Obec Kurimany

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V KURIMANOCH
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kurimany
konaného dňa 27.4.2017
Prítomní: Starostka Anna Hricová
Poslanci: Ing. Martin Faltin
Ing. Ján Korba
Peter Slejzák
Mgr. Elena Novotná
Ďalší prítomní: Marcela Faltinová, zapisovateľka
Neprítomní: Beáta Lechová
Hlavná kontrolórka obce JUDr. Lýdia Budziňáková
Verejnosť: --Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Informácia o faktúrach
5. Kontrola uznesení
6. Návrhy zmlúv NSD – prevody vlastníctva
7. Vyhodnotenie VOS – predaj majetku obce
8. Rôzne
9. Návrh uznesení
10. Záver

1.Otvorenie zasadnutia
Rokovanie Obecného zastupiteľstva zo začiatkom 19.00 hod. otvorila Anna Hricová, starostka
obce, úvodom privítala prítomných.
Poslanec Faltin ospravedlnil poslankyňu Lechovú, starostka skonštatovala, že prítomní poslanci
OZ sú uznášania schopné.

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

Ing. Martin Faltin
Navrhovateľ uznesenia: Ing. Ján Korba
Zapisovateľka: Marcela Faltinová
Hlasovanie:
Za: Mgr. Elena Novotná, 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.
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Informácia o faktúrach
5. Kontrola uznesení
6. Návrhy zmlúv NSD – prevody vlastníctva
7. Vyhodnotenie VOS – predaj majetku obce
8. Rôzne
9. Návrh uznesení
10.Záver
Číslo uznesenia
12/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
A, Schvaľuje program zasadnutia
Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
Mgr. Elena Novotná, Ing. Martin Faltin, Ing. Ján
hlasovali:
Korba, Peter Slejzák
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

4
0
0

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

4. Informácia o faktúrach nad 500,- €

Predložila starostka obce
Fa za vodné PVPS a. s. v sume 547,96 € - obdobie 2/2017
Fa za poskytnutie odbornej poradenskej a konzultačnej činnosti k žiadosti o poskytnutie
dotácie na budovu č. 59 v sume 1800,- € - Energia plus s. r. o., Prešov
Fa za rozbor vody v sume 579,66 € - PVPS a. s. Poprad
Fa za vodné PVPS a. s. v sume 617,44 € - obdobie 3/2017
Číslo uznesenia
13/2017
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. v sume 547,96 € - obdobie 2/2017
Fa za poskytnutie odbornej poradenskej a konzultačnej činnosti k žiadosti o poskytnutie
dotácie v sume 1800,- € - Energia plus s.r.o., Prešov
Fa za rozbor vody v sume 579,66 € - PVPS a.s. Poprad
Fa za vodné PVPS a. s. v sume 617,44 € - obdobie 3/2017
Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
Mgr. Elena Novotná, Ing. Martin Faltin, Ing. Ján
hlasovali:
Korba, Peter Slejzák
4
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

5. Kontrola uznesení
Kontrola uznesenia
Uznesenie č. 5/2017
V tomto bode bol schválený zámer predať majetok, ktorý mal byť zverejnený na úradnej tabuli,
internetovej stránke a regionálnej tlači – uznesenie splnené.
Uznesenie č. 7/2017
Doporučilo starostke pokračovať v žiadaní o dotácie na opravu budovy č. 59, žiadosť bola
odoslaná – uznesenie splnené.
Číslo uznesenia
14/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie správu starostky obce o plnení uznesení zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 24.2.2017

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

4
0
0

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

6. Návrhy zmlúv NDS – prevody vlastníctva
Starostka obce predložila na rokovanie zmluvy na prevod vlastníckeho práva
k nehnuteľnostiam. Starostka informovala poslancov, že ide o pozemky pod poľnými cestami.
Predmetom rokovania sú:
1. Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam - pozemky pod objektom SO12200 Preložka poľnej cesty v km 5,936 D1, časť preložky k. ú. Kurimany je v dĺžke 270,50m2 na
parcelách podľa GP 35859890-63/2015.
2. Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam – pozemky pod objektom SO12200 Preložka poľnej cesty v km 5,936 D1 vo výmere 2734 m2 podľa GP 35859890-62/2015.
3. Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam – pozemky pod objektom SO12300 súbežná poľná cesta v km 5,880-6,370 D1 vo výmere 6044 m2 podľa GP 3585989062/2015.
Prevodom je Národná diaľničná spoločnosť a. s., Bratislava, ktorá prevádza predmetné
pozemky na Obec bezodplatne. Poslanci k bodu rokovania nemali žiadne pripomienky
a prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v prospech obce schválili.
Číslo uznesenia
15/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
za účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemkov stavebného objektu
-SO122-00 Preložka poľnej cesty v km 5,936 D1, časť preložky k. ú. Kurimany je v dĺžke
270,50m2 na parcelách podľa GP 35859890-63/2015.
-SO122-00 Preložka poľnej cesty v km 5,936 D1 vo výmere 2734 m2 podľa GP 3585989062/2015.
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Číslo
parcely

