Obec Kurimany

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V KURIMANOCH
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kurimany
konaného dňa 13.10.2016
Prítomní: Starostka Anna Hricová
Poslanci: Beáta Lechová
Ing. Martin Faltin
Ing. Ján Korba
Peter Slejzák
Mgr. Elena Novotná
Ďalší prítomní: Hlavná kontrolórka obce JUDr. Lýdia Budziňáková
Marcela Faltinová, zapisovateľka
Neprítomní: ---Verejnosť: -Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Informácia o faktúrach
6. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže – pozemok 60/24
7. Príprava na oslavy „Mesiac úcty k starším“
8. Postup pri odovzdávaní kompostérov domácnostiam
9. Rôzne
10. Návrh uznesení
11. Záver
1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie Obecného zastupiteľstva zo začiatkom 19.00 hod. otvorila Anna Hricová, starostka
obce, úvodom privítala prítomných.
Starostka skonštatovala, že prítomní sú všetci poslanci a OZ je uznášania schopné.

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice a uznesení: Ing. Ján Korba
Mgr. Elena Novotná
Navrhovateľ uznesenia: Peter Slejzák
Zapisovateľka: Marcela Faltinová
Hlasovanie:
Za: Mgr. Elena Novotná, Beáta Lechová, Ing. Martin Faltin, Ing. Ján Korba, Peter Slejzák
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto

3.Schválenie programu zasadnutia
Poslanci prerokovali návrh programu riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý
schválili bez pripomienok a doplňujúcich bodov v znení podľa pozvánky.
Číslo uznesenia
53/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje program zasadnutia podľa pozvánky
Prezentácia poslancov:
5
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali Mgr. Elena Novotná, Beáta Lechová, Ing. Martin
Faltin, Ing. Ján Korba, Peter Slejzák
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

5
0
0

4. Kontrola uznesení
Kontrola uznesenia - Uznesenie č. 52/2016
Zverejniť najmenej na 15 dní zámer predať pozemok p. č. KN-C 60/24, výmera 100m2, formou
obchodnou verejnou súťažou podľa § 9a, ods. 1 pís. a) zákona SNR č.138/1991 Zb. na úradnej
tabuli a internetovej stránke. – uznesenie splnené
Starostka skonštatovala, že uznesenie bolo splnené. Poslanci nemali pripomienky a správu
starostky o plnení uznesení vzali uznesením č. 54/2016 na vedomie.
Číslo uznesenia
54/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie správu starostky obce o plnení uznesení zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 6.9.2016.

Prezentácia
5
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
Mgr. Elena Novotná, Beáta Lechová, Ing. Martin
hlasovali:
Faltin, Ing. Ján Korba, Peter Slejzák
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

5
0
0

5. Informácia o faktúrach nad 500,- €
Predložila starostka obce
Čiastková Fa za spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie s názvom „
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Kurimany“ parcela 358/2,
v sume 2050,- €. Pro – Ateliers, Sp. Nová Ves
Fa za vodné PVPS a.s v sume 597,49 € - obdobie 8/2016
Fa za vodné PVPS a.s. v sume 529,34 € - obdobie 9/2016
Fa za kompostéry a štiepkovač v sume 8600,- €, JRK Waste Managment s.r.o. Bratislava
Číslo uznesenia
55/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje preplatenie faktúr
Čiastkovú Fa za spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie s názvom „
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Kurimany“ parcela 358/2,
v sume 2050,- €. Pro – Ateliers, Sp. Nová Ves
Fa za vodné PVPS a.s v sume 597,49 € - obdobie 8/2016
Fa za vodné PVPS a.s. v sume 529,34 € - obdobie 9/2016
Fa za kompostéry a štiepkovač v sume 8600,- €, JRK Waste Managment s.r.o. Bratislava
Prezentácia
5
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
Mgr. Elena Novotná, Beáta Lechová, Ing. Martin
hlasovali:
Faltin, Ing. Ján Korba, Peter Slejzák
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
6. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže – pozemok 60/24

