Obec Kurimany

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V KURIMANOCH
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kurimany
konaného dňa 14.12.2018
Prítomní: starosta Ing. Martin Faltin
Poslanci: PaedDr. Beáta Chlebovcová
Marek Kamenický
Mgr. Magdaléna Lesňáková

Ďalší prítomní: zapisovateľka Marcela Faltinová,
hlavná kontrolórka obce JUDr. Lýdia Budziňáková

Neprítomní: Beáta Lechová, Vladimír Russin - ospravedlnení
Verejnosť: -Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Informácia o faktúrach
5. Návrh rozpočtu 2018-2022
6. Rozdelenie poslaneckých obvodov v obci
7. Vymenovanie zástupcu starostu obce
8. Zriadenie komisie pre majetkové priznania a členov komisie
9. Voľby člena do rady školy z radov poslancov
10. Termíny zasadnutia OZ pre rok 2019
11. Informácia k zberu komunálneho a triedeného odpadu
12. Náplň práce pre jednotlivé zriadené komisie
13. Zriadenie krízového štábu a povodňovej komisie pre obec Kurimany
14. Rôzne
15. Návrh uznesení
16. Záver

1.Otvorenie zasadnutia
Rokovanie Obecného zastupiteľstva so začiatkom 19.00 hod. otvoril Ing. Martin Faltin, starosta
obce, úvodom privítal prítomných. Poslanec Russin a poslankyňa Lechová sa ospravedlnili.
Starosta skonštatoval, že počet prítomných poslancov OZ je uznášaniaschopné.

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice a uznesení: PaedDr. Beáta Chlebovcová, Mgr. Magdaléna Lasňáková
Navrhovateľ uznesenia: Marek Kamenický
Zapisovateľka: Marcela Faltinová
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Beáta Chlebovcová, Marek Kamenický, Mgr. Magdaléna Lesňáková
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. Návrh rozpočtu na rok 2019-2022
6. Rozdelenie poslaneckých obvodov v obci
7. Vymenovanie zástupcu starostu obce
8. Zriadenie komisie pre majetkové priznania a členov komisie
9. Voľba člena do rady školy z radov poslancov
10. Termíny zasadnutia OZ pre rok 2019
11. Informácia k zberu komunálneho a triedeného odpadu
12. Náplň práce pre jednotlivé zriadené komisie
13. Zriadenie krízového štábu a povodňovej komisie pre obec Kurimany
14. Rôzne
15. Návrh uznesení
16. Záver
Číslo uznesenia
7/2018 zo dňa 14.12.2018
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
3
poslancov:
Hlasovanie poslancov:

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

PaedDr. Beáta Chlebovcová, Marek Kamenický, Mgr.
Magdaléna Lesňáková

3
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
podpísané
........................................................
Ing. Martin Faltin – starosta obce

4. Informácia o faktúrach
Starosta obce predložil faktúru nad 500 € od posledného zasadnutia OZ:
Fa za vodné 11/2018 v sume 587,52 € - PVPS a. s. Poprad,
Číslo uznesenia
8/2018 zo dňa 14.12.2018
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 11/2018 v sume 587,52 € - PVPS a. s. Poprad,
Prezentácia
3
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
PaedDr. Beáta Chlebovcová, Marek Kamenický, Mgr.
hlasovali:
Magdaléna Lesňáková
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

3
0
0

podpísané
...........................................................
Ing. Martin Faltin – starosta obce

5.Návrh rozpočtu na rok 2019-2022
Starosta predložil poslancom návrh rozpočtu na roky 2018-2022. Pracovníčka OcÚ p. Faltinová
k rozpočtu podala poslancom taktiež informácie, poslanci nemali žiadne otázky. K rozpočtu
predložila aj svoje stanovisko hlavná kontrolórka obce, ktorá odporúča rozpočet na rok 2019
schváliť a návrh rozpočtov na roky 2020-2022 vziať na vedomie.
Číslo uznesenia
9/2018 zo dňa 14.12.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
A, schvaľuje rozpočet na rok 2019

B, berie na vedomie návrh rozpočtov na roky 2020-2022
Prezentácia
3
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
PaedDr. Beáta Chlebovcová, Marek Kamenický, Mgr.
hlasovali:
Magdaléna Lesňáková
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

3
0
0

podpísané
...........................................................
Ing. Martin Faltin – starosta obce

