Obec Kurimany

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V KURIMANOCH
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kurimany
konaného dňa 6.2.2019
Prítomní: starosta Ing. Martin Faltin
Poslanci: PaedDr. Beáta Chlebovcová
Marek Kamenický
Mgr. Magdaléna Lesňáková
Beáta Lechová
Ďalší prítomní: zapisovateľka Marcela Faltinová,
hlavná kontrolórka obce JUDr. Lýdia Budziňáková
Neprítomní: Vladimír Russin - ospravedlnení
Verejnosť: -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. Výjazdové rokovanie vlády – informácie pre poslancov
8. Skvalitnenie separovaného zberu v obci
9. Výzva PSA – Program 1,2 a 3
10. IBV Kapustnice ďalší postup prác na rok 2019
11. Rôzne, diskusia
12. Záver

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

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice a uznesení: Beáta Lechová, Marek Kamenický
Navrhovateľ uznesenia: Mgr. Magdaléna Lesňáková
Zapisovateľka: Marcela Faltinová
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Beáta Chlebovcová, Marek Kamenický, Mgr. Magdaléna Lesňáková, Beáta
Lechová
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. Výjazdové rokovanie vlády – informácia pre poslancov
8. Skvalitnenie separovaného zberu v obci
9. Výzva PSK – Program 1,2 a 3
10. IBV Kapustnice – ďalší postup pác pre rok 2019
11. Rôzne, diskusia
12. Záver
Číslo uznesenia
22/2019 zo dňa 6.2.2019
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
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
PaedDr. Beáta Chlebovcová, Marek Kamenický, Mgr.
hlasovali:
Magdaléna Lesňáková, Beáta Lechová
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

4
0
0

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

4. Kontrola uznesenia – nebola navrhnutá
5. Informácia o faktúrach
Starosta obce predložil faktúru nad 500 € od posledného zasadnutia OZ:
Fa za detské ihrisko pri budove č.59 v sume 9485,22 €
Číslo uznesenia
23/2019 zo dňa 6.2.2019
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 za detské ihrisko v sume 9485,22 €
Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
PaedDr. Beáta Chlebovcová, Marek Kamenický, Mgr.
hlasovali:
Magdaléna Lesňáková, Beáta Lechová
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

4
0
0

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

6. Voľba hlavného kontrolóra obce Kurimany
Starosta informovala poslancov, že hlavnej kontrolórke končí funkčné obdobie, je potrebné
vyhlásiť výberové konanie. Poslanci s návrhom súhlasili, dohodli sa na určitých podmienkach
a podrobnosti pri vyhlásení výberového konania pre hlavného kontrolóra obce.
Číslo uznesenia
24/2019 zo dňa 6.2.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
OZ vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Kurimany v zmysle §18a ods. 2 zák.
č.369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 10.4.2019.
OZ určuje dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra obce na 0,1 pracovného úväzku.
OZ ustanovuje podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce
Kurimany a náležitosti prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra takto:
1. Voľba hlavného kontrolóra obce Kurimany sa uskutoční verejným hlasovaním

2. Každý kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Kurimany má právo v deň
konania voľby na vystúpenie na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v rozsahu 10
minút.
3. Prihláška kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra obce Kurimany musí
obsahovať:
titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj (telefón, email),
profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedenou pracovnou pozíciou, úradne
osvedčený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu
z registra trestov, čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu nie
staršie ako 3 mesiace, doklad o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie hlavného
kontrolóra nie starší ako 3 mesiace, písomný súhlas kandidáta so spracovaním osobných
údajov, vrátane ich uchovávania a zverejňovania, na účel vykonania voľby hlavného
kontrolóra obecným zastupiteľstvom.
4. Plnenie predpokladov prihlásených kandidátov a náležitosti doručených prihlášok
preverí dňa 26.3.2019, komisia v zložení: Mgr. Magdaléna Lesňáková, zástupkyňa
starostu obce, Beáta Lechová, poslankyňa obecného zastupiteľstva, PaedDr. Beáta
Chlebovcová, poslankyňa obecného zastupiteľstva.
Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
PaedDr. Beáta Chlebovcová, Marek Kamenický, Mgr.
hlasovali:
Magdaléna Lesňáková, Beáta Lechová
4
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
podpísané
...........................................................
Ing. Martin Faltin – starosta obce

7. Výjazdové rokovanie vlády – informácia pre poslancov.
Starosta informoval o pracovnom stretnutí na výjazdovom rokovaní vlády SR konané v Levoči
17.1.2019, kde sa hovorilo o dotáciách a problémoch v obcí. Pri tomto stretnutí nám bola
schválená dotácia pre obec v sume 5000 €, za účelom výmeny okien na budove TJ súpisné číslo
112
Číslo uznesenia
25/2019 zo dňa 6.2.2019
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 z výjazdového rokovania vlády SR
Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
PaedDr. Beáta Chlebovcová, Marek Kamenický, Mgr.
hlasovali:
Magdaléna Lesňáková, Beáta Lechová

4

Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

0
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
podpísané
........................................................
Ing. Martin Faltin – starosta obce