Kurimany 557/121
Kurimany 557/122

Parcela
registra

List
Vlastníctva

Spoluvl.podiel

Výmera
v m2

Druh
pozemku

SO 122-00

C
C

452
452

1/1
1/1

2062
672

Zast.pl.
Zast.pl.

SO122-00
SO122-00

-SO123-00 súbežná poľná cesta v km 5,880-6,370 D1 vo výmere 6044 m2 podľa GP
35859890-62/2015.
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Prevodca: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Nadobúdateľ: Obec Kurimany, Kurimany 56, 054 01
Odplata za prevod: bezodplatne
Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
Mgr. Elena Novotná, Ing. Martin Faltin, Ing. Ján
hlasovali:
Korba, Peter Slejzák
4
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

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

7.Vyhodnotenie VOS – predaj majetku obce
Starostka informovala poslancov, že na verejná obchodná súťaž, ktorá bola vyhlásená obcou
Kurimany – predaj pozemku KN-C 19/3 vo výmere 1075 m2, katastrálne územie Kurimany, do
termínu nikto nepredložil cenovú ponuku.
Číslo uznesenia
16/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie
Informáciu, že do VOS predaj pozemku KN-C 19/3 – nikto nepredložil cenovú ponuku
Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
Mgr. Elena Novotná, Ing. Martin Faltin, Ing. Ján
hlasovali:
Korba, Peter Slejzák
4
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

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

8. Rôzne
A, Starostka poslancom predložila Rozpočtové opatrenie č. 1, zmena v rozpočtovom opatrení
je medzi položkami. Poslanci nemali žiadne námietky. Rozpočtové opatrenie č. 1 je priložené
k zápisnici.
Číslo uznesenia
17/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č.1
Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
Mgr. Elena Novotná, Ing. Martin Faltin, Ing. Ján
hlasovali:
Korba, Peter Slejzák
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

4
0
0

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

B, Starostka informovala poslancov, že sa blíži Deň matiek, ktorý bude 14.5.2017. Starostka
vyzvala poslancov, aby sa uzhodli na termíne Športového dňa a Dňa obce. Po spoločnej
dohode navrhli dva termíny pre Športový deň 25.6.2017 alebo 9.7.2017 – termín sa vyberie
po dohode s futbalistami FK – Družstevník Kurimany. Deň obce sa uskutoční 12.8.2017.
Číslo uznesenia
19/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie
Termíny na:
Deň matiek – 14.5.2017
Športový deň – 25.6.2017 alebo 9.7.2017
Deň obce – 12.8.2017

