, Mgr.art. Roman Malatinec, Pavel Václavík – poslanci
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 občanov k zníženiu rýchlosti v obci
6. Schválenie odpredaja obecného pozemku č. parcely KN-E 26100/1
7. Schválenie odpredaja obecného pozemku č. parcely KN-E 26095/2
8. Schválenie dotácie pre DHZO Korytárky
9. Rôzne
10. Schválenie uznesenia
11. Záver
1. Otvorenie zasadnutia
Štrnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a ďalej viedol starosta obce Dušan Mitter
o 16.05. h, ktorý zároveň privítal všetkých prítomných. Predložil program dnešného
zasadnutia.
Hlasovanie
Za: A.Lapínová, J. Malatinec, M. Debnár, M. Mitter, Mgr.art.R. Malatinec, P. Václavík
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 boli určení Miroslav Debnár a Mgr.art.Roman Malatinec.
3. Voľba návrhovej komisie
Predsedajúci predložil návrh na voľbu členov návrhovej komisie v zložení: Miroslav Mitter,
Juraj Malatinec. Predložený návrh bol jednohlasne schválený.

Hlasovanie
Za: A.Lapínová, J. Malatinec, M. Debnár, M. Mitter, Mgr.art.R. Malatinec, P. Václavík
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
4. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva
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 B.5.
Nákup štyroch fotopascí v sume do 1 000,00 €
Úloha splnená.
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 č. 13/2021, bod E.
Pripraviť ďalšie cenové ponuky na kúpu osobného auta pre Obec Korytárky do
nasledujúceho obecného zastupiteľstva,
Úloha zostáva v sledovaní.
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.
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. Obec získa súhlasy od majiteľov a bude sa vybavovať stavebné a vodoprávne
povolenia. Aktuálne prebieha príprava štúdie spoločnosťou Bursa s.r.o.
Juraj Malatinec, poslanec – upozornil na to, že do času, pokým bude zverejnená výzva,
musíme stihnúť územné konanie a stavebné povolenie
Dušan Mitter, starosta obce- informoval o tom, že firma Bursa s.r.o, ktorá má na starosti
prípravu celej dokumentácie určuje postupnosť krokov
Pavel Václavík, poslanec- navrhol, aby sa uskutočnilo pracovné stretnutie starostu a
poslancov OZ so zástupcami firmy Bursa s.r.o., aby si spolu ujasnili postupy

Dušan Mitter, starosta obce- s uvedeným návrhom súhlasil
Úloha ostáva v platnosti. Zodpovedný: starosta obce.

Termín do 30.10.2021

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.
Uznesenie č. 12/2021, bod D.2
Odporúča starostovi zabezpečiť zmluvu s firmou Geostav s. r. o. ohľadne opravy
miestnych komunikácií v obci Korytárky po ich poškodení.
Úloha ostáva v platnosti. Zodpovedný: starosta obce.
5. Prerokovanie žiadosti občanov k zníženiu rýchlosti v obci
Dušan Mitter, starosta obce-informoval o tom, že bol opakovane upozornený občanmi našej
obce (napr. p.Kroupa) na nedodržiavanie najvyššej povolenej rýchlosti v obci, v časti pred
jeho domom. Taktiež sa tieto upozornenia opakujú aj v časti Krivec. Vyjadril názor, že je
potrebné urobiť nejaké opatrenia, aby sa zvýšila bezpečnosť na týchto komunikáciách, a to
buď znížením rýchlosti alebo inštaláciou tzv. „spomaľovačov“, teda zariadení na spomalenie
rýchlosti.
Jaroslav Kroupa, občan- uviedol, že v časti pre jeho rod. domom často pozoruje, že autá
jazdia príliš rýchlo, a ohrozujú občanov, ktorí sa pohybujú po komunikácii, napr. aj deti s
materskej školy spolu s učiteľkami. Podľa jeho názoru obmedzenie rýchlosti nebude stačiť.
Juraj Malatinec, poslanec – upozornil na to, že ak by sa znížila najvyššia povolená rýchlosť,
museli by sme požiadať príslušníkov dopravnej polície o častejšie kontroly na dodržiavanie
tejto rýchlosti
Dušan Mitter, starosta obce- vyjadril názor, že vhodnejšie by boli spomaľovače, len je
potrebné nájsť vhodný druh, podľa našich požiadaviek
Miroslav Debnár, poslanec- opýtal sa, či tieto spomaľovače nebudú zničené
poľnohospodárskou technikou, ktorá po tejto komunikácii vozí rôzne náklady, ktoré by tieto
zariadenia v krátkom čase poškodili
Miroslav Mitter, poslanec- uviedol, že podľa jeho názoru jeden spomaľovač na tejto ceste
nebude stačiť
Dušan Mitter, starosta obce- na základe uvedených návrhov uviedol, že je potrebné zistiť
cenovú ponuku na tzv. „spomaľovače“, prípadne inštaláciu radaru, alebo iných možností na
zvýšenie bezpečnosti.
6. Schválenie žiadosti o odkúpenie obecného pozemku č. parcely KN-E 26100/1
Dušan Mitter, starosta obce- na základe žiadosti podanej p. Petrom Lapínom a Mgr. Luciou
Budáčovou (Príloha č. 1 a príloha č.2) o odkúpenie pozemku, parc.č. 545/21 o výmere 88
m2, TTP a parc.č. 545/20 o výmere 42 m2,TTP ktoré vznikly odčlenením od parc. č.KNE
26095/1 na základe Geometrického plánu č. 40142345-52/2021. Uviedol, že vyššie uvedení

