Obec Kurimany

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V KURIMANOCH
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kurimany
konaného dňa 7.6.2018
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. Majetok obce – prevody, nakladanie s majetkom
7. Rozpočtové opatrenie
8. Informácie o možnosti čerpania dotácií a o schválených dotáciách
9. Informácie o postupe prác na IBV Kapustnice
10. Rôzne
11. Návrh uznesení
12. 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: Beáta Lechová, Mgr. Elena Novotná
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. Majetok obce – prevody, nakladanie s majetkom
7. Rozpočtové opatrenie
8. Informácie o možnosti čerpania dotácií a o schválených dotáciách
9. Informácie o postupe prác na IBV Kapustnice
10. Rôzne
11. Návrh uznesení
12. Záver
Číslo uznesenia
17/2018 zo dňa 7.6.2018
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
- nebolo žiadne

5. Informácia o faktúrach nad 500,- €
Starostka obce predložila faktúry nad 500 € od posledného zasadnutia OZ:
Fa za vodné 4/2018 v sume 641,53 € - PVPS a. s. Poprad,
Faktúra za vodné 5/2018 v sume 772,- € - PVPS a s. Poprad
Fa za VSE 3-5/2018 v sume 580,-€
Číslo uznesenia
18/2018 zo dňa 7.6.2018
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 4/2018 v sume 641,53 € - PVPS a. s. Poprad
Fa za vodné 5/2018 v sume 772,- € - PVPS a s. Poprad
Fa za VSE 3-5/2018 v sume 580,- €
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. Majetok obce – prevody, nakladanie s majetkom
Starostka informovala poslancov o stretnutí s p. Faltinom č. 62, p. Gejdošom č. 63 a p. Hricom
č. 64, ohľadom vysporiadania susediacich pozemkov pri ceste p. č. 615/2. Pán Gejdoš si plánuje
upraviť plot a pri vytýčení hraníc svojho pozemku zistil, že jeho pozemok zasahuje až do cesty
– miestnej komunikácie, ktorá je postavená na parcele 615/2. Starostka navrhla vysporiadanie
tejto časti, aby mali občania dobrý prístup k svojim domom. K vysporiadaniu je potrebné dať
zamerať geometrickým plánom aj časť vedľa domu rod. Štefana Faltina a Emila Hrica, či sa
potvrdí rovnaký problém.
Pán Faltin a pán Hric, ak sa ukáže že pozemky zasahujú do obecného budú súhlasiť
s odpredajom za 1,-€, pán Gejdoš si žiada preplatiť vytyčovací plán, ktorý si dal vyhotoviť

Číslo uznesenia
19/2018 zo dňa 7.6.2018
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 parcelu 615/2 a na susediace pozemky za účelom
ich vysporiadania
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

7. Rozpočtové opatrenie č. 1
Starostka predložila poslancom Rozpočtové opatrenie č. 1 Pracovníčka OcÚ oboznámila
poslancov, že v rozpočtovom opatrení č.1 ide len o zmenu kódu zdroja z 41 na 72j, nemení sa
ani položka ani suma, ktorá bola v rozpočte schválená. Poslanci nemali žiadne námietky.
Číslo uznesenia
20/2018 zo dňa 7.6.2018
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
- kód zdroja 72j pri položke 223002 – za školy a školské zariadenia
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 možnosti čerpania dotácií a o schválených dotáciách
Starostka informovala poslancov, že sme získali protipovodňový vozík z MV SR, ďalej budú
poskytnuté finančné prostriedky z Úradu vlády SR na detské ihrisko v sume 8000,-€.
Číslo uznesenia
21/2018 zo dňa 7.6.2018
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
A, získanie protipovodňového vozíka z MV SR
B, dotácia na detské ihrisko v sume 8000,- €
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

