Obec Korytárky
Korytárky 215, 962 04 Korytárky
OcÚ 191/2021
Zápisnica
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 26. 05. 2021
v Korytárkach
Prítomní: Dušan Mitter – starosta obce
Mgr. art. Roman Malatinec, Juraj Malatinec, Miroslav Debnár, Miroslav Mitter,
Pavel Václavík, Anna Lapínová, Ing. 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. Prejednanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2020
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
7. Územný plán obce- zmeny a doplnky
8. Schválenie nákupu fotopascí (prevencia znečisťovania životného prostredia
čiernymi skládkami)
9. Schválenie návrhu zmlúv o budúcich zmluvách na odpredaj pozemkov pod MK
na cestu do Lapinov
10. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie obecného pozemku č. parcely KN-E 26095/2
11. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie obecného pozemku č. parcely KN-E 26100/1
12. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie obecného pozemku č. parcely KN-E 26095/2
– ďalší záujemca
13. Prerokovanie a odsúhlasenie trasy vodovodu v miestnej časti Paľkovci.
14. Schválenie nákupu služobného motorového vozidla pre Obecný úrad Korytárky
15. Prerokovanie žiadosti OZ Javorie o príspevok na financovanie kultúrnych
podujatí v obci (CPF a CPH)
16. Rôzne
17. Schválenie uznesenia
18. Záver.

1. Otvorenie zasadnutia
Trináste zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a ďalej viedol Dušan Mitter, starosta
obce o 16:05 h. Pozvánka na obecné zastupiteľstvo bola doručená všetkým poslancom
Obecného zastupiteľstva včas a bola zverejnená v zmysle zákona. Starosta obce predložil
návrh programu dnešného zasadnutia.
Anna Lapínová, poslankyňa: bod 11 sťahuje z programu zasadnutia
Dušan Mitter, starosta obce: do bodu 15. dopĺňa žiadosť o finančný príspevok pre Jednotu
dôchodcov, pre FS Podpolianski vrchári a pre podujatie Matúškova heligónka.
Program Obecného zastupiteľstva bol schválený s navrhnutými úpravami.

Hlasovanie:
Za: Mgr. art. Roman Malatinec, Juraj Malatinec, Miroslav Debnár, Miroslav Mitter, Pavel
Václavík, Anna Lapínová
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
Rokovanie obecného zastupiteľstva pokračovalo 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 Anna Lapínová, Mgr. art. Roman
Malatinec.
3. Voľba návrhovej komisie
Predsedajúci predložil návrh na voľbu členov návrhovej komisie v zložení: Juraj
Malatinec a Pavel Václavík. Predložený návrh bol jednohlasne schválený.
Hlasovanie:
Za: Mgr. art. Roman Malatinec, Juraj Malatinec, Miroslav Debnár, Miroslav Mitter, Pavel
Václavík, Anna Lapínová
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
4. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí
Kontrolu vykonal starosta obce Dušan Mitter
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. Termín: 30.09.2021.
Uznesenie č. 5/2019 bod B.4.
- Žiadosť na Slovenský pozemkový fond o odovzdanie pozemkov pod stavbami
a trvalé trávne porasty z majetku SR do vlastníctva obce v k. ú Korytárky. Žiadosť
podaná.
Úloha splnená zostáva v sledovaní.
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. Obec získa súhlasy od
majiteľov a bude sa vybavovať stavebné a vodoprávne povolenie. Aktuálne prebieha
príprava štúdie spoločnosťou Bursa s.r.o.
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.
O 16:35 prišiel Ing. Pavel Šufliarsky.
5. Prejednanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2020
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
Záverečný účet obce Korytárky za rok 2020 a rozpočtové hospodárenie obce za rok
2020
predložila Ing. Ľubica Hladká, hospodárka obce. Uviedla, že obec v roku 2020 hospodárila
s prebytkom 20 727,00 Eur.
Stanovisko k záverečnému účtu predložil Ing. Ivan Sivok, hlavný kontrolór obce. K návrhu
záverečného účtu nemal pripomienky a odporúča záverečný účet schváliť, buď s výhradami,
alebo bez výhrad. Prejednávané dokumenty sú prílohou zápisnice. Záverečný účet obce
Korytárky za rok 2020 a rozpočtové hospodárenie za rok 2020 – príloha č. 1 stanovisko
hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce – príloha č. 2
Dušan Mitter- starosta obce: vyzval prítomných poslancov, aby vyjadrili svoje pripomienky.
Juraj Malatinec, poslanec: podotkol, že prebytok nám vznikol vďaka nenávratnému
finančnému prostriedku, o ktorý sme požiadali.
Pavel Václavík- poslanec: sa informoval o vybraných položkách rozpočtu a tiež
o kapitálových príjmoch.
Dušan Mitter- starosta obce: po dohode s poslancami OZ navrhol prerozdeliť ho nasledovne:
Prebytok rozpočtu v sume 20727,98 Eur zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na:
- 25 % tvorba rezervného fondu
5182,00
Eur
- 75 % zapojiť do rozpočtu obce
15545,98
Eur
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2020
vo výške 5182,00 Eur.
Dušan Mitter- starosta obce: vyzval prítomných poslancov, aby hlasovali o schválení
záverečného účtu za rok 2020.
Obecné zastupiteľstvo v Korytárkach odsúhlasilo záverečný účet obce bez výhrad.
Hlasovanie:
Za: Anna Lapínová, Mgr. art. Roman Malatinec, Juraj Malatinec, Miroslav Mitter, Miroslav
Debnár, Ing. Pavel Šufliarsky
Proti: Ø
Zdržal sa: Pavel Václavík