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

4
0
0

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

C, Starostka informovala poslancov o žiadosti p. Zuzany Poláčekovej o odkúpenie pozemkov
vo vlastníctve obce podľa návrhu GP, ktorý si dala vyhotoviť žiadateľka. Jedná sa celkovo o 35
m2, parcely číslo C-KN 603/12 o výmere 17 m2, C-KN 66/134 o výmere 10 m2, C-KN 66/8 o výmere
8 m2, predmetné parcely sú oplotené, sú tesne pri potoku zo strany pána Poláčeka. Túto časť
sme v minulosti odkúpili od PDP Smižany za sumu 2,66 €. Poslanci sa uzhodli, že uvedený
majetok obce je prebytočný, preto schválili predaj vyššie uvedených pozemkov formou
verejnej obchodnej súťaže za cenu najmenej 2,66 €/m2. VOS bude zverejnená na úradnej
tabuli, internetovej stránke obce a regionálnej tlači.
Číslo uznesenia
20/2017 zo dňa 27.4.2017
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
A/ schvaľuje
1. zámer predať prebytočný majetok obce Kurimany, a to pozemky:
- parcela číslo C-KN 603/12 o výmere 17 m2, k. ú. Kurimany, okres Levoča, Prešovský kraj,
druh pozemku zastavané plochy, zakreslené v GP 21/2017, vyhotoveného geodetom
Ľudovítom Muránskym, úradne overený 12.5.2017 pod číslo G1-135/17.
- parcela číslo C-KN 66/134 o výmere 10 m2, k. ú. Kurimany, okres Levoča, Prešovský
kraj, druh pozemku zastavané plochy, zakreslené v GP 21/2017, vyhotoveného geodetom
Ľudovítom Muránskym, úradne overený 12.5.2017 pod číslo G1-135/17.
- parcela číslo C-KN 66/8 o výmere 8 m2, k. ú. Kurimany, okres Levoča, Prešovský kraj,
druh pozemku zastavané plochy, zakreslené v GP 21/2017, vyhotoveného geodetom
Ľudovítom Muránskym, úradne overený 12.5.2017 pod číslo G1-135/17.
2. spôsob predaja zhora vymedzeného majetku podľa §9a ods. 1 písm. a) zák. č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na základe obchodnej verejnej súťaže
najmenej za cenu vo výške 2,66 €/za m2.
3. podmienky predaja:
- záujemca predloží cenovú ponuku v lehote do 9.6.2017
- záujemca predloží návrh kúpnej zmluvy
- obec si vyhradzuje právo nehnuteľnosť nepredať – zrušiť zámer predaja majetoku obce

B/ poveruje obecný úrad
aby zverejnil najmenej na 15 dní zámer predať zhora uvedený majetok formou obchodnej
verejnej súťaže podľa §9a ods. 1 písm. a) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov na úradnej tabuli, internetovej stránke obce a regionálnej tlači.
Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
Mgr. Elena Novotná, Ing. Martin Faltin, Ing. Ján
hlasovali:
Korba, Peter Slejzák
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

4
0
0

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

D, Starostka informovala poslancov, že je potrebné odsúhlasiť sumu za nákup pozemkov
v lokalite IBV Kapustnice, od vlastníkov nehnuteľností, čo je potrebné ustanoviť v kúpnej
zmluve. Dôvodom je, že v decembri na rokovaní OZ poslanci doporučili starostke jednať
s vlastníkmi o sume 2,66 až do 4,-€. Vlastníci súhlasili so sumou 4€/m2.
Číslo uznesenia
21/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje

Nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov odkúpenie pozemkov v lokalite IBV
Kapustnice, katastrálne územie Kurimany, okres Levoča za cenu 4,- € /m2
- nehnuteľnosti uvedené na LV 496 k. ú. Kurimany,
parc. č. KN-E 66/2 – orná pôda o výmere 1409 m2, v spoluvlastníckom podiele
2/72 z celku od vlastníka nehnuteľností Mária Lacušová Ing., bytom Nábrežie
Hornádu 3416/11, 052 01 Spišská Nová Ves,
parc. č. KN-E 66/2 – orná pôda o výmere 1409 m2 v spoluvlastníckom podiele 2/72,
od vlastníka nehnuteľností Augustín Hric, bytom Kurimany 72, 054 01,
parc. č. KN-E 66/2 – orná pôda o výmere 1409 m2 v spoluvlastníckom podiele 2/72
a 1/18, od vlastníka nehnuteľností Ladislav Hric Ing., bytom Jána Nováka 6548/34,
080 01 Prešov.
- nehnuteľnosti uvedené na LV 71, k. ú. Kurimany,
parc. č. KN-E 66/3 – trvalé trávne porasty o výmere 1590 m2, v spoluvlastníckom
podiele 4/56 od vlastníka nehnuteľností Stanislava Chovanca, bytom Zimná
102/11,052 01 Spišská Nová Ves,
parc. č. KN-E 66/3 – trvalé trávne porasty o výmere 1590 m2, v spoluvlastníckom

