Obec Kurimany

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V KURIMANOCH
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kurimany
konaného dňa 7.12.2017
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola uznesení
Informácia o faktúrach
Návrh rozpočtu na roky 2018-2020 a stanovisko hl. kontrolórky k návrhu rozpočtu
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2018
Návrh navýšenia fixného príspevku na obyvateľa na činnosť MAS LEV
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ za školský rok
2016/2017
10. Nakladanie s majetkom obce – predaj, zámena
11. Návrh odmien Obecnému zastupiteľstvu za rok 2017
12. Informácie o podaných žiadostiach o dotáciu
13. Rôzne
14. Návrh uznesení
15. 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 uznášaniaschopné.

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice a uznesení: Mgr. Elena Novotná, Ing. Ján Korba
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. Návrh rozpočtu na roky 2018-2020 a stanovisko hl. kontrolórky k návrhu rozpočtu
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. pol. 2018
8. Návrh navýšenia fixného príspevku na obyvateľa na činnosť MAS L
9. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ za školský rok
2016-2017
10. Nakladanie s majetkom obce – predaj, zámena
11.Návrh odmien Obecnému zastupiteľstvu za rok 2017
12.Informácie o podaných žiadostiach o dotáciu
13.Rôzne
14.Návrh uznesení
15.Záver

Číslo uznesenia
49/2017 zo dňa 7.12.2017
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
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

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

4. Kontrola uznesení
Uznesenie č. 43/2017
Starostka bola poverená zverejniť zámer zámeny nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitého
zreteľa, podľa §9a ods. 8 písm. e)zákona 138/1994 Zb. o majetku obcí – uznesenie splnené

Uznesenie č. 44/2017
Zaslať žiadosť o nenávratný finančný príspevok - NFP na rekonštrukciu budovy s.č. 59 –
uznesenie splnené

Uznesenie č.46/2017
Starostka bola poverená jednať o majetkoprávnom vysporiadaní pozemkov pri miestnej
komunikácií parc. číslo C KN 615/2 – uznesenie je v riešení

5. Informácia o faktúrach nad 500,- €
Starostka obce predložila faktúry nad 500 € od posledného zasadnutia OZ:
Fa za demontáž pôvodných dverí a montáž dverí a svetlíka + oprava ostení + doprava v sume
698,40 €.
Fa za vodné 10/2017 v sume 642,36 € - PVPS a. s. Poprad
Fa za rozšírenie verejného osvetlenia v obci Kurimany v lokalite „Nad dedinou“ v sume
1742,78 € - UNI elektro s.r.o., Smižany
Fa za demontáž vyhorenej časti a nadstavba administratívnej budovy na základe zmluvy
o dielo v sume 17286,49 € - SK Ademma s.r.o. – Ludorvá
Fa za vodné 11/2017 v sume 574,22 € - PVPS a.s. Poprad
Číslo uznesenia
50/2017 zo dňa 7.12.2017
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 demontáž pôvodných dverí a montáž dverí a svetlíka + oprava ostení + doprava v sume
698,40 €.

Fa za vodné 10/2017 v sume 642,36 € - PVPS a. s. Poprad
Fa za rozšírenie verejného osvetlenia v obci Kurimany v lokalite „Nad dedinou“ v sume
1742,78 € - UNI elektro s.r.o., Smižany
Fa za demontáž vyhorenej časti a nadstavba administratívnej budovy na základe zmluvy
o dielo v sume 17286,49 € - SK Ademma s.r.o. – Ludorvá
Fa za vodné 11/2017 v sume 574,22 € - 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
5
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

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

6. Návrh rozpočtu na roky 2018-2020 a stanovisko hl. kontrolórky k návrhu
rozpočtu
Starostka predložila poslancom návrh rozpočtu na roky 2018-2020. Poslanci mali materiál
rozpočet zaslaný pred zasadnutím OZ, rozpočet si preštudovali a nemali žiadne návrhy
a pripomienky. K rozpočtu predložila aj svoje stanovisko hlavná kontrolórka obce, ktorá
odporúča rozpočet na rok 2018 schváliť a návrh rozpočtov na roky 2019 a 2020 vziať na
vedomie.
Číslo uznesenia
51/2017 zo dňa 7.12.2017
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje rozpočet na rok 2018
Berie na vedomie rozpočet na roky 2019-2020
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