Dušan Mitter- starosta obce: vyzval prítomných poslancov, aby hlasovali o schválení
prerozdelenia prebytku za rok 2020 nasledovne: 25% presunúť do rezervného fondu a 75%
presunúť do rozpočtu obce na opravu miestnych komunikácií.
Hlasovanie:
Za: Anna Lapínová, Mgr. art. Roman Malatinec, Juraj Malatinec, Miroslav Mitter, Miroslav
Debnár, Ing. Pavel Šufliarsky, Pavel Václavík
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
7. Územný plán obce- zmeny a doplnky
Dušan Mitter- starosta obce: ozrejmil prítomným hlavné dôvody zmeny územného plánu
a to požiadavky vlastníkov pozemkov, ktorý chcú svoje pozemky využiť na stavby rodinných
domov a zmena bude potrebná aj kvôli výstavbe novej trate kanalizácie a ČOV
Juraj Malatinec, poslanec: vyjadril súhlasné stanovisko k dôvodom na zmenu územného
plánu a poukázal na to, že napriek finančným nárokom, ktoré si táto zmena vyžiada, je
potrebná a neodkladná.
Hlasovanie:
Za: Anna Lapínová, Mgr. art. Roman Malatinec, Juraj Malatinec, Miroslav Mitter, Miroslav
Debnár, Ing. Pavel Šufliarsky, Pavel Václavík
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
8. Schválenie nákupu fotopascí (prevencia znečisťovania životného prostredia čiernymi
skládkami)
Dušan Mitter- starosta obce: oboznámil poslancov s dlhotrvajúcou problematikou
čiernych skládok v našej obci a s návrhom riešenia situácie nákupom fotopascí, ktoré budú
rozmiestnené po obci.
Mgr. art. Roman Malatinec, poslanec: súhlasí s návrhom starostu obce a je zato, aby sa
situácia riešila, lebo skládky v obci narastajú.
Pavel Václavík: navrhol aby sa poukázalo 1 000,00 Eur na nákup štyroch kusov fotopascí.
Hlasovanie:
Za: Anna Lapínová, Mgr. art. Roman Malatinec, Juraj Malatinec, Miroslav Mitter, Miroslav
Debnár, Ing. Pavel Šufliarsky, Pavel Václavík
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
9. Schválenie návrhu zmlúv o budúcich zmluvách na odpredaj pozemkov pod MK
na cestu do Lapinov
Dušan Mitter- starosta obce: informoval poslancov Obecného zastupiteľstva o tom, že pri
rokovaní s vlastníkmi pozemkov, ktorého sa zúčastnil aj poslanec Mgr. art. Roman Malatinec
sa s vlastníkmi dohodli o odkúpení časti pozemkov pod cestu do Lapinov.

