Obec Kurimany

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V KURIMANOCH
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kurimany
konaného dňa 9.4.2018
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.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola uznesení
Informácia o faktúrach
Záverečný účet obce Kurimany za rok 2017, stanovisko hlavnej kontrolórky obce
k záverečnému účtu
7. Správa o inventarizácii obecného majetku za rok 2017
8. Nakladanie s odpadmi
9. Majetok obce – prevody, nakladanie s majetkom
10. Informácie o podaných žiadostiach o dotáciu a o obecných investíciách
11. Príprava na 720. výročie prvej písomnej zmienky o obci – Deň obce
12. Rôzne
13. Návrh uznesení
14. 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: Ing. Martin Faltin, Ing. Ján Korba
Navrhovateľ uznesenia: Mgr. Elena Novotná
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.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola uznesení
Informácia o faktúrach
Záverečný účet obce Kurimany za rok 2017, stanovisko hlavnej kontrolórky obce
k záverečnému účtu
7. Správa o inventarizácií obecného majetku za rok 2017
8. Nakladanie s odpadmi
9. Majetok obce – prevody, nakladanie s majetkom
10. Informácie o podaných žiadostiach o dotáciu a o obecných investíciách
11. Príprava na 720. výročie prvej písomnej zmienky o obci – Deň obce
12. Rôzne
13. Návrh uznesení
14. Záver
Číslo uznesenia
7/2018 zo dňa 9.4.2018
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
hlasovali:
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

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

5
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
podpísané
..........................................................
Anna Hricová – starostka obce

4. Kontrola uznesení
Uznesenie č. 6/2018
Vypracovaná žiadosť na vybudovanie detského ihriska bola zaslaná na Úrad vlády SR v rámci
programu Rozvoja športu 2018 – uznesenie splnené

5. Informácia o faktúrach nad 500,- €
Starostka obce predložila faktúry nad 500 € od posledného zasadnutia OZ:
Fa za vodné 2/2018 v sume 527,69 € - PVPS a. s. Poprad, faktúra za vodné 3/2018 v sume
562,58 € - PVPS a s. Poprad
Číslo uznesenia
8/2018 zo dňa 9.4.2018
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 vodné 2/2018 v sume 527,69 € - PVPS a. s. Poprad
Fa za vodné 3/2018 v sume 562,58 € - 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. Záverečný účet obce Kurimany za rok 2018, stanovisko hlavnej
kontrolórky obce k záverečnému účtu
Starostka predložila poslancom Záverečný účet obce za rok 2017, poslanci nemali žiadne
otázky, zároveň kontrolórka predniesla svoje odborné stanovisko k záverečnému účtu za rok
2017, kontrolórka v závere svojej správy odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť záverečný
účet a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Číslo uznesenia
9/2018 zo dňa 9.4.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
A, Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Kurimany za rok 2016 výrokom:
Celoročné hospodárenie sa schvaľuje „bez výhrad“
B, Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra
k návrhu záverečného účtu 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
5
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
podpísané
...........................................................
Anna Hricová – starostka obce

7. Správa o inventarizácií obecného majetku za rok 2017
Správu o inventarizácií obecného majetku za rok 2017 prečítala pracovníčka OcÚ, poslanci
vykonali inventarizáciu obecného majetku. Ústredná inventarizačná komisia odporúča
nepoužiteľný a opotrebovaný majetok vyradiť. Označený ako nepoužiteľný a opotrebovaný
majetok bol vyradený.
Číslo uznesenia
10/2018 zo dňa 9.4.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o inventarizácii majetku a záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov obce Kurimany k 31.12.2017
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:

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

8.Nakladanie s odpadmi
Starostka informovala poslancov, že bola podpísaná zmluva s firmou NATUR-PACK zmluva
o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov. Zmluva je uzatvorená do
31.12.2018.
Číslo uznesenia
11/2018 zo dňa 9.4.2018
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 podpísaní zmluvy s NATUR-PACK o zabezpečení
systému združeného nakladania s odpadmi z obalov.
Prezentácia
5
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
Ing. Martin Faltin, Peter Slejzák, Mgr. Elena Novotná,
hlasovali:
Beáta Lechová, Ing. Ján Korba
Proti uzneseniu
hlasovali:

5
0

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

9. Majetok obce – prevody, nakladanie s majetkom
Starostka podala informáciu o problémoch so zápisom geometrického plánu v lokalite IBV
Kapustnice z dôvodu, že sa vyskytol nesúlad zakreslených parciel – potok, zastavané plochy,
ktoré nie sú GP rozdelené. Je potrebné dať vyhotoviť ešte jeden geometrický plán, ktorý by
rozdelil parcely, aby parcely bolo možné zapísať. Starostka navrhla poslanom na schválenie
vyhotovenie GP, ktorým by sa nesúlad odstránil. Poslanci s vyhotovením GP súhlasili.

