Obec Kurimany

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V KURIMANOCH

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kurimany
konaného dňa 12.6.2019
Prítomní: starosta Ing. Martin Faltin
Poslanci: PaedDr. Beáta Chlebovcová
Marek Kamenický
Beáta Lechová
Vladimír Russin
Ďalší prítomní: hlavná kontrolórka obce JUDr. Lýdia Budziňáková
zapisovateľka Marcela Faltinová,
Neprítomní: Mgr. Magdaléna Lesňáková - ospravedlnená
Verejnosť: -Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola uznesení
Informácia o faktúrach
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kurimany na 2. polrok 2019
Schválenie smernice o verejnom obstarávaní
Žiadosť o súhlas obecného zastupiteľstva s výkonom inej zárobkovej činnosti hlavného
kontrolóra obce Kurimany
9. Deň obce (31.8.2019) – organizácia akcie
10. Rôzne, diskusia
11. Záver

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

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

Overovatelia zápisnice a uznesení: Beáta Lechová, Vladimír Russin
Navrhovateľ uznesenia: Marek Kamenický
Zapisovateľka: Marcela Faltinová
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Beáta Chlebovcová, Marek Kamenický, 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola uznesení
Informácia o faktúrach
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kurimany na 2. polrok 2019
Žiadosť o súhlas obecného zastupiteľstva s výkonom inej zárobkovej činnosti hlavného
kontrolóra obce Kurimany
8. Deň obce (31.8.2019) – organizácia akcie.
9. Rôzne, diskusia
10. Záver

Číslo uznesenia
45/2019 zo dňa 12.6.2019
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, Beáta
hlasovali:
Lechová, Vladimír Russin
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

4
0
0

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

4. Kontrola uznesenia
Uznesenie 38/2019 zo dňa 10.4.2019 – uznesenie splnené
Uznesenie 40/2019 zo dňa 10.4.2019 – uznesenie splnené
Uznesenie 42/2019 zo dňa 14.5.2019 – uznesenie v riešení

5. Informácia o faktúrach
Starosta obce predložil faktúru nad 500 € od posledného zasadnutia OZ:
Fa za vodné 4/2019 v sume 707,18 € - PVPS a.s.
Fa za elektrinu, obdobie 3,4,5/2019 v sume - VSE a.s.
Fa za nábytok v kancelárií OcÚ v sume 630,- € - Daniel Lesňák - Stolárstvo
Fa za vodné 5/2019 v sume 678,10 € - PVPS a.s.
Fa za vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu „Hasičská zbrojnica Kurimany –
stavebné úpravy“ v sume 900,- €
Fa za opravu kosačky v sume 514,97 € - Agro –Spiš s.r.o. Smižany
Číslo uznesenia
46/2019 zo dňa 12.6.2019
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 vodné 4/2019 v sume 707,18 € - PVPS a.s.
Fa za elektrinu, obdobie 3,4,5/2019 v sume - VSE a.s.
Fa za nábytok v kancelárií OcÚ v sume 630,- € - Daniel Lesňák - Stolárstvo
Fa za vodné 5/2019 v sume 678,10 € - PVPS a.s.
Fa za vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu „Hasičská zbrojnica Kurimany –
stavebné úpravy“ v sume 900,- €
Fa za opravu kosačky v sume 514,97 € - Agro –Spiš s.r.o. Smižany
Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
PaedDr. Beáta Chlebovcová, Marek Kamenický, Beáta
hlasovali:
Lechová, Vladimír Russin
4
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
podpísané
........................................................
Ing. Martin Faltin – starosta obce

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kurimany na 2.
polrok 2019
Starosta predložil poslancom Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Kurimany, poslanci nemali ďalšie návrhy a s týmto návrhom súhlasili.

Číslo uznesenia
47/2019 zo dňa 12.6.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kurimany.
Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
PaedDr. Beáta Chlebovcová, Marek Kamenický, Beáta
hlasovali:
Lechová, Vladimír Russin
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

4
0
0

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

7. Schválenie smernice o verejnom obstarávaní
Starosta predložil smernicu o verejnom obstarávaní k zadávaniu civilných zákaziek na dodanie
tovarov, na poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác podľa zákona č.343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov neskorších predpisov,
poslanci nemali žiadne pripomienky.
Číslo uznesenia
48/2019 zo dňa 12.6.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
Smernicu o verejnom obstarávaní k zadávaniu civilných zákaziek na dodanie tovarov, na
poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác podľa zákona č.343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov neskorších predpisov.
Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
PaedDr. Beáta Chlebovcová, Marek Kamenický, Beáta
hlasovali:
Lechová, Vladimír Russin
4
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
podpísané
........................................................
Ing. Martin Faltin – starosta obce

8. Žiadosť o súhlas obecného zastupiteľstva s výkonom inej zárobkovej
činnosti hlavného kontrolóra obce Kurimany
Starosta predložil žiadosť hlavného kontrolóra obce Kurimany o súhlas Obecného
zastupiteľstva s výkonom inej zárobkovej a podnikateľskej činnosti, členstvom v riadiacich,
kontrolných a dozorných orgánov, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Poslanci nemali
žiadne pripomienky.
Číslo uznesenia
49/2019 zo dňa 12.6.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
súhlasí
so žiadosťou hlavnej kontrolórky obce Kurimany JUDr. Lýdií Budziňákovej s výkonom inej
zárobkovej a podnikateľskej činnosti, členstvom v riadiacich, kontrolných a dozorných
orgánov, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.
Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
PaedDr. Beáta Chlebovcová, Marek Kamenický, Beáta
hlasovali:
Lechová, Vladimír Russin
4
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
podpísané
........................................................
Ing. Martin Faltin – starosta obce

9. Deň obce 31.8.2019 – organizácia akcie
Starosta pripravil návrh programu na Deň obce – Varenie tradičných zemiakových jedál po
Kurimiansky na deň 31.08.2019. Poslanci do programu doplnili niektoré body programu a
zhodli sa, že program je pestrí a dobre pripravený. Pre lepšie prilákanie návštevníkov
a občanov je potrebné rozvešať plagáty a spraviť potrebnú reklamu na území obce napr.
rozhlasom. Starosta navrhol, že pošle podklady na plagát pani učiteľke Širokej, ktorá pripraví
plagát na Deň obce nakoľko je ochotná ho navrhnúť podľa požiadaviek obce. Zároveň
starosta oslovil poslancov aby sa pokúsili osloviť sponzorov na túto akciu.
Číslo uznesenia
50/2019 zo dňa 12.6.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
pripravenosť programu na akciu Deň obce – Varenie tradičných zemiakových jedál po
Kurimianksy na deň 31.08.2019.
Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:

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

PaedDr. Beáta Chlebovcová, Marek Kamenický, Beáta
Lechová, Vladimír Russin

4
0
0

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

10.Rôzne
A, Starosta navrhol poslancom nakoľko máme nové požiarnické auto IVECO CAS 15 aby
v spolupráci našimi dobrovoľnými hasičmi sa pripravil pre detí športový program. Poslanci
s návrhom súhlasili a uzhodli sa na dátume 30.6.2019.

B, Starosta oslovil kultúrnu komisiu, aby pripravili program s mládežou na stretnutie
s jubilantmi. Kultúrna komisia sa dohodla na stretnutí, ktoré sa uskutoční v kultúrnom dome
20.6.2019.

Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie bolo ukončené 19:30 hod.
Zapísala: Marcela Faltinová
Overovatelia zápisnice a uznesení:
Beáta Lechová

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

Vladimír Russin

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