občania majú záujem o odkúpenie vyššie uvedených pozemkov do osobného vlastníctva.
Ako dôvod svojej žiadosti uvádzajú, že ide o časť starého koryta potoka, ktorý v teréne ako
potok už neexistuje a uvedený pozemok užívajú ako vlastníci priľahlých pozemkov, o ich
úpravu sa starajú a Obec Korytárky z týchto pozemkov nemá nijaký úžitok.
Anna Lapínová, poslankyňa- vysvetlila podrobnosti uvedených žiadostí a podotkla, že žiadajú
odkúpenie od Obce Korytárky za „symbolickú cenu“, nakoľko pod plánovanú cestu „do
Lapínov“ oni darovali Obci Korytárky 240 m2 pozemku v ich osobnom vlastníctve.
Dušan Mitter, starosta obce-súhlasil s týmto argumentom, navrhol, aby sa pozemok odpredal
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ust Zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v
celkovej cene 1,- € za každý z pozemkov a dal hlasovať o uvedenom návrhu:
Hlasovanie
Za: A.Lapínová, J. Malatinec, M. Debnár, M. Mitter, Mgr.art.R. Malatinec, P. Václavík
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
7. Schválenie odpredaja obecného pozemku č. parcely KN-E 26095/2
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 z 13. Zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 26.05.2021, uznesenie č. B.6 a
B.7 sa pristupuje k schváleniu predaja. Starosta obce Dušan Mitter oboznámil občanov s tým, že
sa jedná o KNE parc.č. 26095/2 o výmere 16 m2 pre p. Ivanu Stračinovú a Tomáša Stračinu . a 88
m2 pre p. Radomíra Trebuľu a Juliánu Korenú. Jedná sa trvalé trávne porasty vo vlastníctve obce,
vedené na LV 1673. Náklady spojné s odpredajom hradia kupujúci v plnej výške.
Hlasovanie
Za: A.Lapínová, J. Malatinec, M. Debnár, M. Mitter, Mgr.art.R. Malatinec, P. Václavík
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
8. Schválenie dotácie pre DHZO Korytárky
Dušan Mitter, starosta obce- informoval o možnosti nákupu vyradenej hasičskej techniky z
Letiska Sliač v celkovej výške 360,- €.Uviedol, že už má aj finančné prostriedky, ktoré dostal od
sponzorov.
Mgr.art.Roman Malatinec, poslanec- podotkol, že to pomôže DHZO Korytárky, aby mohol
požiadať o preradenie hasičského zboru z kategórie „C“ do „B“, kde je každoročná podpora
Ministerstva vnútra 3500,- €, pričom v kategórii „C“ je to len 1400,- €., a zásah DHZ nevieme,
kedy kto z nás bude potrebovať.
Juraj Malatinec, poslanec – navrhol, aby dotácia vo výške 500,- € pre CPH, ktorá sa mala konať
tento víkend, bola použitá na tento účel
Dušan Mitter, starosta obce- dal hlasovať o uvedenom návrhu
Hlasovanie
Za: A.Lapínová, J. Malatinec, M. Debnár, M. Mitter, Mgr.art.R. Malatinec, P. Václavík
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø

