Obec Kurimany

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V KURIMANOCH
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kurimany
konaného dňa 24.7.2017
Prítomní: starostka Anna Hricová
Poslanci: Ing. Martin Faltin
Peter Slejzák
Mgr. Elena Novotná
Ing. Ján Korba
Ďalší prítomní: hlavná kontrolórka obce JUDr. Lýdia Budziňáková
Marcela Faltinová, zapisovateľka
Neprítomní: Beáta Lechová
Verejnosť: PaedDr. Ján Dravecký PhD.
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Informácia o faktúrach
5. Budova bývalej základnej školy s. č. 59, návrh riešenia
6. Výzva Prezídia HaZZ na predkladanie žiadostí o dotáciu
7. Utvorenie komisie pre vyhlásenú súťaž – úprava balkónov a predzáhradiek
8. Rôzne
9. Návrh uznesení
10. Záver

1.Otvorenie zasadnutia
Rokovanie Obecného zastupiteľstva so začiatkom 19.00 hod. otvorila Anna Hricová, starostka
obce, úvodom privítala prítomných. Poslankyňa Lechová sa pre nemoc ospravedlnila, starostka
skonštatovala, že počet prítomných poslancov je 4, OZ je uznášania schopné.

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice a uznesení: Ing. Ján Korba
Peter Slejzák

Navrhovateľ uznesenia: Mgr. Elena Novotná
Zapisovateľka: Marcela Faltinová
Hlasovanie:
Za: Mgr. Elena Novotná, Ing. Martin Faltin, Peter Slejzák, Ing. Ján Korba
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.
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Informácia o faktúrach
5. Budova bývalej základnej školy s.č.59, návrh riešenia
6. Výzva Prezídia HaZZ na predkladanie žiadosti o dotáciu
7. Utvorenie komisie pre vyhlásenú súťaž – úprava balkónov a predzáhradiek
8. Rôzne
9. Návrh uznesení
10.Záver
Číslo uznesenia
30/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
Program zasadnutia
Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
Mgr. Elena Novotná, Ing. Martin Faltin, Peter Slejzák,
hlasovali:
Ing. Ján Korba
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

4
0
0

..........................................................
Anna Hricová – starostka obce

4. Informácia o faktúrach nad 500,- €
Starostka obce predložila faktúry nad 500 € od posledného zasadnutia OZ:

Fa za vodné za 6/2017 z PVPS a. s. v sume 729,62 €
Číslo uznesenia
31/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje preplatenie faktúr nad 500,- €
Fa za vodné PVPS a. s. za mesiac jún v sume 729,62 €
Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
Mgr. Elena Novotná, Ing. Martin Faltin, Peter Slejzák,
hlasovali:
Ing. Ján Korba
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

4
0
0

...........................................................
Anna Hricová – starostka obce

5. Budova bývalej základnej školy s. č. 59, návrh riešenia
Starostka informovala poslancov, že dňa 18.7.2017 sa uskutočnilo stretnutie pána farára Mgr. Ing.
Františka Hrušovského s členmi hospodárskej rady v Kurimanoch na ktorú bol prizvaná aj starostka
obce k problematike budovy bývalej základnej školy v Kurimanoch, s. č. 59, katastrálne územie
Kurimany, vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Iliašovce, zapísaná na liste vlastníctva č.17
Okresným úradom Levoča, katastrálny odbor. Na stretnutí hospodárskej rady sa členovia dohodli, že
budovu s. č. 59 odporučia na predaj ak obec bude mať naďalej záujem. Dňa 21.7.2017 p. farár Mgr.
Ing. František Hrušovský a Dr. Ján Dravecký – člen hospodárskej rady boli na stretnutí na Spišskom
biskupstve a so spišským biskupom Mons. Štefanom Sečkom sa dohodli, že budovu s. č. 59 navrhujú
predať obci Kurimany za 1,- euro. Starostka oslovila poslancov aby sa vyjadrili, poslanci sa zhodli, že je
to výhodná ponuka. Budova bude stále v obci, bude vo vlastníctve obce, obec môže žiadať o dotácie
na jej obnovu, bude slúžiť občanom obce Kurimany pre potreby samosprávnych činností a služieb. Na
zasadnutie OZ bol prizvaný Dr. Ján Dravecký, člen hospodárskej rady, ktorý poskytol
informácie, podmienky k odkúpeniu budovy a k uzavretiu kúpnej zmluvy zo strany Rímskokatolíckej
cirkvi, Farského úradu Iliašovce ako vlastníka budovy .

Číslo uznesenia
32/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
Odkúpenie budovy bývalej základnej školy súpisné číslo 59, katastrálne územie Kurimany, vo
vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Iliašovce, zapísaná na liste vlastníctva č.17 Okresným
úradom Levoča, katastrálny odbor, za cenu 1,- € v prospech obce Kurimany.

Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
Mgr. Elena Novotná, Ing. Martin Faltin, Peter Slejzák,
hlasovali:
Ing. Ján Korba
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

4
0
0

...........................................................
Anna Hricová – starostka obce

6. Výzva Prezídia HaZZ na predkladanie žiadosti o dotáciu
Starostka informovala poslancov OZ o vyhlásení výzvy Prezídia HaZZ na predkladanie žiadostí
o dotáciu na obnovu a rekonštrukcie hasičských zbrojníc. Výzva je otvorená do 31. augusta
2017. Je potrebné urýchlene začať s prípravou podkladov k žiadosti, starostka oslovila výbor
DHZO, aby upresnili svoje návrhy čo je potrebné rekonštruovať, alebo doplniť. V prípade
poskytnutia vozidla IVECO, o ktoré obec požiadala, bude potrebné vymeniť vchodové dvere
na zbrojnici, alebo presťahovať požiarnu zbrojnicu do garáži na ihrisku, kde sú potrebné tiež
stavebné úpravy.
Číslo uznesenia
33/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
A, Zapojenie obce do výzvy Prezídia HaZZ podaním žiadosti o dotáciu na požiarnu
zbrojnicu.
B, Spolufinancovanie vo výške 5% z vlastných zdrojov
Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
Mgr. Elena Novotná, Ing. Martin Faltin, Peter Slejzák,
hlasovali:
Ing. Ján Korba
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

4
0
0

...........................................................
Anna Hricová – starostka obce

7. Utvorenie komisie pre vyhlásenú súťaž – úprava balkónov a predzáhradiek
Aj v roku 2017 je vyhlásená súťaž o najkrajšiu predzáhradku, balkón. K zhodnoteniu súťaže je
potrebné utvoriť komisiu, ktorá prejde obcou a vyhodnotí súťaž. Komisia bude zložená z radov
poslancov a dobrovoľníkov. Zloženie komisie: Beáta Lechová, Helena Koverová, Katarína
Polláková, Gabriela Dravecká, Bc. Iveta Tomaščáková.
Číslo uznesenia
34/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
Komisiu pre vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu predzáhradku a balkón v zložení:
Beáta Lechová, Helena Koverová, Katarína Polláková, Gabriela Dravecká, Bc. Iveta
Tomaščáková.
Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
Mgr. Elena Novotná, Ing. Martin Faltin, Peter Slejzák,
hlasovali:
Ing. Ján Korba
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

4
0
0

...........................................................
Anna Hricová – starostka obce

Starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie bolo ukončené 22.05 hod.
Zapísala: Marcela Faltinová

Overovatelia zápisnice a uznesení:
Ing. Ján Korba ................................................
Peter Slejzák ........................................................