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

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2018
Starostka predložila plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2018, poslanci
materiál mali odoslaný pred OZ, poslanci nemali doplňujúce návrhy.
Číslo uznesenia
52/2017 zo dňa 7.12.2017
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 plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 bol zverejnený na úradnej
tabuli a webovej stránke obce dňa 20.11.2017, t. j. po dobu najmenej 15 dní pred schválením,
B/ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kurimany na I. polrok 2018
podľa predloženého návrhu,
C/ poveruje hlavnú kontrolórku obce JUDr. Lýdiu Budziňákovú vykonaním kontrol podľa
schváleného plánu.
Prezentácia
5
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
Ing. Martin Faltin, Peter Slejzák, Mgr. Elena Novotná,
hlasovali:
Beáta Lechová, Ing. Ján Korba
5
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

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

8. Návrh navýšenia fixného príspevku na obyvateľa na činnosť MAS LEV
Starostka informovala poslancov, že sa zúčastnila valného zhromaždenia MAS LEV, kde bol
návrh na zvýšenie členského príspevku z dôvodu nepostačujúcich finančných prostriedkov na
chod MAS LEV. Ide o zvýšenie zo sumy 50 centov na 80 centov na obyvateľa a rok pre obdobie
2018-2023. Poslanci s návrhom súhlasili.
Číslo uznesenia
53/2017 zo dňa 7.12.2017
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje navýšenie fixného členského príspevku z 0,50 €/ob. na 0,80 €/obyvateľa v rámci
programovacieho obdobia počas rokov 2018 – 2023. Flexibilný členský príspevok, ktorý sa
viaže na obcou získané nenávratné finančné prostriedky, ostáva na úrovni 3 % zo
zazmluvnenej sumy schváleného projektu. Toto uznesenie nahrádza predchádzajúce
uznesenie pod číslom 93/2015 zo dňa 20.11.2015.

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

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

9. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno- vzdelávacej činnosti v MŠ
za školský rok 2017/2017
Starostka predložila poslancom Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno- vzdelávacej
činnosti v MŠ za školský rok 2017/2017, ktorú vypracovala p. riaditeľka MŠ Mgr. Biricová.
Poslanci k tejto správe nemali žiadne pripomienky.
Číslo uznesenia
54/2017 zo dňa 7.12.2017
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 o výsledkoch a podmienkach výchovno- vzdelávacej činnosti
v MŠ za školský rok 2016/2017.
Prezentácia
5
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
Ing. Martin Faltin, Peter Slejzák, Mgr. Elena Novotná,
hlasovali:
Beáta Lechová, Ing. Ján Korba
5
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

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

10. Nakladanie s majetkom obce – predaj zámena
Starostka informovala poslancov, že je záujem o kúpu pozemku KN-C 19/3 vo výmere 1075
m2, katastrálne územie Kurimany, je potrebné prehodnotiť cenu pozemku. Starostka oslovila
poslancov aby sa vyjadrili a navrhli sumu za 1 m2, poslanec Slejzák navrhol 10,-€/m2,
poslankyňa Novotná navrhla 10,-€/m2, poslankyňa Lechová navrhla 12,-€/m2, poslanec Faltin