6.Rozdelenie poslaneckých obvodov
Starosta navrhol poslancom aby sa dohodli a rozdelili si poslanecké obvody. Poslanci po
dohode medzi sebou si rozdelili poslanecké obvody.
Číslo uznesenia
10/2018 zo dňa 14.12.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
rozdelenie poslaneckých obvodov
Prezentácia
3
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
PaedDr. Beáta Chlebovcová, Marek Kamenický, Mgr.
hlasovali:
Magdaléna Lesňáková
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

3
0
0

podpísané
...........................................................
Ing. Martin Faltin – starosta obce

7.Vymenovanie zástupcu starostu obce
Starosta predniesol návrh na poverenie zastupovaním starostu poslankyňu Mgr. Magdalénu
Lesňákovú podľa §13b zákona 369/1990 Zb.
Číslo uznesenia
11/2018 zo dňa 14.12.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie

poverenie starostu obce za zástupcu starostu poslankyňu Mgr. Magdalénu Lesňákovú.
Zástupkyňa starostu plní úlohy starostu v plnom rozsahu.
Prezentácia
3
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
PaedDr. Beáta Chlebovcová, Marek Kamenický, Mgr.
hlasovali:
Magdaléna Lesňáková
3
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
podpísané
...........................................................
Ing. Martin Faltin – starosta obce

8.Zriadenie komisie pre majetkové priznania a členov komisie
Starosta informoval poslancov, že je potrebné zriadiť komisiu na ochranu verejného záujmu
pri výkone funkcií. Poslanci sa dohodli a do komisie navrhli poslancov – Vladimíra Russina,
Beátu Lechovú, Mgr. Magdalénu Lesňákovú.
Číslo uznesenia
12/2018 zo dňa 14.12.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
zriadenú komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií v zložení:
Vladmír Russin, Beáta Lechová, Mgr. Magdaléna Lesňáková
Prezentácia
3
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
PaedDr. Beáta Chlebovcová, Marek Kamenický, Mgr.
hlasovali:
Magdaléna Lesňáková
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

3
0
0

podpísané
...........................................................
Ing. Martin Faltin – starosta obce

9.Voľba člena do rady školy z radov poslancov
Starosta sa opýtal poslancov kto by mal záujem stať sa členom v rade školy z rady poslancov,
poslankyňa Lesňáková navrhla poslankyňu Chlebovcovú, ktorá nemala námietky a poslanci
hlasovali.

Číslo uznesenia
13/2018 zo dňa 14.12.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
volí
PaedDr. Beátu Chlebovcovú za člena do rady školy z radov poslancov
Prezentácia
3
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
PaedDr. Beáta Chlebovcová, Marek Kamenický, Mgr.
hlasovali:
Magdaléna Lesňáková
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

3
0
0

podpísané
...........................................................
Ing. Martin Faltin – starosta obce

10.Termíny zasadnutia OZ pre rok 2019
Starosta navrhol termíny na zasadnutia OZ pre rok 2019 – 6.2.2019, 10.4.2019, 12.6.2019,
4.9.2019, 6.11.2019, 11.12.2019. Poslanci s návrhom súhlasili a hlasovali.
Číslo uznesenia
14/2018 zo dňa 14.12.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
termíny na zasadnutia OZ pre rok 2019 – 6.2.2019, 10.4.2019, 12.6.2019, 4.9.2019,
6.11.2019, 11.12.2019.
Prezentácia
3
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
PaedDr. Beáta Chlebovcová, Marek Kamenický, Mgr.
hlasovali:
Magdaléna Lesňáková
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

3
0
0

podpísané
...........................................................
Ing. Martin Faltin – starosta obce

11.Informácia k zebru komunálneho a triedeného odpadu

Starosta informoval poslancov, že sa mení zhotoviteľ pre zber a prepravu komunálneho
odpadu, z dôvodu neuzatvorenia zmlúv viacerých obcí z technickými službami mesta Levoča,
a uzatvára sa nová zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce
Kurimany so zhotoviteľom Brantner Nova s.r.o. Sp.Nová Ves. Zber odpadu a vývoz z našej obce
pre TS mesta Levoča by bol nerenatbilný.
Číslo uznesenia
15/2018 zo dňa 14.12.2018
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 k zmenám zhotoviteľa pre zber, odvoz a zneškodňovaní komunálneho odpadu.
Novým zhotoviteľom bude Brantner Nova s.r.o. Sp.Nová Ves
Prezentácia
3
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
PaedDr. Beáta Chlebovcová, Marek Kamenický, Mgr.
hlasovali:
Magdaléna Lesňáková
3
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
podpísané
...........................................................
Ing. Martin Faltin – starosta obce