Juraj Malatinec, poslanec: navrhol starostovi, aby nechal vypracovať návrh zmluvy na
odkúpenie pozemkov, kde budú presne definované podmienky, na základe ktorých sa bude
odkúpenie realizovať.
Hlasovanie:
Za: Anna Lapínová, Mgr. art. Roman Malatinec, Juraj Malatinec, Miroslav Mitter, Miroslav
Debnár, Ing. Pavel Šufliarsky, Pavel Václavík
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
10. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie obecného pozemku č. parcely KN-E 26095/2
12. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie obecného pozemku č. parcely KN-E 26095/2 –
ďalší záujemca
Dušan Mitter- starosta obce: predložil žiadosť o odkúpenie obecného pozemku podanej
07. 05. 2021 Ivanou Stračinovou a Tomášom Stračinom, obidvaja bytom Družstevná 2410/16,
Zvolen. Jedná sa o výmeru 104 m2. Starosta obce podotkol, že o časť tohto pozemku má
záujem ďalší záujemca, ktorý je predmetom rokovania bodu 12. Druhú žiadosť o odkúpenie
časti pozemku tejto parcely si podala Juliána Korená, bytom Korytárky 310 a Radomír
Trebuľa, bytom Vimperská 932/1, Detva . Ako dôvod kúpy uviedli, že predmetná časť sa
nachádza medzi pozemkami a rodinným domom v ich vlastníctve. Starosta obce dal
poslancom OZ k nahliadnutiu geometrický plán č. 31644341- 094/2021 a výpis z katastrálnej
mapy, kde je predmetná parcela vyznačená. Juliána Korená, bytom Korytárky 310 a Radomír
Trebuľa, bytom Vimperská 932/1, Detva žiadajú o odkúpenie časti parcely 26095/2 o výmere
88 m2 .
Mgr. art. Roman Malatinec, poslanec: Navrhol, aby bola každému záujemcovi schválená časť
prislúchajúca k pozemkom v ich vlastníctve.
Anna Lapínová, poslankyňa: vyjadrila súhlasné stanovisko k návrhu Mgr. art. Romana
Malatinca
Pavel Václavík, poslanec: Návrh Mgr. art. Romana Malatinca považuje za správny a súhlasí
s tým, aby sa odpredala každému záujemcovi tá časť pozemku, ktorá delí ich pozemky.
Juraj Malatinec, poslanec: sa informoval koľko m2 pripadne záujemcom a aká bude cena za
m2 .
Dušan Mitter- starosta obce: Podľa geometrického plánu to vychádza Stračinovcom 16m2
a Korenej s Trebuľom 88 m2, predajná cena 5,00 Eur/ m2 .
Dušan Mitter- starosta obce: vyzval poslancov k hlasovaniu za odpredaj obecného pozemku
o výmere 16 m2 Ivane Stračinovej a Tomášovi Stračinovi, obidvaja bytom Družstevná
2410/16, Zvolen v cene 5,00 Eur/ m2
Hlasovanie:
Za: Anna Lapínová, Mgr. art. Roman Malatinec, Juraj Malatinec, Miroslav Mitter, Miroslav
Debnár, Ing. Pavel Šufliarsky, Pavel Václavík
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø

Dušan Mitter- starosta obce: vyzval poslancov k hlasovaniu za odpredaj obecného pozemku
o výmere 88 m2 Juliáne Korenej, bytom Korytárky 310 a Radomírovi Trebuľovi, bytom
Vimperská 932/1, Detva v cene 5,00eur/m2.
Hlasovanie:
Za: Anna Lapínová, Mgr. art. Roman Malatinec, Juraj Malatinec, Miroslav Mitter, Miroslav
Debnár, Ing. Pavel Šufliarsky, Pavel Václavík
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
11. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie obecného pozemku č. parcely KN-E 26100/1
Dušan Mitter- starosta obce: tento bod bol stiahnutý z programu Obecného zastupiteľstva
v Korytárkach.
13. Prerokovanie a odsúhlasenie trasy vodovodu v miestnej časti Paľkovci.
Dušan Mitter- starosta obce: informoval poslancov o žiadosti pána Jaroslava Paľka
o pripojenie sa na vodovod v miestnej časti Paľkovci, nakoľko je aj Obecný úrad odberateľom
vody z toho vodovodu a potrebuje súhlasy všetkých odberateľov. Starosta obce vyzval
poslancov OZ k vyjadreniu názorov.
Juraj Malatinec, poslanec: vyjadril súhlasné stanovisko k žiadosti.
Dušan Mitter- starosta obce: nakoľko poslanci nevyjadrili pripomienky k prejednávanej
žiadosti, vyzval poslancov k hlasovaniu za odsúhlasenie trasy vodovodu v miestnej časti
Paľkovci .
Hlasovanie:
Za: Anna Lapínová, Mgr. art. Roman Malatinec, Juraj Malatinec, Miroslav Mitter, Miroslav
Debnár, Ing. Pavel Šufliarsky, Pavel Václavík
Proti: Ø
Zdržal sa: Ø
14. Schválenie nákupu služobného motorového vozidla pre Obecný úrad Korytárky
Dušan Mitter- starosta obce: podal návrh na kúpu nového automobilu pre potreby
obecného úradu, nakoľko terajšie auto má už 17 rokov a technický stav auta sa z roka na rok
zhoršuje. Navrhol kúpiť auto značky Volkswagen Cady 2,00 TDi na Leasing v sume
20 796,00 Eur s 10 % akontáciou, čo by znamenalo mesačné splátky po 371,00 Eur +
93,00Eur poistné
Ing. Pavel Šufliarsky, poslanec: opýtal sa, či by nebolo výhodnejšie vziať na obec úver
a zaplatiť celú sumu auta.
Mgr. Art. Roman Malatinec, poslanec: vyjadril názor, že kúpu auta by neriešil úverovým
zaťažením obce, keď budeme pravdepodobne potrebovať úver na výstavbu kanalizácie.