9. Rôzne
Dušan Mitter, starosta obce- predniesol žiadosť občanov Korytárok-vlastníkov vodojemu „Na
Mníchu“ (Príloha č.3), ktorá bola doručená na Obecný úrad v Korytárkach dňa 16.06.2021
Zároveň dal slovo Ing. Mariánovi Krnáčoví, ktorý týchto občanov zastupuje, aby vysvetlil svoje
požiadavky.
Ing. Marián Krnáč, občan- vysvetlil, že vodojem potrebuje rozsiahlejšiu rekonštrukciu, a nakoľko
je na tento vodojem pripojená aj budova Obecného úradu a Spoločenského domu, a táto
rekonštrukcia bude finančne náročná, dovolili si požiadať o príspevok z rozpočtu obce.
Predpokladané náklady na materiál sú cca 2000,-€, práce sú plánované vykonať svojpomocne.
Dušan Mitter, starosta obce- uviedol, že určite Obecný úrad bezodplatne poskytne techniku,
(traktor a pod.), čím sa podarí znížiť finančnú náročnosť opravy a prisľúbil, že nápomocní budú
aj členovia DHZO Korytárky.
Juraj Malatinec, poslanec – zdôraznil, že v našej obci máme aj iné vodovody a na opravy sa
občania skladajú, na tento vodovod je však napojený aj Obecný úrad, takže určite je potrebné
prispieť.
Miroslav Debnár, poslanec-navrhol, aby občania za každý z pripojených domov (jedná sa o 15
domov) prispeli sumou 100,- € a Obecný úrad sumou 500,- €.
O 17.10 hod odišiel poslanec Mgr.art. Roman Malatinec, o 17.15 hod prišiel poslanec Ing.Pavel
Šufliarsky
Dušan Mitter, starosta obce- dal hlasovať o uvedenom návrhu
Hlasovanie
Za: A.Lapínová, J. Malatinec, M. Debnár, M. Mitter, , P. Václavík
Proti: Ø
Zdržal sa: Ing.P.Šufliarsky
Dušan Mitter, starosta obce- informoval všetkých prítomných o ústne podanej žiadosti p.
J.Paľka, ktorý chce darovať časť pozemku v jeho osobnom vlastníctve, ktorý slúži ako
príjazdová cesta k jeho rodinnému domu a priľahlým stavbám, zároveň podotkol, že v našej obci
je viacero občanov, ktorý majú tento problém.
Ján Paľko, občan- uviedol, že uvedená komunikácia je v zlom stave, on ju každoročne opravuje
na vlastné náklady, podľa jeho názoru sa síce miestne komunikácie v obci opravujú, ale ide to v
pomalom tempe, a viac sa riešia „papiere“ ako skutočná oprava.
Dušan Mitter, starosta obce- súhlasil s názorom, že občanom sa administratívne kroky ohľadom
opravy miestnych komunikáciíí môžu zdať zdĺhavé, ale nie je možné cesty opravovať bez nich.
Práve sa realizuje oprava miestnej komunikácie „U Matúchov“ a potom sa bude pokračovať aj
inde.
Tomáš Tuček, občan- uviedol, že aj v časti obce Zlatnô sú miestne komunikácie v zlom stave,
cesty sú poškodené, poškodzujú ich hlavne stavebné mechanizmy, ktoré sa po komunikáciách
pohybujú vo zvýšenej miere, nakoľko sa v tejto časti stavia viacero nových domov.
Miroslav Mitter, poslanec – zdôraznil, že v časti Mláky, U Peknušiakov je už rok sľúbená
inštalácia nového svetelného bodu verejného osvetlenia, navrhol, aby sa prijalo uznesenie o
splnení tohto bodu.
Dušan Mitter, starosta obce- dal hlasovať o uvedenom návrhu
Hlasovanie
Za: A.Lapínová, J. Malatinec, M. Debnár, M. Mitter, , P. Václavík, Ing.P.Šufliarsky
Proti: Ø

U Z N E S E N I E č. 14/2021
z desiateho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 14.09. 2021