12.Náplň práce pre jednotlivé zriadené komisie
Starosta poslancom predložil náplň práce pre jednotlivé komisie.
Kultúrna komisia náplň práce:
predseda komisie: Beáta Lechová
členovia komisie: PeadDr. Beáta Chlebovcová, Mgr. Magdaléna Lesňáková
Náplň práce pre kultúrnu komisiu:





spoluorganizuje a navrhuje program v oblasti kultúrnych udalostí v obci
je nápomocná aj pri podporovaní ostatných krúžkov v obci
navrhuje plán kultúrnych podujatí pre každý rok
pripravuje podujatia postupného udržiavania a oživovania spoločenského života v obcí
v rámci svojej pôsobnosti aktívne spolupracuje s ostatnými komisiami OZ a zložkami
organizovaní v obci venuje pozornosť zmysluplnému využívaniu voľného času
mládeže v obci, zabezpečuje spoločné stretnutie pre riešenie rôznych otázok
týkajúcich sa života mládeže v obci , koordinuje rôzne podujatia pre mládež v obci a
pod.



posudzuje návrhy na ochranu kultúrnych a miestnych historických pamiatok



má právo vyjadrovať sa k činnosti školských a predškolských zariadení na území obce



predkladá návrhy na skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb

poskytovaných v školách, alebo školských zariadeniach
 vytvára podmienky na zabezpečenie rozvoja osvetovej a knižničnej činnosti.
 pripravuje projekty postupného oživovania spoločenského života v obci.
 vyjadruje sa k činnosti kultúrnych a spoločenských organizácií v obci.
 vyjadruje sa k návrhom rozhodnutí o pomenúvaní ulíc, a iných verejných
priestranstiev.
Komisia pre sťažnosti a petície občanov náplň práce:
predseda komísie: Vladimír Russin
členovia komisie: Mgr. Magdaléna Lesňáková, Beáta Lechová
Náplň práce pre kultúrnu komisiu:
spoluorganizuje a navrhuje program v oblasti kultúrnych udalostí v obci
je nápomocná aj pri podporovaní ostatných krúžkov v obci
 prešetruje sťažnosti občanov v spoločenskom a susedskom spore
 vedie sťažnosť formou dohovoru a úspešného ujednania konfliktu
Komisia športu a vzdelávania náplň práce:



predseda komisie: Marek Kamenický
členovia komisie: Vladimír Russin, Beáta Lechová
Náplň práce pre šport a vzdelávanie:





spoluorganizuje a navrhuje program v oblasti športových udalostí v obci
zachováva tradičné športové hry s futbalovým klubom v obci a hľadá nové vhodné
podujatia pre mládež a vekovo staršiu generáciu
je nápomocná aj pri podporovaní ostatných krúžkov v obci
má právo vyjadrovať sa k činnosti školských a predškolských zariadení na území obce



predkladá návrhy na skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb
poskytovaných v školách, alebo školských zariadeniach
 vyjadruje sa k návrhu na zriadenie, zrušenie škôl a školských zariadení.
 sleduje investičný rozvoj škôl a ich zariadení
 zaujíma stanoviská k návrhom koncepcií, územného plánu a projektov dotýkajúcich sa
oblasti telovýchovy, športu a využívania voľného času.
 sleduje na území obce účelné vytváranie možností pre výstavbu a prevádzku
športových a rekreačných zariadení.
Komisia výstavby, životného prostredia a verejného poriadku náplň práce:
predseda komisie: PeadDr Beáta Chlebovcová
členovia komisie: Marek Kamenický, Mgr. Magdléna Lesňáková
Náplň práce :


podieľa sa na výbere a príprave lokalít na bytovú výstavbu, občiansku vybavenosť,
lokalít na výstavbu rodinných domov, garáží a pod.



posudzuje investičnú činnosť na území obce (stavby realizované pod investorom
obce, podieľa sa na určení priorít na úseku investičnej výstavby obce, na úseku správy
a údržby miestnych komunikácií, správy a údržby objektov v majetku obce,
posudzuje projekty údržby a obnovy drevín a stromov na území obce,



je nápomocná aj pri podporovaní ostatných krúžkov v obci,



kontroluje čistotu obce, nepovolené skládky domového odpadu, ochranu zelene a pod.



vykonáva kontrolu dodržiavania verejného poriadku v obci.