Starostka oboznámila poslancov o novej vyhlásenej výzve MŽP SR na vodozádržné opatrenia
v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí). Predmetom podpory budú opatrenia, ktoré
zachytávajú zrážkovú vodu za účelom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy a pod.
Ide o úpravu a spevnenie plôch v obcí, odtok dažďovej vody zo striech s využitím vody na
zavlažovanie určitých plôch. Spolufinancovanie je 5%. Poslanci súhlasili aby sme sa zapojili
do tejto výzvy.
Číslo uznesenia
22/2018 zo dňa 7.6.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
- zapojenie sa do výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-40
- vypracovanie projektovej dokumentácie
- spolufinancovanie projektu vo výške 5%
Prezentácia
5
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
Ing. Martin Faltin, Peter Slejzák, Mgr. Elena Novotná,
hlasovali:
Beáta Lechová, Ing. Ján Korba

5

Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

0
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

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

9. Informácie o postupe prác na IBV Kapustnice
Starostka informovala poslancov, že k zápisu GP na IBV Kapustnice do katastra nehnuteľnosti
je potrebné vykúpiť časť pozemkov E KN 66/11-14 k. ú. Kurimany, ktoré sú označené ako
vodné plochy a zastavané plochy a sú vo vlastníctve súkromných osôb. Ide o 23 vlastníkov,
vedľajšie pozemky obec vykupovala za 2,66 € a 4,- €. K zápisu pozemkov - vodné plochy je
potrebné konanie OÚ odbor ŽP a OÚ odbor pozemkový, tiež súhlasy správcu toku o jeho
existencii a iných orgánov ochrany prírody a krajiny. Môže to trvať aj niekoľko mesiacov.
Poslanci doporučili starostke jednať s vlastníkmi o cene od 2,66 do 4,00 €.
Číslo uznesenia
23/2018 zo dňa 7.6.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Doporučuje starostke:
jednať o odkúpení pozemkov IBV Kapustnice parcely E-KN 66/11-14 k. ú. Kurimany za
sumu od 2,66 do 4,00 €.
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

10.Rôzne
A, Starostka predložila poslancom Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Kurimany na 2. polrok 2018. Poslanci nemali pripomienky a ani ďalšie návrhy.
Číslo uznesenia

24/2018 zo dňa 7.6.2018

Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kurimany na 2. polrok 2018
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

B, Starostka informovala poslancov, že bola doručená výpoveď zmluvy spol. NATRUR-PACK
k 30.6.2018 o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov.
Číslo uznesenia
25/2018 zo dňa 7.6.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie
Výpoveď zmluvy spol. NATUR-PACK k 30.6.2018 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
5
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

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

C, Starostka informovala poslancov, že Obec Kurimany na základe návrhu Rady školy
vyhlásila výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy
v Kurimanoch.
Číslo uznesenia
26/2018 zo dňa 7.6.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie
- vyhlásenie výberového konania na obsadenie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy
v Kurimanoch
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

D, Starostka informovala poslancov, že v budove TJ druhé poschodie je vymaľované.
Informovala, že z dotácie je zakúpená farba na fasádu. Na budove sú potrebné murárske
vysprávky. Je možnosť zabezpečiť maliara, ak budú murárske práce urobené. Poslanci navrhli
riešiť práce v spolupráci s futbalovým klubom formou brigády. Doporučili starostke aby
s futbalovým klubom jednala o možnosti vonkajších opráv budovy.
Číslo uznesenia
27/2018 zo dňa 7.6.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Doporučuje starostke:
- jednanie s predsedom futbalového klubu o možnosti opravy budovy TJ.
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

E, Deň obce
Upresnený dátum Dňa obce na 11. augusta 2018 – sobota. K organizačnému zabezpečeniu
bude stretnutie dňa 20.6.2018 o 18.00 hod. na OcÚ.

Starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie bolo ukončené 22.35 hod.
Zapísala: Marcela Faltinová

Overovatelia zápisnice a uznesení:
Beáta Lechová

.........................................................

Mgr. Elena Novotná .........................................................

