Obec Kurimany

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V KURIMANOCH

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kurimany
konaného dňa 10.4.2019
Prítomní: starosta Ing. Martin Faltin
Poslanci: PaedDr. Beáta Chlebovcová
Marek Kamenický
Mgr. Magdaléna Lesňáková
Beáta Lechová
Vladimír Russin
Ďalší prítomní: zapisovateľka Marcela Faltinová,
Neprítomní: -Verejnosť: JUDr. Lýdia Budziňáková
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesení
5. Informácia o faktúrach
6. Voľba hlavného kontrolóra obce Kurimany
7. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018
8. Predaj pozemku C-KN 66/120 kataster Kurimany
9. Predaj pozemku C-KN 19/5 kataster Kurimany
10. Príprava na „Deň zeme 27.4.2019“, „Deň matiek 12.5.2019“ a „ Deň obce“
11. Záverečný účet obce za rok 2018
12. Žiadosti o dotácie pre rok 2019
13. Rôzne, diskusia
14. Záver

1.Otvorenie zasadnutia
Rokovanie Obecného zastupiteľstva so začiatkom 18.00 hod. otvoril Ing. Martin Faltin, starosta
obce, úvodom privítal prítomných. Starosta skonštatoval, že počet prítomných poslancov OZ
je uznášaniaschopné.

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice a uznesení: Mgr. Magdaléna Lesňáková, Vladimír Russin
Navrhovateľ uznesenia: Marek Kamenický
Zapisovateľka: Marcela Faltinová
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Beáta Chlebovcová, Marek Kamenický, Mgr. Magdaléna Lesňáková, Beáta
Lechová, Vladimír Russin,
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. Voľba hlavného kontrolóra obce Kurimany
7. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018
8. Predaj pozemku C-KN 66/120 kataster Kurimany
9. Predaj pozemku C-KN 19/5 kataster Kurimany
10. Príprava na „Deň zeme 27.4.2019“, „Deň matiek 12.5.2019“ a „ Deň obce“
11. Záverečný účet obce za rok 2018
12. Žiadosti o dotácie pre rok 2019
13. Rôzne, diskusia
14. Záver
Číslo uznesenia
31/2019 zo dňa 10.4.2019
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
PaedDr. Beáta Chlebovcová, Marek Kamenický, Mgr.
hlasovali:
Magdaléna Lesňáková, Beáta Lechová, Vladimír
Russin
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

5
0
0

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

4. Kontrola uznesenia
Uznesenie 24/2019 zo dňa 6.2.2019 – ukladalo vyhlásiť výberové konanie na hlavného
kontrolóra obce Kurimany – uznesenie splnené

5. Informácia o faktúrach
Starosta obce predložil faktúru nad 500 € od posledného zasadnutia OZ:
Fa VSE za elektrinu, obdobie 1,2/2019 v sume 608,- €
Fa za vodné , obdobie 21.12.2018-30.1.2019 v sume 879,20 € - PVPS a.s.
Fa za vodné 2/2019 v sume 614,11 € - PVPS a.s.
Fa za vodné 3/2019 v sume 605,80 € - PVPS a.s.
Číslo uznesenia
32/2019 zo dňa 10.4.2019
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 VSE za elektrinu, obdobie 1,2/2019 v sume 608,- €
Fa za vodné , obdobie 21.12.2018-30.1.2019 v sume 879,20 € - PVPS a.s.
Fa za vodné 2/2019 v sume 614,11 € - PVPS a.s.
Fa za vodné 3/2019 v sume 605,80 € - PVPS a.s.
Prezentácia
5
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
PaedDr. Beáta Chlebovcová, Marek Kamenický, Mgr.
hlasovali:
Magdaléna Lesňáková, Beáta Lechová, Vladimír
Russin
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

5
0
0

Podpísané
........................................................
Ing. Martin Faltin – starosta obce