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V KORYTÁRKACH
A. berie na vedomie
1.
2.
3.
B. s ch v a ľ u j e
1. program 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa pozvánky
2. Zámer na prevod vlastníctva majetku obce a to pozemku :
nachádzajúceho sa v k.ú. Korytárky, ktorý je vo výlučnom vlastníctve obce
Korytárky a je zapísaný na LV č. 1673, vedenom na Okresnom úrade Detva,
katastrálny odbor, a to:
- KNE - par.č. 26100/1, trvalý trávny porast, o výmere 88 m2, nové par.č. 545/21
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 kupujúceho : Peter Lapin, bytom:Korytárky, č.15
Ako dôvod hodný osobitného zreteľa sa pri tomto predaji považuje, že predmetnú
nehnuteľnosť obec nevyužíva, je to časť starého koryta potoka, ktorý už neexistuje, nie je
možné ju využiť iným spôsobom a pre kupujúceho je to v bezprostrednom susedstve jeho
RD.
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, v dňoch od
16. 09. 2021 do 30.09. 2021.
3. Zámer na prevod vlastníctva majetku obce a to pozemku :
nachádzajúceho sa v k.ú. Korytárky, ktorý je vo výlučnom vlastníctve obce
Korytárky a je zapísaný na LV č. 1673, vedenom na Okresnom úrade Detva,
katastrálny odbor, a to:
- KNE - par.č. 26100/1, trvalý trávny porast, o výmere 42 m2, nové par.č. 545/20
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 : Mgr.Lucia Budáčová, Korytárky č. 399
Ako dôvod hodný osobitného zreteľa sa pri tomto predaji považuje, že predmetnú
nehnuteľnosť obec nevyužíva, je to časť starého koryta potoka, ktorý už neexistuje, nie je

možné ju využiť iným spôsobom a pre kupujúceho je to v bezprostrednom susedstve jeho
RD.
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, v dňoch od
16. 09. 2021 do 30.09. 2021.
4. Odpredaj majetku obce a to pozemku :
nachádzajúceho sa v k.ú. Korytárky, ktorý je vo výlučnom vlastníctve obce Korytárky
a je zapísaný na LV č. 1673, vedenom na Okresnom úrade Detva, katastrálny odbor,
a to:
- KNE - par.č. 26095/2, trvalý trávny porast, o výmere 16 m2, 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 kupujúcich : Ivana Stračinová, trvale bytom Zvolen Družstevná 2410/16 a
Tomáš Stračina, trvale bytom: Zvolen, Družstevná 2410/16
Ako dôvod hodný osobitného zreteľa sa pri tomto predaji považuje, že predmetnú
nehnuteľnosť obec nevyužíva, je to veľmi malá výmera – 16 m2, nie je možné ju využiť
iným spôsobom a pre kupujúcich je to súčasťou už dlhodobo využívaných nehnuteľností v
bezprostrednej blízkosti ich novovybudovaného rodinného domu so súpisným číslom 1005.
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, v dňoch od
27. 05. 2021 do 11.06. 2021.
Odpredaj pozemku parc. KNE – parc. č. 26095/2 o výmere 16 m 2 na základe osobitného
zreteľa sa schvaľuje v cene 5,00 € /m 2, s podmienkou, že všetky náklady spojené s prevodom
nehnuteľnosti hradí kupujúci.
5. Odpredaj majetku obce a to pozemku :
nachádzajúceho sa v k. ú. Korytárky, ktorý je vo výlučnom vlastníctve obce
Korytárky a je zapísaný na LV č. 1673, vedenom na Okresnom úrade Detva,
katastrálny odbor, a to:
- KNE - par. č. 26095/2 trvalý trávny porast, o výmere 88 m2, 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 kupujúcich : Juliána Korená, trvale bytom Korytárky 310 a
Radomír Trebuľa, trvale bytom Detva , Vimperská 932/1 .
Ako dôvod hodný osobitného zreteľa sa pri tomto predaji považuje, že predmetné
nehnuteľnosti obec nevyužíva, je to výmera – 88 m2, nie je možné ju využiť iným vhodným
spôsobom a pre kupujúcich je to súčasťou už dlhodobo využívaných nehnuteľností v
bezprostrednej blízkosti. 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,
v dňoch od 27. 05. 2021 do 11.06. 2021.
Odpredaj pozemkov: parc. E - KN - par. č. 26095/2 o výmere 88 m 2 sa schvaľuje
na
základe osobitného zreteľa v cene 5,00 € /m2, s podmienkou, že všetky náklady spojené s
prevodom nehnuteľností hradí kupujúci.