5
0
0

Starostka obce predložila jednu doručenú zapečatenú obálku záujemcu o kúpu pozemku p. č.
60/24, na ktorý bola vyhlásená VOS. Poslanci vyhodnotili verejnú obchodnú súťaž /zápisnica
z otvárania obálok je v prílohe/ a schválili najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy
p. č. KN-C 60/24, zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Kurimany o výmere 100m2
pre Petra Polláka a manželku Mária Pollákovú, Kurimany č. 17.
Číslo uznesenia
56/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
Najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na kúpu pozemku p. č. KN-C 60/24, katastrálne
územie Kurimany, výmera 100m2, zastavané plochy a nádvoria, v sume 132,- €, pre Petra
Polláka a manželku Mária Pollákovú, Kurimany č. 17.
Prezentácia
5
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
Mgr. Elena Novotná, Beáta Lechová, Ing. Martin
hlasovali:
Faltin, Ing. Ján Korba, Peter Slejzák
5
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
7. Príprava na oslavy „Mesiac úcty k starším“
Starostka informovala poslancov, že sa blíži oslava „Mesiac úcty k starším“, ktorá sa uskutoční
19.10.2016 o 15.hodine v KD. Na túto oslavu si pripravujú program deti z materskej školy, je
pozvaná aj folklórna skupina zo SNV, ktorá vystúpi s ľudovými piesňami a hovoreným slovom.
Číslo uznesenia
57/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie prípravy na oslavu „Mesiac úcty k starším“
Prezentácia
5
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
Mgr. Elena Novotná, Beáta Lechová, Ing. Martin
hlasovali:
Faltin, Ing. Ján Korba, Peter Slejzák
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

5
0
0

8. Postup pri odovzdávaní kompostérov domácnostiam
Starostka informovala poslancov, že kompostéry a štiepkovač z poskytnutej dotácie vo výške
5000,- € zo SAŽP z Programu obnovy dediny sú dodané, je potrebné dohodnúť priebeh
odovzdávania kompostérov domácnostiam. Poslanci navrhli najbližšiu sobotu t.j. 22.10.2016
v kultúrnom dome zo začiatkom 9.30 hod., v obecnom rozhlase sa vyhlási oznam o ich
odovzdávaní. Suma jedného dodaného kompostéra činí 69,- €. Z poskytnutej dotácie zo SAŽP
vychádza výška 41,67 €. Spolufinancovanie obce by bol rozdiel do výšky ceny kompostéra
v sume 27,33 €, čo je dosť vysoká suma, v rozprave bolo navrhnuté spolufinancovanie
domácností,
-starostka navrhla spolufinancovanie každej domácnosti v sume 5,- €
-poslanec Slejzák súhlasil s návrhom starostky v sume 5,-poslankyňa Mgr. Novotná navrhla sumu 20,- €
-poslanec Ing. Faltin navrhol 10,- €
-poslankyňa Lechová súhlasila so sumu 10,- €
-poslanec Ing. Korba sa nevyjadril
Poslanci sa uzhodli na spolufinancovaní každej domácnosti vo výške 10,- €.

Číslo uznesenia
58/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje spolufinancovanie jednej domácnosti na kompostér vo výške 10,- €
Prezentácia
5
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
Mgr. Elena Novotná, Beáta Lechová, Ing. Martin
hlasovali:
Faltin, Ing. Ján Korba,
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania: Peter Slejzák
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
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9. Rôzne
A, Starostka predložila Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
v materskej škole v Kurimanoch za školský rok 2015/2016, ktorú vypracovala riaditeľka MŠ
Mgr. Biricová. Poslanci k tejto správe nemali žiadne pripomienky.
Číslo uznesenia
59/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

Berie na vedomie
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole
v Kurimanoch za školský rok 2015/2016.
Prezentácia
5
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
Mgr. Elena Novotná, Beáta Lechová, Ing. Martin
hlasovali:
Faltin, Ing. Ján Korba, Peter Slejzák
5
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
B, Starostka informovala poslancov o zrušenej výzve, kde sme podávali žiadosť o dotáciu na
rekonštrukciu budovy č. 59.
C, Starostka informovala poslancov, že pripravuje žiadosť o dotáciu na ČOV.

Starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie bolo ukončené 22.36 hod.
Zapísala: Marcela Faltinová

..........................................................
Anna Hricová – starostka obce
Overovatelia zápisnice a uznesení:
Mgr. Elena Novotná ......................................
Ing. Ján Korba ...............................................