6. Voľba hlavného kontrolóra obce Kurimany
Starosta informoval poslancov, že na funkciu hlavného kontrolóra obce bola doručená jedna
obálka, ktorú preverila dňa 26.3.2019 komisia v zložení Mgr. Magdaléna Lesňáková –
zástupkyňa starostu a poslankyne Beáta Lechová a PaedDr. Beáta Chlebovcová. Komisia na
svojom stretnutí skontrolovala všetky náležitostí ktoré mala prihláška obsahovať a potvrdila,
že kandidátka JUDr. Lýdia Budziňáková má kompletnú prihlášku. JUDr. Budziňáková bola

prítomná na zasadnutí OZ ako hosť a využila 10min v rámci možnosti výberového konania
vystúpiť pred poslancov, poslanci mali možnosť jej dávať otázky. Poslanci po rozprave sa
uzhodli a hlasovali.
Číslo uznesenia
33/2019 zo dňa 10.4.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
- voľbu hlavného kontrolóra obce Kurimany verejným hlasovaním
volí
- JUDr. Lýdiu Budziňákovú za hlavnú kontrolórke obce Kurimany
Prezentácia
5
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
PaedDr. Beáta Chlebovcová, Marek Kamenický, Mgr.
hlasovali:
Magdaléna Lesňáková, Beáta Lechová, Vladimír
Russin
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

5
0
0

Podpísané
........................................................
Ing. Martin Faltin – starosta obce

7. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018
Starosta poslancom predložil správu hlavnej kontrolórky obce Kurimany o kontrolnej činnosti
za rok 2018. Kontrola bola prevedené podľa schválených plánov v kontrolnej činnosti.
Kontrolou neboli zistené porušenia zákona.
Číslo uznesenia
34/2019 zo dňa 10.4.2019
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 hlavného kontrolóra obce Kurimany
Prezentácia
5
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
PaedDr. Beáta Chlebovcová, Marek Kamenický, Mgr.
hlasovali:
Magdaléna Lesňáková, Beáta Lechová, Vladimír
Russin
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

5
0
0

Podpísané

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

8. Predaj pozemku C-KN 66/120 kataster Kurimany
Starosta predložil poslancom žiadosť p. Lesňáka, Kurimany č.16, o odkúpenie pozemku C-KN
66/120 kataster Kurimany. Starosta predložil katastrálnu mapu kde sa pozemok nachádza, Po
diskusii poslanci dospeli k záveru, že nejde o majetkoprávne vysporiadanie pozemku a v
budúcnosti môžeme tento pozemok využiť na iné účely, nakoľko v tejto lokalite bude
realizovaná výstavba rodinných domov. Poslanci sa uzhodli a hlasovali o neschválení predaja
pozemku.
Číslo uznesenia
35/2019 zo dňa 10.4.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
neschvaľuje
- predaj pozemku C-KN 66/120 kataster Kurimany
Prezentácia
5
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
PaedDr. Beáta Chlebovcová, Marek Kamenický, Mgr.
hlasovali:
Magdaléna Lesňáková, Beáta Lechová, Vladimír
Russin
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

5
0
0

Podpísané
........................................................
Ing. Martin Faltin – starosta obce

9. Predaj pozemku C-KN 19/5 kataster Kurimany
Starosta predložil žiadosť p. Košaríkovej a p. Ing. Vartáša o odkúpenie pozemku C-KN 19/5
kataster Kurimany. Ako dôvod uvádzajú, že v blízkosti sa nachádza hospodárska budova na
parcele 18/2, ktorú by chceli zrekonštruovať a mali by lepší prístup z hlavnej cesty III/3201
k samotnej hospodárskej budove, ale aj k svoju pozemku. Starosta poslancom predložil
katastrálnu mapu o ktorý pozemok ide, poslanci po diskusii sa uzhodli, že obec v tejto časti ma
urobenú projektovú dokumentáciu na parkovisko, ktoré by sme chceli aj realizovať po získaní
finančných prostriedkov. Zároveň sa poslanci uzhodli a dospeli k záveru, že tiež ako
v predchadzajúcej žiadosti nejde o majetkoprávne vysporiadanie pozemku. Poslanci hlasovali
o neschválení predaja pozemku C-KN 19/5.
Číslo uznesenia
36/2019 zo dňa 10.4.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
neschvaľuje
- predaj pozemku C-KN 19/5 kataster Kurimany
Prezentácia
5
poslancov:

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

5
0
0

Podpísané
........................................................
Ing. Martin Faltin – starosta obce