podiele 4/56 od vlastníka nehnuteľností Mudr. Eduard Chovanec, bytom Pionierská
982/4, 017 01 považská Bystrica,
parc. č. KN-E 66/3 – trvalé trávne porasty o výmere 1590 m2, v spoluvlastníckom
podiele 4/56 od vlastníka nehnuteľností Alžbeta Salagová, bytom Štefunkova
3143/9, 821 03 Bratislava.
- nehnuteľnosti uvedené na LV 355, k. ú. Kurimany,
parc. č. KN-E 66/6 – trvalé trávne porasty o výmere 511m2 v podiele 1/1 od vlastníka
nehnuteľností Kvirín Pollák, bytom Kurimany 54, 054 01.
- nehnuteľnosti uvedené na LV 356, k. ú. Kurimany,
parc. č. KN-E 66/7 – trvalé trávne porasty o výmere 772 m2, v spoluvlastníckom
podiele 1/2 od vlastníka nehnuteľností Katarína Hricová, bytom Muránska 2164/6,
Spišská Nová Ves,
parc. č. KN-E 66/7 – trvalé trávne porasty o výmere 772 m2, v spoluvlastníckom
podiele 1/2 od vlastníka nehnuteľností Ladislav Hric Ing., bytom Jána Nováka
6548/34, 080 01 Prešov.
- nehnuteľnosti uvedené na LV 156, k. ú. Kurimany,
parc. č. KN-E 66/8 – trvalé trávne porasty o výmere 968 m2, v spoluvlastníckom
podiele 5/60 a 1/10 od vlastníka nehnuteľností Magdaléna Antalová, bytom
Kurimany 57, 054 01,
parc. č. KN-E 66/8 – trvalé trávne porasty o výmere 968 m2, v spoluvlastníckom
podiele 1/60 od vlastníka nehnuteľností Mgr. Zdenka Paločková, bytom Kurimany
67, 054 01,
parc. č. KN-E 66/8 – trvalé trávne porasty o výmere 968 m2, v spoluvlastníckom
podiele 6/10 od vlastníka nehnuteľností Ing. Štefan Grondžák, bytom Sládkovičova
3027/9, 052 01 Spišská Nová Ves,
parc. č. KN-E 66/8 – trvalé trávne porasty o výmere 968 m2, v spoluvlastníckom
podiele 2/10 od vlastníka nehnuteľností Katarína Grondžáková, bytom Kurimany
13, 054 01,
do vlastníctva Obce Kurimany.
Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
Mgr. Elena Novotná, Ing. Martin Faltin, Ing. Ján
hlasovali:
Korba, Peter Slejzák
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

4
0
0

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

E, Starostka informovala poslancov o zaslaní žiadostí o dotáciu.

Žiadosti boli odoslané: - na hasičské auto a požiarnu techniku
- na opravu požiarnej zbrojnice
- žiadosť na revitalizáciu plôch v obci
Ďalej starostka informovala poslancov, že je vyhlásená výzva pre obce na inštaláciu
kamerových systémov, bolo by vhodné zapojiť sa do tejto výzvy. Poslanci súhlasili. Kamerový
systém je potrebný, či už pre zistenie páchateľov čiernych skládok alebo vandalizmu.
Číslo uznesenia
22/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie
Informácie o odoslaných žiadostiach o dotáciu
Súhlasí
o zapojení sa do výzvy na kamerové systémy
Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
Mgr. Elena Novotná, Ing. Martin Faltin, Ing. Ján
hlasovali:
Korba, Peter Slejzák
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

4
0
0

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

F, Starostka informovala poslancov o oprave stolov a stoličiek v kultúrnom dome, o zrezaní
smrekov pri vchode do cintorína, zrezané stromy – drevo je uložené v garáži na ihrisku,
o orezaní kríkov pri škole. Ďalej informovala poslancov o zrezaní kríkov a vrbín v potoku za KD,
tieto orezy boli prevedené správcom vodného toku.
Číslo uznesenia
23/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie
Informácie o oprave stolov a stoličiek v KD,
O zrezaní smrekov pri vchode do cintorína a uložení dreva, o zrezaní kríkov pri škole
a orezaní kríkov a vrbín na potoku za KD.
Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:

Za uznesenie
hlasovali:
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

Mgr. Elena Novotná, Ing. Martin Faltin, Ing. Ján
Korba, Peter Slejzák

4
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

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

G, Starostka informovala poslancov, že v sobotu t. j. 29.4.2017 sa uskutočnia oslavy nedožitých
90 rokov Mons. Faltina, kde poslancov požiadala o pomoc pri usporiadaní osláv.

Starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie bolo ukončené 21.20 hod.
Zapísala: Marcela Faltinová

Overovatelia zápisnice a uznesení:
Ing. Martin Faltin ................................................
Peter Slejzák ........................................................