Číslo uznesenia
12/2018 zo dňa 9.4.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje: Vypracovanie geometrického plánu na oddelenie parciel v lokalite IBV Kapustnice
Prezentácia
poslancov:
Hlasovanie poslancov:

5

Za uznesenie
hlasovali:
Proti uzneseniu
hlasovali:

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

5
0

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

10. Informácie o podaných žiadostiach o dotáciu a o obecných investíciách
Starostka informovala poslancov o podaných žiadostiach o dotáciu:
- Hasičská zbrojnica – stavebné práce, ktoré budú zahŕňať výmenu garážovej brány, okien,
vnútorné vysprávky, kovové schodište, spevnené prístupové plochy.
- Oprava rezervoára – vysprávky na objekte, spevnenie a prekrytie strieškou, čo môže slúžiť
ako malý amfiteáter.

Číslo uznesenia
13/2018 zo dňa 9.4.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie informácie o podaných žiadostiach:
- Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice – stavebné práce
- Rekonštrukcia rezervoára – požiarneho vodojemu
Prezentácia
5
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
Ing. Martin Faltin, Peter Slejzák, Mgr. Elena Novotná,
hlasovali:
Beáta Lechová, Ing. Ján Korba
Proti uzneseniu
hlasovali:

5
0

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

Starostka informovala poslancov na nevyhnutnosť rekonštrukcie hygienických zariadení
v Materskej škole, ktoré neboli opravované od jej výstavby. Na tento účel bola podaná žiadosť
o dotáciu. V prípade že nebudeme úspešní je potrebné financovať aktivitu z obecných zdrojov

a municipálneho úveru, kde v tomto roku môžeme vyčerpať sumu cca 9 500 €. Rekonštrukcia
by sa mala realizovať v priebehu letných prázdnin. Je potrebné vypracovať rozpočet a vykonať
verejné obstarávanie na tento účel.
Číslo uznesenia
14/2018 zo dňa 9.4.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje: Rekonštrukciu vnútorných priestorov v materskej škole
Prezentácia
5
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
Ing. Martin Faltin, Peter Slejzák, Mgr. Elena Novotná,
hlasovali:
Beáta Lechová, Ing. Ján Korba
Proti uzneseniu
hlasovali:

5
0

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

11. Príprava na 720. výročie prvej písomnej zmienky o obci – Deň obce
Starostka informovala poslancov OZ že v roku 2018 pripadá 720. výročie prvej písomnej
zmienky o obci, 90. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru v obci a 55. výročie
založenia futbalového klubu. Je potrebné si tieto udalosti slávnostne pripomenúť. Termín sa
predbežne určil na 4. -5. augusta prípadne na 11. -12. augusta.

12. Rôzne
A, Starostka informovala poslancov, že potrebujeme meniť vodomery v domácnostiach, sú to
veľké náklady, zakúpia sa nové vodomery a niektoré sa dajú ciachovať. Je tam však riziko, že
ak je neopraviteľný vodomer za ciachovanie je potrebné zaplatiť takú istú sumu ako za
použiteľný. Potom ciachovaný vodomer vyjde cenovo pomerne rovnako ako nový vodomer.
Vodomery sa budú priebežne vymieňať.
B, Starostka pripomenula poslancom, že ako každý rok tak aj tento je potrebné aby sa
uskutočnila brigáda „Deň zeme“, všetci sa uzhodli na dátume 21.4.2018 so začiatkom 8.30hod
pred OcÚ. Ďalej spomenula ďalšiu akciu „Deň matiek“, kde sa poslanci zhodli na dátume
6.5.2018.

C, Starostka informovala poslancov, že bol na obecnom úrade náš rodák páter Kvirín
a rezervoval si KD na 24.6.2018, kedy bude mať v obci sv. omšu kňaz Vladimír Fekete, ktorý
v minulosti často našu obec navštevoval v rámci stretnutí s mládežou. Medzitým bol vysvätený
za biskupa a tak po slávnostnej omši by sa s ním uskutočnilo stretnutie v KD. Ďalší termín,
ktorý si rezervoval KD je 14.7.2018, kde si pripomenie svoje 25. výročie kňazskej vysviacky.
Starostka navrhla poskytnutie KD na tento účel bezodplatne.

Číslo uznesenia
15/2018 zo dňa 9.4.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie KD bezodplatne na akcie dňa 24.6.2018
a 14.7.2018.
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:

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

D, Starostka predložila žiadosť o finančný príspevok z OV DPO na činnosť dobrovoľných
hasičov. Starostka povedala, že ich podporujeme každý rok sumou 20,-€. Poslanci súhlasili
a schválili príspevok na činnosť dobrovoľných hasičov v sume 20,-€.

Číslo uznesenia
16/2018 zo dňa 9.4.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje príspevok na činnosť dobrovoľných hasičov v sume 20,€.
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:

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

Starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie bolo ukončené 22.15 hod.
Zapísala: Marcela Faltinová

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