10. Príprava na „Deň zeme 27.4.2019“, „Deň matiek 12.5.2019“ a „ Deň
obce“
Starosta informoval poslancov, že sa blíži dátum každoročnej brigády „Deň zeme“, ktorý je
naplánovaný 27.4.2019, poslanci účasť potvrdili. Ďalej v máji budú oslavy „Deň matiek“
pripadá na deň 12.5.2019, kultúrna komisia pripraví program s mládežou a vystúpenie budú
mať aj deti z našej materskej školy. Starosta oslovil poslancov, aby porozmýšľali o „dni obce“,
kedy by sa mohol uskutočniť, aký program. Na najbližšom zasadnutí OZ t. j. v júni 2019 sa
podajú presné inštrukcie k tomuto dňu ak sa prednesú presné termíny akcií miest a obcí v okolí
našej obce.
Číslo uznesenia
38/2019 zo dňa 10.4.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
- brigádu „Deň zeme“ dňa 27.4.2019
- oslavy „Deň matiek“ dňa 12.5.2019
- usporiadanie „Dňa obce“
Prezentácia
5
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
PaedDr. Beáta Chlebovcová, Marek Kamenický, Mgr.
hlasovali:
Magdaléna Lesňáková, Beáta Lechová, Vladimír
Russin
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

5
0
0

Podpísané
........................................................
Ing. Martin Faltin – starosta obce

11. Záverečný účet obce za rok 2018
Starosta predložil poslancom záverečný účet za rok 2018. Pracovníčka OcÚ oboznámila
poslancov o záverečnom účte za rok 2018 podrobnejšie. Kontrolórka podala odborné
stanovisko k záverečnému účtu za rok 2018, v závere svojej správy odporúča obecnému
zastupiteľstvu schváliť záverečný účet a celoročné hospodárenie bez výhrad. Poslanci nemali
žiadne otázky a hlasovali.
Číslo uznesenia
39/2019 zo dňa 10.4.2019
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 2018 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 2018.
Prezentácia
5
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
PaedDr. Beáta Chlebovcová, Marek Kamenický, Mgr.
hlasovali:
Magdaléna Lesňáková, Beáta Lechová, Vladimír
5
Russin
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
Podpísané
........................................................
Ing. Martin Faltin – starosta obce

12. Žiadosti o dotácie pre rok 2019
Starosta informoval poslancov, že nám bola schválená dotácia z PSK šport v sume 800,- €,
ktorá je plánovaná na obnovu šatní pre malých futbalistov. Starosta informoval poslancov o
zaslaní žiadostí o dotáciu cez regionálny príspevok akčného plánu pre rok 2019 na ČOV –
vodovodná prípojka, v ďalšom roku bude možné žiadať na technológiu a rozšírenie kanalizácie
v obci. Na rok 2020- 2023 bude možné žiadať regionálny príspevok na zateplenie verejných
budov, infraštruktúru podľa zverejnenej výzvy a schválenia výšky dotácie pre akčný plán.
Tento rok bude cez MAS LEV - opatrenie 7.5, kde bude možné žiadať o dotáciu na zriadenie
múzejnej a galérnej miestnosti v budove č.59. Cez opatrenie 8.5 v spolupráci s Urbárskou
a pasienkovou spoločnosťou v Kurimanoch bude žiadaná dotácia na altánok, posedenie,
lavičky, obnova studničky v časti nazývanej „ pri žľaboch“.
Číslo uznesenia
40/2019 zo dňa 10.4.2019
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 dotáciách

Prezentácia
5
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
PaedDr. Beáta Chlebovcová, Marek Kamenický, Mgr.
hlasovali:
Magdaléna Lesňáková, Beáta Lechová, Vladimír
Russin
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

5
0
0

Podpísané
........................................................
Ing. Martin Faltin – starosta obce

13. Rôzne
A, Starosta informoval poslancov, že potrebujeme mať vypracovaný plán obnovy verejného
vodovodu v obci Kurimany, ktorý vypracoval a predložil poslancom k nahliadnutiu
a možností doplnení niektorých informácií. Poslanci nemali žiadne doplňujúce materiály.
Číslo uznesenia
37/2019 zo dňa 10.4.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
Plán obnovy verejného vodovodu v obci Kurimany
Prezentácia
5
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
PaedDr. Beáta Chlebovcová, Marek Kamenický, Mgr.
hlasovali:
Magdaléna Lesňáková, Beáta Lechová, Vladimír
Russin
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

5
0
0

Podpísané
........................................................
Ing. Martin Faltin – starosta obce

Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie bolo ukončené 20.30 hod.
Zapísala: Marcela Faltinová
Overovatelia zápisnice a uznesení:
Mgr. Magdaléna Lesňáková

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

Vladimír Russin

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