Pavel Václavík, poslanec: vyjadril nesúhlasné stanovisko s kúpou takéhoto auta, na koľko je
to príliš veľká investícia do „pracovného“ auta a zbytočne to na takej luxusnej značke obec
preplatí.
Juraj Malatinec, poslanec: poukázal na to, že obec už potrebuje nové auto, ale je potrebné
pozrieť viac ponúk od predajcov, prípadne aj ponuky z bazárov. Navrhol ostatným
poslancom, aby urobili prieskum trhu a do ďalšieho zastupiteľstva pripravili ponuky, lebo je
to v záujme všetkých, aby sa kúpilo nové auto výhodne. Navrhol presunutie tohto bodu do
ďalšieho zastupiteľstva.
Dušan Mitter, starosta obce: tento bod sa presúva do ďalšieho zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
15. Prerokovanie žiadosti OZ Javorie o príspevok na financovanie kultúrnych
podujatí v obci (CPF a CPH) a tiež pre Jednotu dôchodcov, pre FS Podpolianski vrchári
a pre podujatie Matúškova heligónka.
Dušan Mitter- starosta obce: uviedol, že vzhľadom k postupnému uvoľňovaniu opatrení
RÚVZ sa začnú usporiadúvať kultúrne podujatia aj v našej obci. Preto si o finančnú pomoc na
organizáciu kultúrnych podujatí požiadali nasledovní žiadatelia: OZ Javorie, Jednota
dôchodcov, FS Podpolianski vrchári a Miroslav Mitter – organizátor podujatia Matúškova
heligónka. Vyzval poslancov k rokovaniu.
Juraj Malatinec, poslanec: informoval prítomných, že Občianske združenie Javorie oslavuje
20. výročie založenia a toto významné výročie, chcú tento rok osláviť kultúrnymi
podujatiami, ktoré každoročne organizujú a to Celoslovenskú prehliadku fujerášov
a Celoslovenskú prehliadku heligonkárov.
Miroslav Debnár, poslanec: sa vyjadril, že treba podporiť kultúrne podujatia v obci
Ivan Sivok, kontrolór obce: je potrebné rozhodnúť o výške príspevku s prihliadnutím na
schválený rozpočet na tento rok.
Miroslav Mitter, poslanec: navrhuje schváliť všetkým 500,00 Eur.
Pavel Václavík, poslanec: súhlasí s návrhom Miroslava Mittera
Mgr. art. Roman Malatinec, poslanec: navrhuje s prihliadnutím na schválený rozpočet
rozdeliť financie nasledovne OZ Javorie 2x po 500,00 Eur na akcie Celoslovenská prehliadka
fujerášov a Celoslovenská prehliadka heligonkárov a po 400,00 Eur Jednote dôchodcov, FS
Podpolianski vrchári a na podujatie „Matúškova heligónka“.
Anna Lapínová, poslankyňa: vyjadrila súhlas s návrhom Mgr. art. Romana Malatinca.
Dušan Mitter- starosta obce: sa opýtal či sú ďalšie návrhy, nakoľko ďalšie návrhy neboli
prednesené, vyzval poslancov hlasovať za prerozdelenie finančných prostriedkov nasledovne:
-

CPF-500,00 Eur
CPH- 500,00 Eur

-

Jednota dôchodcov – 400,00 Eur
FS Podpolianski vrchári 400,00 Eur
Matúškova Heligónka (M. Mitter) - 400,00 Eur