8. Skvalitnenie separovaného zberu v obci
Starosta informoval poslancov, že vrecia a kalendár o zbere komunálneho a separovaného
zberu boli doručené v každej domácnosti. Je veľmi dôležité aby sa odpad triedil lebo od toho
budú závisieť poplatky za odpad. Starosta apeloval na poslancov aby tlmočili občanom, že
pneumatiky môžu odviesť do obce Dlhých Stráži je to po dohode s p. starostkou Jurčíkovou,
použité baterky sa zberajú na obecnom úrade Kurimanoch, na sklo máme v obcí tri zberné
nádoby a zber od domov, plast a kov zberajú od domov.
Číslo uznesenia
26/2019 zo dňa 6.2.2019
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 ku skvalitneniu separovaného zberu a komunálneho odpadu pre rok 2019
Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
PaedDr. Beáta Chlebovcová, Marek Kamenický, Mgr.
hlasovali:
Magdaléna Lesňáková, Beáta Lechová
4
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
podpísané
...........................................................
Ing. Martin Faltin – starosta obce

9. Výzva PSK – Program 1,2 a 3
Starosta informoval poslancov, že je vyhlásená výzva z PSK pre šport, kde spolufinancovanie
je 20%. Starosta navrhol aby sme sa zapojili do výzvy, aby sa obnovila šatňa a hygienické
zariadenie pre futbalistov v budove TJ. Žiadosť je potrebné podať k 15.2.2019. Poslanci
s návrhom súhlasili a hlasovali.
Číslo uznesenia
27/2019 zo dňa 6.2.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje

- vstup do projektu o nenávratný finančný príspevok z výzvy PSK Program 1 a podprogram
1,2 bežné výdavky a spolufinancovanie 20%.
Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
PaedDr. Beáta Chlebovcová, Marek Kamenický, Mgr.
hlasovali:
Magdaléna Lesňáková, Beáta Lechová
4
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
podpísané
...........................................................
Ing. Martin Faltin – starosta obce

10. IBV Kapustnice – ďalší postup prác v roku 2019
Starosta informoval poslancov o postupe ďalších prác na IBV-Kapustnice pre tento rok 2019.
Stále má obec podanú žiadosť na pozemkovom a lesnom odbore v Poprade o vydanie
rozhodnutia zmeny z TTP na vodne plochy, ktoré sa nachádzajú na IBV – Kapustnice.
Následne je plán pre tento rok spustiť predaj pozemkov, ale až po získaní stavebného
povolenia pre cestu a infraštruktúru. Pre predaj pozemkov je potrebné znova prepočítať
investičné náklady na infraštruktúru a cestu až po aktualizovaní rozpočtu výstavby cesty
a inžinierskych sieti sa budú vyhlasovať podmienky a spôsob predaja pozemkov.
Číslo uznesenia
28/2019 zo dňa 6.2.2019
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 ďalšom postupe prác na IBV Kapustnice
- územné konanie má právoplatnosť
Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
PaedDr. Beáta Chlebovcová, Marek Kamenický, Mgr.
hlasovali:
Magdaléna Lesňáková, Beáta Lechová
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

4
0
0

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

11. Rôzne – diskusia

A, Starosta informoval poslancov, že zo škôlky učiteľka Mgr. Mlynarič nám dala výpoveď,
pretože si našla prácu bližšie k svojmu bydlisku. Starosta vyhlásil výberové konanie na pozíciu
učiteľky v MŠ a zároveň sa stretol s rodičmi v škôlke, kde im vysvetlil aká je finančná situácia.
Do výberového konania boli podané 3 žiadosti. Medzi žiadosťami je adeptka so vzdelaním
SPGŠ, ktorá spĺňa požiadavky pre prácu učiteľa v MŠ, adeptka VŠ - učiteľka, ktorá zastupovala
Mgr. Mlynarič počas materskej dovolenky a adeptka, ktorá má iné vzdelanie ako je potrebné
pre prácu v MŠ. Starosta informoval poslancov, že bola podaná žiadosť „15+5“ o dotáciu na
ÚPSVaR na pozíciu učiteľky. Vyhodnotenie podanej žiadosti malo by byť 15.2.2019. Toho času
bude prijatá učiteľka SPGŠ na DoVP a ďalej sa zariadime podľa vyhodnotenej žiadosti.
Číslo uznesenia
29/2019 zo dňa 6.2.2019
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 personálnych zmenách v MŠ
Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
PaedDr. Beáta Chlebovcová, Marek Kamenický, Mgr.
hlasovali:
Magdaléna Lesňáková, Beáta Lechová
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

4
0
0

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

B, Starosta informoval poslancov, že dňa 23.2.2019 od 9.00 hod. bude mládež chodiť „po
rožni“ a o 15.00 hod. začne karneval pre detí, kde vyzval poslancov aby sa na akcií zúčastnili
a pomohli s realizáciu. Poslanci účasť potvrdili.
Číslo uznesenia
30/2019 zo dňa 6.2.2019
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 usporiadaní akcie „po rožni“ a karneval
Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
PaedDr. Beáta Chlebovcová, Marek Kamenický, Mgr.
hlasovali:
Magdaléna Lesňáková, Beáta Lechová
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

4
0
0

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

Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie bolo ukončené 21.00 hod.
Zapísala: Marcela Faltinová
Overovatelia zápisnice a uznesení:
Beáta Lechová

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

Marek Kamenický ..................................................

