Obec Kurimany

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V KURIMANOCH
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kurimany
konaného dňa 22.9.2017
Prítomní: starostka Anna Hricová
Poslanci: Ing. Martin Faltin
Peter Slejzák
Ing. Ján Korba
Ďalší prítomní: hlavná kontrolórka obce JUDr. Lýdia Budziňáková
Marcela Faltinová, zapisovateľka
Neprítomní: Beáta Lechová
Mgr. Elena Novotná
Verejnosť:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Schválenie programu zasadnutia
Informácia o faktúrach
Návrh kúpnej zmluvy budovy bývalej základnej školy
Rôzne
Návrh uznesení
Záver

1.Otvorenie zasadnutia
Rokovanie Obecného zastupiteľstva so začiatkom 19.00 hod. otvorila Anna Hricová, starostka
obce, úvodom privítala prítomných. Poslankyne Lechová a Novotná sa ospravedlnili, starostka
skonštatovala, že počet prítomných poslancov je 3, OZ je uznášania schopné.

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice a uznesení: Ing. Ján Korba
Navrhovateľ uznesenia: Peter Slejzák
Zapisovateľka: Marcela Faltinová

Hlasovanie:
Za: 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. Návrh kúpnej zmluvy budovy bývalej základnej školy
6. Rôzne
7. Návrh uznesení
8. Záver
Číslo uznesenia
35/2017
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
3
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
Ing. Martin Faltin, Peter Slejzák, Ing. Ján Korba
hlasovali:
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

3
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 7/2017 z PVPS a. s. v sume 722,14 €
Refaktúra za vyplácanie rozhodcov pre jesennú časť 2017/2018 na súťaže riadené
Podtatranským futbalovým zväzom v sume 700,- €

Fa za technické a pracovné vybavenie DHZ Kurimany v sume 907,66 € - dodávateľ FIRE systém,
s.r.o.
Fa za vodné 8/2017 z PVPS a. s. v sume 806,08 €
Číslo uznesenia
36/2017
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 za 7/2017 z PVPS a. s. v sume 722,14 €
Refaktúra za vyplácanie rozhodcov pre jesennú časť 2017/2018 na súťaže riadené
Podtatranským futbalovým zväzom v sume 700,- €
Fa za technické a pracovné vybavenie DHZ Kurimany v sume 907,66 € - dodávateľ FIRE
systém, s.r.o.
Fa za vodné 8/2017 z PVPS a. s. v sume 806,08 €
Prezentácia
3
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
Ing. Martin Faltin, Peter Slejzák, Ing. Ján Korba
hlasovali:
3
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

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

5. Návrh kúpnej zmluvy budovy bývalej základnej školy
Starostka predložila návrh kúpnej zmluvy a zmluvy o predkupnom práve
medzi Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Iliašovce a Obcou Kurimany k nehnuteľnosti
stavby súp. č. 59 a pozemku C-KN par. č. 358/1, druh pozemku záhrady, výmera 1500m2.
Poslanci sa uzhodli na doplnení zmluvy o text „v prípade ak kupujúci zhodnotí prevádzanú
nehnuteľnosť od nadobudnutia vlastníctva a dôjde k uplatneniu predkupného práva zo strany
predávajúceho, predávajúci sa zaväzuje, že uhradí kupujúcemu toto zhodnotenie na základe
vypracovaného znaleckého posudku a preukázaných účtovných dokladov vzájomne si
odsúhlasených“.
Číslo uznesenia
37/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje

Doplnenie
predloženého návrhu kúpnej zmluvy so zmluvou o predkupnom práve
medzi Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Iliašovce a Obcou Kurimany k nehnuteľnostiam
v k. ú. Kurimany, stavba súp. č. 59 a pozemok C-KN par. č. 358/1, druh pozemku záhrady,
výmera 1500m2. o text „v prípade ak kupujúci zhodnotí prevádzanú nehnuteľnosť po
nadobudnutí vlastníctva a dôjde k uplatneniu predkupného práva zo strany predávajúceho,
predávajúci sa zaväzuje, že uhradí kupujúcemu cenu zhodnotenia na základe vypracovaného
znaleckého posudku a preukázaných účtovných dokladov vzájomne si odsúhlasených“.
Prezentácia
3
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
Ing. Martin Faltin, Peter Slejzák, Ing. Ján Korba
hlasovali:
3
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

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

Číslo uznesenia
38/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
Kúpnu zmluvu so
Zmluvou o predkupnom práve ako vecnom práve
medzi Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Iliašovce a Obcou Kurimany
- k nehnuteľnostiam v k. ú. Kurimany stavba súp. č. 59 „budova“ stojaca na pozemku C-KN
parc. č.358/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 1088 m2,
- pozemku C-KN par. č. 358/1, druh pozemku záhrady, výmera 1500m2 podľa predloženého
návrhu.
Prezentácia
3
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
Ing. Martin Faltin, Peter Slejzák, Ing. Ján Korba
hlasovali:
3
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

...........................................................
Anna Hricová – starostka obce
Starostka informovala poslancov, že v budove súp. č. 59 sú nefunkčné akumulačné pece, ktoré sú
v inventarizácií obce a je potrebné ich vyradiť z majetku. Pri búraní strechy zostali ohorené zvyšky
dreva, ktoré je potrebné odpratať, tiež sú tam nepoškodené časti zo strechy, ktoré sa môžu využiť
v obci, niektoré dosky sa použijú na debnenie. Starostka sa opýtala či majú poslanci nejaký návrh na
upotrebenie dreva. Poslanci sa vyjadrili, že so zvyškami zo strechy - dobré drevo použiť v obci
a ohorené zvyšky odpratať podľa uváženia starostky .

Po tomto bode poslanec Ing. Martin Faltin odišiel zo zastupiteľstva – cca 20.30 hod.

6. Rôzne
A, Starostka informovala poslancov, že nám bola schválená dotácia z PSK Prešov v sume
1000,-€, na výmenu priečky a doplnenie posilňovacích zariadení. Spolufinancovanie tejto
dotácie je 20%.

B, Starostka informovala poslancov, že oslavy 40. výročia otvorenia Materskej školy
v Kurimanoch sa uskutočnia 12.10.2017 o 14.00 hod. prehliadkou Materskej školy
a vystúpenie detí a spoločné posedenie s pozvanými hosťami bude v kultúrnom dome.

C, Starostka informovala poslancov, že sa blíži oslava „Mesiac úcty k starším“, ktorá sa
uskutoční 18.10.2017 o 15.00 hod. v KD. Na tejto oslave budú mať program deti z materskej
školy a mládež z obce.
Číslo uznesenia
39/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie
A, Informácie o dotácií z PSK Prešov v sume 1000,- €
B, Informácie o oslavách 40. výročí otvorenia Materskej školy v Kurimanoch
C, Informácie o oslavách „Mesiac úcty k starším“
Prezentácia
3
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
Ing. Martin Faltin, Peter Slejzák, Ing. Ján Korba
hlasovali:
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

3
0
0

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

Starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie bolo ukončené 21.15 hod.
Zapísala: Marcela Faltinová

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