16. Rôzne
Dušan Mitter- starosta obce: vyzval poslancov OZ do diskusie.
Mgr. art. Roman Malatinec, poslanec: vyjadril poďakovanie pred obecným zastupiteľstvom
starostovi obce Dušanovi Mitterovi a zamestnancom Obecného úradu v Korytárkach pri
umiestnení našej obyvateľky J. Zacharovej do Domova sociálnych služieb.
Ďalej informoval o zaslaní žiadosti na refundáciu povodňových škôd za Obec Korytárky na
Ministerstvo vnútra SR a Ministerstvo životného prostredia SR.
Oboznámil poslancov o konaní stretnutia starostov a primátorov ohľadom vybudovania
cyklotrasy po trase starej železničky Detva- Kriváň- Hriňová.
Spomenul, že pri príležitosti „Dňa víťazstva nad fašizmom“- bol obnovený hrob neznámeho
ruského vojaka a navrhuje, aby sa na tomto pietnom mieste v budúcnosti urobila lavička,
prípadne aj informačná smerová šípka od cesty.
Anna Lapínová, poslankyňa: sa informovala, či by bolo možné odvážať hliníkový odpad
aspoň 1x za 3 mesiace, aby sa separovalo v čo najväčšej miere.
Dušan Mitter- starosta obce: prisľúbil, že sa bude informovať o možnostiach vývozu.
Pavel Václavík, poslanec: opýtal sa, ako to bude ďalej s likvidáciou bio- odpadu v našej obci,
nakoľko sa menil zákon a je to povinnosťou každej obce a mesta.
Dušan Mitter- starosta obce: ozrejmil, že táto otázka je aktuálne v riešení s firmou ESPIK,
s ktorou sa rokuje o podmienkach vývozu. Firma ESPIK by mala poskytnúť kontajner, ktorý
sa bude vyvážať 1 x za týždeň
17. Schválenie uznesenia
Návrh uznesenia predložil člen návrhovej komisie Juraj Malatinec.
Tento návrh bol schválený.
Hlasovanie
Za: Mgr. art. Roman Malatinec, Juraj Malatinec, Miroslav Mitter, Ing. Pavel Šufliarsky,
Miroslav Debnár, Anna Lapínová, Pavel Václavík
Proti: : Ø
Zdržal sa: Ø
18. Záver.
Dušan Mitter, starosta: poďakoval prítomným za účasť a poprial prítomným príjemný
zvyšok dňa.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Dušan Mitter o 18:35 hod.

Korytárky, 02. júna 2021
Zapisovateľka: Mgr. Viera Machavová
Overovatelia zápisnice:
Anna Lapínová ….......................
Mgr. art. Roman Malatinec ….......................
Dušan Mitter
starosta obce

U Z N E S E N I E č. 13/2021
z trinásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 26.05. 2021

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V KORYTÁRKACH
A. berie na vedomie
1. Stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2020
2. Žiadosť pána Paľka o pripojenie sa k skupinovému vodovodu v časti „Paľkovci“
B. s ch v a ľ u j e
1. Program 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa pozvánky s požadovanými
zmenami.
2. Záverečný účet obce za rok 2020 bez výhrad
3. Použitie prebytku nasledovne: 25% prebytku v sume 5182,00 Eur do rezervného
fondu, 75% prebytku v sume 15545,98 Eur do rozpočtu obce s tým, že 10 000,00 Eur
bude použitých na údržbu ciest a zvyšok sa presunie do položky prípravnej
a projektovej dokumentácie k výstavbe kanalizácie.
4. Prípravu 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.
5. Nákup štyroch fotopascí v sume do 1 000,00 Eur
6. 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. 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 – 16m2, 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.
Zámer na odpredaj pozemku parc. KNE – parc. č. 26095/2 o výmere 16 m2na základe
osobitného zreteľa sa schvaľuje v cene 5,00 Eur /m2, s podmienkou, že všetky náklady
spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.

7. 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. 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.
Zámer na odpredaj pozemkov: parc. E - KN - par. č. 26095/2 o výmere 88 m2 sa schvaľuje
na základe osobitného zreteľa v cene 5,00 Eur /m2, s podmienkou, že všetky náklady spojené
s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci.
8. Dotáciu pre OZ Javorie pre kultúrne akcie po 500,00 Eur na každú akciu, pre Jednotu
dôchodcov 400,00 Eur, pre Matúškovu heligónku 400,00 Eur, pre FS Podpolianski vrchári
400,00 Eur .
C. v o l í
1. Návrhovú komisiu v zložení: Juraj Malatinec, Pavel Václavík
D. konštatuje
E. o d p o r ú č a
- starostovi prípravu zmluvy pre odkúpenie časti pozemkov pod miestnu komunikáciu do
Lapinov za symbolickú sumu
- starostovi pripraviť ďalšie cenové ponuky na kúpu osobného auta pre Obec Korytárky do
nasledujúceho obecného zastupiteľstva
Korytárky, 27. mája 2021
Návrhová komisia:

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

