Obec Kurimany

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V KURIMANOCH
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kurimany
konaného dňa 19.2.2018
Prítomní: starostka Anna Hricová
Poslanci: Ing. Martin Faltin
Peter Slejzák
Beáta Lechová
Mgr. Elena Novotná
Ing. Ján Korba
Ďalší prítomní: Marcela Faltinová, zapisovateľka
Neprítomní: hlavná kontrolórka obce JUDr. Lýdia Budziňáková - ospravedlnená
Verejnosť: --

Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesení
5. Informácia o faktúrach
6. Vyhodnotenie dotazníkov o nájomných bytoch
7. Správa hl. kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2017
8. Informácie o podaných žiadostiach o dotáciu
9. Rôzne
10. Návrh uznesení
11. Záver

1.Otvorenie zasadnutia
Rokovanie Obecného zastupiteľstva so začiatkom 19.00 hod. otvorila Anna Hricová, starostka
obce, úvodom privítala prítomných. Starostka skonštatovala, že počet prítomných poslancov
OZ je päť, zasadnutie je uznášaniaschopné.

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice a uznesení: Mgr. Elena Novotná, Beáta Lechová
Navrhovateľ uznesenia: Peter Slejzák
Zapisovateľka: Marcela Faltinová
Hlasovanie:
Za: Ing. Martin Faltin, Peter Slejzák, Mgr. Elena Novotná, Beáta Lechová, 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. Kontrola uznesení
5. Informácia o faktúrach
6. Vyhodnotenie dotazníkov o nájomných bytoch
7. Správa hl. kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2017
8. Informácie o podaných žiadostiach o dotáciu
9. Rôzne
10. Návrh uznesení
11. Záver
Číslo uznesenia
1/2018 zo dňa 19.2.2018
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
5
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
Ing. Martin Faltin, Peter Slejzák, Mgr. Elena Novotná,
hlasovali:
Beáta Lechová, Ing. Ján Korba
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

5
0
0

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

4. Kontrola uznesení
Uznesenie č. 55/2017
Starostka bola poverená zverejniť zámer predaja nehnuteľnosti najmenej na 15 dní a to
pozemok p. č. KN-C 19/3, výmera 1075 m2, zapísaný na LV 1, obec Kurimany, k .ú. Kurimany,
druh pozemku, 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, elektronickej úradnej tabuli,
regionálnej tlači.138/1994 Zb. o majetku obcí – uznesenie splnené

Uznesenie č. 56/2017
Uzatvoriť zmluvu a následne zapísať do KN zámenu nehnuteľností podľa § 9a ods. 8 písmeno
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, ako prípad hodný osobitného zreteľa medzi Obcou
Kurimany a rod. Chlebovcovou. - uznesenie splnené

5. Informácia o faktúrach nad 500,- €
Starostka obce predložila faktúry nad 500 € od posledného zasadnutia OZ:
Fa za strechu na budove s. č. 59 v sume 31 783,62 € dodávateľa StavStar s.r.o. Fa za vodné
1/2018 v sume 696,38 € - PVPS a. s. Poprad, faktúra za elektrickú energiu 580,- € - VSE Košice,
Fa za vodné 12/2017 v sume 569,23 € - PVPS a s. Poprad
Číslo uznesenia
2/2018 zo dňa 19.2.2018
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 strechu na budove s. č. 59 v sume 31 783,62 € dodávateľa StavStar s.r.o..
Fa za vodné 1/2018 v sume 696,38 € - PVPS a. s. Poprad
Fa za elektrickú energiu 580,- € - VSE Košice
Fa za vodné 12/2017 v sume 569,23 € - PVPS a s. Poprad
Prezentácia
5
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
Ing. Martin Faltin, Peter Slejzák, Mgr. Elena Novotná,
hlasovali:
Beáta Lechová, Ing. Ján Korba
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

5
0
0

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

6. Vyhodnotenie dotazníkov o záujme nájomného bývania
Starostka informovala poslancov o vrátených dotazníkoch k záujmu o nájomné bývanie.
Vrátených bolo celkom 20 dotazníkov, záujem o nájomné bývanie v obci majú 5 občania.
Dotazníky boli rozdané poslancami OZ do každej domácnosti. V dvoch poslaneckých obvodoch
nebol doposiaľ zistený prieskum záujmu o bývanie v nájomných bytoch. Poslanci dvoch
obvodov dotazníky rozdajú do domácností v najbližšej dobe. Starostka v tejto súvislosti
navrhla tento bod presunúť na nasledujúce OZ.

7. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2017
Starostka skonštatovala, že materiál, Správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok
2017 mali poslanci v dostatočnom predstihu zaslaný pred zasadnutím, preto ich vyzvala, ak
majú nejaké dotazy, prípadne chcú vysvetlenie ku kontrole, môžu tak urobiť, prítomná hlavná
kontrolórka môže zodpovedať. Poslanci nemali doplňujúce otázky.