taktiež 12,-€/m2 a poslanec Korba 10,-€/m2. Dohodli sa na aritmetickom priemere
z predložených návrhov s ktorých vyšla suma 11,-€. Predaj pozemku sa uskutoční verejnou
obchodnou súťažou, bude zverejnený na úradnej tabuli, na elektronickej úradnej tabuli na web
stránke obce a v regionálnej tlači.
Číslo uznesenia
55/2017 zo dňa 7.12.2017
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 majetok obce Kurimany, a to pozemok p.č. KN-C 19/3, výmera 1075 m2,
zapísaný na LV 1, obec Kurimany, k.ú. Kurimany, druh pozemku záhrady a podľa GP
vypracovaného geodetom J. Chovancom, č. GP 103/2016, overený dňa 21.12.2016 pod
číslom G1-390/16,
2. spôsob predaja zhora vymedzeného majetku podľa §9a ods. 1 písm. a) zák. č. 138/1991
Zb.1 o majetku obcí v znení neskorších predpisov na základe obchodnej verejnej súťaže
najmenej za cenu 11,- €/m2,
3. podmienky predaja :
- záujemca predloží ponuku v lehote do 27.12.2017,
- návrh kúpnej zmluvy
- obec si vyhradzuje právo nehnuteľnosť nepredať – zrušiť zámer predať majetok obce,
- obsahom kúpnej zmluvy bude, aby stavebník mal do 2 rokov právoplatné rozhodnutie o
povolení stavby.
B/ poveruje obecný úrad
aby zverejnil najmenej na 15 dní zámer predať zhora uvedený majetok formou obchodnou
verejnou súťažou, 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.
Prezentácia
5
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
Mgr. Elena Novotná, Beáta Lechová, Ing. Martin
hlasovali:
Faltin, Peter Slejzák, Ing. Ján Korba
5
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

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

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 19.10.2017 uznesením 43/2017 bol schválený
zámer zámeny pozemkov z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 pís. c)
zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obci v znení neskorších predpisov. Zámer zámeny
pozemkov bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle dňa 20.11.2017 na 15 dní.
Obecné zastupiteľstvo schválilo zámenu pozemkov.

Číslo uznesenia
56/2017 zo dňa 7.12.2017
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
3/5 väčšinou hlasov všetkých poslancov zámenu nehnuteľností podľa § 9a ods. 8 písmeno
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, ako prípad hodný osobitného zreteľa a to:
–

–

–

parcelu C-KN 603/1, LV 1, evidovaná na katastrálnej mape na Obec Kurimany ako
ostatné plochy o celkovej výmere 13 161 m2, predmetom zámeny je novovytvorená
parcela č. 603/13 o výmere 102 m2, v prospech Miroslav Chlebovec a PaedDr. Beáta
Chlebovcová, bytom Kurimany 105,
parcelu C-KN 607/1, LV 1, evidovanú na katastrálnej mape na Obec Kurimany ako
zastavané plochy, o celkovej výmere 5 298 m2, predmetom zámeny je novovytvorená
parcela č. 607/2 o výmere 21 m2, v prospech Miroslav Chlebovec a PaedDr. Beáta
Chlebovcová, bytom Kurimany 105,
parcelu C-KN 8/2, LV 271, evidovanú na katastrálnej mape na Miroslav Chlebovec a
PaedDr. Beáta Chlebovcová, ako záhrady, o celkovej výmere 246 m2, predmetom
zámeny je novovytvorená parcela č. 8/4 o výmere 28 m2, v prospech obce Kurimany.

Parcely boli oddelené podľa GP 12/2017 vypracovaného geodetom Jozefom Chovancom,
overeného pod č. G1-167/17, dňa 14.6.2017.
Dôvody osobitného zreteľa:
Obec Kurimany predmetné novovytvorené pozemky 603/13 a 607/2, dlhodobo nevyužíva
a zamenený pozemok č. 8/4 využije ako prístupovú cestu k IBV Kapustnice, pozemok bude
slúžiť na verejnoprospešný účel. Pozemky sú priľahlé k nehnuteľnosti vo vlastníctve
žiadateľov, tieto pozemky sú umiestnením nepoužiteľné pre iné osoby, ako pre vlastníka
priľahlej nehnuteľnosti, prevodom pozemkov sa zosúladí skutkový stav so stavom právnym.
Správny poplatok návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti a náklady na zhotovenie
geometrického plánu budú znášať obidve strany rovným dielom.
Zámer prevodu bol zverejnený v zmysle zákona č. 138/1991 Zb.