Vyjadruje sa k nakladaniu s odpadmi

doporučuje a navrhuje riešenia opráv a údržby komunikácií na území obce
Poslanci po prečítaní rozsahu činností s návrhom súhlasili a hlasovali

Číslo uznesenia
16/2018 zo dňa 14.12.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
rozsah činnosti zriadeným komisiám
Prezentácia
3
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
PaedDr. Beáta Chlebovcová, Marek Kamenický, Mgr.
hlasovali:
Magdaléna Lesňáková
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

3
0
0

podpísané
...........................................................
Ing. Martin Faltin – starosta obce

13.Zriadenie krízového štábu a povodňovej komisie pre obec Kurimany
Starosta navrhol poslancov a odovzdal menovacie dekréty pre – zloženie krízového štábu obce
a povodňovej komisie. Poslanci sa dohodli na zložení krízového štábu podpredseda krízového
štábu Mgr. Magdaléna Lesňáková, tajomníkom Marcela Faltinová, členmi sa stali Beáta
Lechová, PaedDr. Beáta CHlebovcová, Marek Kamenický, Vladimír Russin.
Číslo uznesenia
17/2018 zo dňa 14.12.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zloženie krízového štábu obce
starosta menuje
za podpredsedu: Mgr. Magdalénu Lesňákovú
za tajomníka: Marcelu Faltinovú
za členov: Beátu Lechovú, PaedDr. Beátu CHlebovcovú, Mareka Kamenického, Vladimíra
Russina
Prezentácia
3
poslancov:
Hlasovanie poslancov:

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

PaedDr. Beáta Chlebovcová, Marek Kamenický, Mgr.
Magdaléna Lesňáková

3
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
podpísané
...........................................................
Ing. Martin Faltin – starosta obce

Číslo uznesenia
17/2018 zo dňa 14.12.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
povodňový plán obce
starosta menuje
za vedúcu zdravotníckej jednotky: Mgr. Magdalénu Lesňákovú
za vedúceho poriadkovej komisie: Mareka Kamenického
za člena poriadkovej komisie: Beátu Lechovú, PaedDr. Beátu Chlebovcovú, Vladimíra
Russina

za vedúceho vyslobodzovacej jednotky Dominika Lecha
Prezentácia
3
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
PaedDr. Beáta Chlebovcová, Marek Kamenický, Mgr.
hlasovali:
Magdaléna Lesňáková
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

3
0
0

podpísané
...........................................................
Ing. Martin Faltin – starosta obce

14.Rôzne
A, Starosta informoval poslancov o zmene úradných hodín na obecnom úrade od 1.1.2019,
poslanci nemali žiadne pripomienky.
Číslo uznesenia
18/2018 zo dňa 14.12.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
zmenu úradných hodín na obecnom úrade od 1.1.2019

Prezentácia
3
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
PaedDr. Beáta Chlebovcová, Marek Kamenický, Mgr.
hlasovali:
Magdaléna Lesňáková
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

3
0
0

podpísané
...........................................................
Ing. Martin Faltin – starosta obce

B, Starosta informoval poslancov, že mimoriadny vývoz komunálneho odpadu bude 3.1.2019,
ďalší vývoz odpadu už bude podľa daného harmonogramu.
Číslo uznesenia
18/2018 zo dňa 14.12.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
mimoriadny vývoz komunálneho odpadu dňa 3.1.2019
Prezentácia
3
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
PaedDr. Beáta Chlebovcová, Marek Kamenický, Mgr.
hlasovali:
Magdaléna Lesňáková
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

3
0
0

podpísané
...........................................................
Ing. Martin Faltin – starosta obce

C, Starosta informoval poslancov, že od občanov bol návrh aby v novom roku bol uskutočnený
„Trojkráľový večer“ v kultúrnom dome dňa 5.1.2019. Poslanci nemali žiadne pripomienky.

Číslo uznesenia
19/2018 zo dňa 14.12.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie
A, „Trojkráľový večer“ uskutočnený v kultúrnom dome dňa 5.1.2019

Prezentácia
3
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
PaedDr. Beáta Chlebovcová, Marek Kamenický, Mgr.
hlasovali:
Magdaléna Lesňáková
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

3
0
0

podpísané
...........................................................
Ing. Martin Faltin – starosta obce

D, Starosta informoval poslancov, že bol doručený list z CVČ Sp. Nová ves so žiadosťou
o zvýšenie poskytnutých finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie, keďže niektorým
CVČ –kám sme finančné prostriedky už zaslali, tak poslanci nesúhlasili s úpravou výšky dotácie.
Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie bolo ukončené 21.00 hod.
Zapísala: Marcela Faltinová
Overovatelia zápisnice a uznesení:
Mgr. Magdaléna Lesňáková ..................................................
PaedDr. Beáta Chlebovcová ..................................................