Číslo uznesenia
3/2018 zo dňa 19.2.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kurimany za rok 2017
.
Prezentácia
5
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
Ing. Martin Faltin, Peter Slejzák, Mgr. Elena Novotná,
hlasovali:
Beáta Lechová, Ing. Ján Korba
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

5
0
0

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

8. Informácie o podaných žiadostiach o dotáciu
Starostka informovala poslancov že v januári 2018 bola vyhlásená výzva na športovú
infraštruktúru zo Slovenského futbalového zväzu. Obec sa do výzvy zapojila s tým, že ak
budeme úspešní, tak je tam spolufinancovanie obce 25 % zo schválenej sumy. Bola zaslaná

žiadosť o dotáciu na obnovu budovy šatní futbalového klubu. Žiadané je na opravy v budove,
výmenu bojlerov, doplnenie vykurovania, doplnenie tribúny pre divákov vo výške 24 000,-€.
Číslo uznesenia
4/2018 zo dňa 19.2.2018
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 o podanej žiadosti o dotáciu na športovú infraštruktúru
Prezentácia
5
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
Ing. Martin Faltin, Mgr. Elena Novotná, Beáta
hlasovali:
Lechová, Ing. Ján Korba, Peter Slejzák,
5
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

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

9. Rôzne
A, Starostka predložila návrh VZN č. 1/2018 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb,
ktorý musia mať obce prijaté v súvislosti s poskytovaním elektronických služieb. Poslanci OZ
mali doručený materiál v elektronickej podobe. Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli
obce a web stránke po dobu 15 dní. Od občanov v zákonnej lehote neboli doručené pripomienky
a návrhy. Poslanci k návrhu nemali pripomienky a VZN č. 1/2018 schválili.

Číslo uznesenia
5/2018 zo dňa 19.2.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
A, Konštatuje, že návrh VZN č. 1/2018 bol vyvesený v súlade so zákonom 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení § 6 ods. 3
B, Schvaľuje VZN č. 1/2018 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
Prezentácia
5
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
Ing. Martin Faltin, Mgr. Elena Novotná, Beáta
hlasovali:
Lechová, Ing. Ján Korba, Peter Slejzák,

5

Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

0
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

podpísané
...........................................................
Anna Hricová – starostka obce
B, Starostka informovala poslancov o vyhlásenej výzve Podpora rozvoja športu 2018. Je to
výzva, ktorá bola v minulom roku zrušená. Starostka navrhla, aby sa obec zapojila do výzvy
v programe 2. Detské ihriská. Ihrisko by bolo umiestnené v areáli budovy s. č. 59. Obec môže
žiadať finančné prostriedky vo výške do 13 000,- €. Spolufinancovanie obce je určené vo výzve
vo výške 5 %. Poslanci schválili predloženie žiadosti a spolufinancovanie.

Číslo uznesenia
6/2018 zo dňa 19.2.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
A, Schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na detské ihrisko v rámci
programu Rozvoj športu 2018
B, Schvaľuje spolufinancovanie obce vo výške najmenej 5% zo schváleného projektu
Prezentácia
5
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
Ing. Martin Faltin, Mgr. Elena Novotná, Beáta
hlasovali:
Lechová, Ing. Ján Korba, Peter Slejzák,
5
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
podpísané
...........................................................
Anna Hricová – starostka obce
C, Informácie starostky:
- z prebytočného dreva z budovy s.č. 59 by bolo možné za pomoci obecných stolárov urobiť
zvonicu na cintorín, na ktorú obec opakovane žiadala finančné prostriedky, oslovila stolárov,
ktorí predbežne prisľúbili pomoc.

- je potrebné naplánovať kultúrnospoločenské akcie v roku 2018. V tomto roku si obec
pripomenie 720 výročie 1. písomnej zmienky o obci, preto navrhla dva termíny usporiadania
osláv, vyzvala poslancov OZ aby si premysleli program podujatia.
- starostka poďakovala kultúrnej komisii pri OZ za usporiadanie karnevalu pre deti dňa
27.1.2018, ktorý sa uskutočnil v ten istý deň ako aj fašiangy – chodenie s rožňom.
- starostka pripomenula, aby sa aj v tomto roku obec zapojila do akcie Deň zeme, tak ako
každoročne a navrhla sobotu pred veľkou nocou, aby bolo čisto v dedine. Po návrhu poslancov
že je to skoro, možno bude ešte nepriaznivé počasie sa dohodli na inom termíne v apríli.

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

Overovatelia zápisnice a uznesení:
Mgr. Elena Novotná ................................................
Ing. Ján Korba .........................................................