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

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

Starostka informovala poslancov, že všetky pozemky na IBV Kapustnice sú odkúpené.
Na Správe katastra sú tri zmluvy podané na zápis na vklad. Starostka informovala poslancov
o rozpočte na inžinierske siete.
Číslo uznesenia
57/2017 zo dňa 7.12.2017
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie o odkúpených pozemkoch na IBV Kapustnice
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

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

11. Návrh odmien Obecnému zastupiteľstvu za rok 2017
Starostka navrhla odmenu hlavnej kontrolórke obce Kurimanoch v sume 100 € za celoročnú
činnosť.
Odmena poslancom OZ za celoročnú činnosť, za každé zasadnutie 6,- € a každému členovi
komisie podľa účasti na akciách. Jedna akcia 17,50 €.
Mgr. Elena Novotná: účasť na OZ 6x, aktivity 4x, spolu 106,-€
Beáta Lechová: účasť na OZ 3x, aktivity 4x, spolu 88,- €
Peter Slejzák: účasť na OZ 7x, aktivity 4x, spolu 112,- €
Ing. Martin Faltin: účasť na OZ 7x, aktivity 6x, spolu 147,- €
Ing. Ján Korba: účasť na OZ 5x, aktivity 4x, spolu 100,- €

Číslo uznesenia
58/2017 zo dňa 7.12.2017
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
A, Schvaľuje odmenu hlavnému kontrolórovi obce Kurimany v sume 100,- €
B, Schvaľuje odmeny poslancom OZ
Prezentácia
5
poslancov:

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

5
0
0

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

12. Informácie o podaných žiadostiach o dotáciu
Starostka informovala poslancov, že bola odoslaná žiadosť o NFP na budovu č.59. Ďalej, že
vychádzajú výzvy na triedený zber komunálnych odpadov.
Číslo uznesenia
59/2017 zo dňa 7.12.2017
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 o podanej žiadosti o dotáciu na budovu č.59
a zverejnených výzvach
Prezentácia
5
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
Ing. Martin Faltin, Mgr. Elena Novotná, Beáta
hlasovali:
Lechová, Ing. Ján Korba, Peter Slejzák,
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

5
0
0

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

13. Rôzne
A, Starostka informovala poslancov, že nám bola doručená žiadosť z Okresného súdu Sp. Nová
Ves na navrhnutie a voľba kandidáta za prísediaceho k príslušnému súdu. Doteraz vo funkcii
prísediaceho bola Marcela Faltinová. Prísediaci sú volení na obdobie štyroch rokov po splnení
podmienok v ustanovení § 142 ods. 1,2,3, vyššie citovaného zákona. Poslanci navrhli jej
opätovnú voľbu.

Číslo uznesenia
60/2017 zo dňa 7.12.2017
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Volí – ako prísediacu Marcelu Faltinovú
Prezentácia
5
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
Ing. Martin Faltin, Mgr. Elena Novotná, Beáta
hlasovali:
Lechová, Ing. Ján Korba, Peter Slejzák,
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

5
0
0

...........................................................
Anna Hricová – starostka obce
B, Starostka informovala poslancov, že dňa 13.12.2017 v kultúrnom dome sa uskutoční
Vianočná besiedka, ktorú pripravili deti z MŠ, vystupovať budú aj deti zo ZŠ z Iliašoviec. Na
túto vianočnú besiedku pozvala prítomných poslancov, kde po skončení bude malé pohostenie
v rámci ukončenia roka.
C, Starostka navrhla termíny OZ na budúci rok 2018 – 8.2.2018, 9.4.2018, 7.6.2018, 2.8.2018,
4.10.2018, 9.11.2018.
Číslo uznesenia
61/2017 zo dňa 7.12.2017
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje – termíny OZ na rok 2018 – 8.2.2018, 9.4.2018, 7.6.2018, 2.8.2018,
4.10.2018,9.11.2018
Prezentácia
5
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
Ing. Martin Faltin, Mgr. Elena Novotná, Beáta
hlasovali:
Lechová, Ing. Ján Korba, Peter Slejzák,
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

5
0
0

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

D, Na základe výsledkov práce starostky obce Kurimany za rok 2017 navrhli a schválili
poslanci navýšenie mzdy o 14 % na mesiac december 2017 v zmysle § 3 ods. 2) zákona č.
253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Číslo uznesenia
62/2017 zo dňa 7.12.2017
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje – navýšenie mzdy starostke obce Kurimany o 14% na mesiac december 2017
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

...........................................................
Anna Hricová – starostka obce
Starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie bolo ukončené 22.20 hod.
Zapísala: Marcela Faltinová

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

