Obec Kurimany

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V KURIMANOCH

Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kurimany
konaného dňa 12.8.2019
Prítomní: starosta Ing. Martin Faltin
Poslanci: PaedDr. Beáta Chlebovcová
Marek Kamenický
Beáta Lechová
Vladimír Russin
Mgr. Magdaléna Lesňáková
Ďalší prítomní: hlavná kontrolórka obce JUDr. Lýdia Budziňáková
zapisovateľka Marcela Faltinová,
Neprítomní: -Verejnosť: -Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola uznesení
Informácia o faktúrach
VZN č. 1/2019 o chove a držaní domácich zvierat
VZN č. 2/2019 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na
území obce
8. VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kurimany
9. Predaj pozemkov IBV-Kapustnice, rozpočty na inžinierske siete
10. Informácia o prevádzkovaní verejného vodovodu v Kurimanoch
11. Organizácia Deň obce – varenie tradičných zemiakových jedál po Kurimansky
31.8.2019
12. Rôzne, diskusia
13. Záver

1.Otvorenie zasadnutia
Rokovanie Obecného zastupiteľstva so začiatkom 19.00 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, Marek Kamenický
Navrhovateľ uznesenia: PaedDr. Beáta Chlebovcová
Zapisovateľka: Marcela Faltinová
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Beáta Chlebovcová, Marek Kamenický, Beáta Lechová, Vladimír Russin, Mgr.
Magdaléna Lesňáková
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto

3. Schválenie programu zasadnutia
Poslanci prerokovali návrh programu mimoriadného 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
VZN č. 1/2019 o chove a držaní domácich zvierat
VZN č. 2/2019 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelena na
území obce
8. VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kurimany
9. Predaj pozemkov IBV-Kapustnice, rozpočty na inžinierske siete
10. Informácia o prevádzkovaní verejného vodovodu v Kurimanoch
11. Organizácia Deň obce – varenie tradičných zemiakových jedál po Kurimiansky
31.8.2019
12. Rôzne, diskusia
13. Záver
Číslo uznesenia
50/2019 zo dňa 12.8.2019
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, Beáta
hlasovali:
Lechová, Vladimír Russin, Mgr. Magdaléna
Lesňáková
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

5
0
0

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

4. Kontrola uznesenia
Uznesenie 50/2019 zo dňa 12.6.2019 – akcia Deň obce
- uznesenie v riešení

5. Informácia o faktúrach
Starosta obce predložil faktúru nad 500 € od posledného zasadnutia OZ:
Fa za stravné lístky v sume 1001,70 – Up Slovensko s.r.o.
Fa za vodné 6/2019 v sume 674,77 - PVPS a.s.
Fa za materiálno – technické vybavenie DHZ v sume 1519,24,- € - PRPMETEUS-SL s.r.o.
Fa za stavebný mat. k budove č. 59 v sume 851,96 € - STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o.
Fa za elektrinu 6,7,8/2019 v sume 608,-€ - VSE a.s.
Fa za vodné 7/2019 v sume 885,01 € - PVPS a.s.
Číslo uznesenia
51/2019 zo dňa 12.8.2019
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 stravné lístky v sume 1001,70 – Up Slovensko s.r.o.
Fa za vodné 6/2019 v sume 674,77 - PVPS a.s.
Fa za materiálno – technické vybavenie DHZ v sume 1519,24,- € - PRPMETEUS-SL s.r.o.
Fa za stavebný mat. k budove č. 59 v sume 851,96 € - STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o.
Fa za elektrinu 6,7,8/2019 v sume 608,-€ - VSE a.s.
Fa za vodné 7/2019 v sume 885,01 € - PVPS a.s.
Prezentácia
5
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
PaedDr. Beáta Chlebovcová, Marek Kamenický, Beáta
hlasovali:
Lechová, Vladimír Russin, Mgr. Magdaléna
5
Lesňáková
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
0

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

6. Návrh VZN č. 1/2019 o podmienkach chovu a držania domácich
a úžitkových zvierat na území obce Kurimany.
Návrh VZN č. 2/2019 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany
verejnej zelene na území obce Kurimany.
Návrh VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kurimany
Starosta informoval poslancov, že návrhy na VZN č. 1/2019, VZN č.2/2019, VZN č.3/2019, boli
vyvesené na úradnej tabuli a zverejnené na web stránke dňa 18.7.2019, ku ktorým neboli
podané žiadne pripomienky.
Číslo uznesenia
52/2019 zo dňa 12.8.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie, že voči
- návrhu VZN č. 1/2019 o podmienkach chovu a držania domácich a úžitkových zvierat na
území obce Kurimany.
- návrhu VZN č. 2/2019 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene
na území obce Kurimany.
- návrhu VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kurimany.
neboli v zákonnej lehote vznesené pripomienky.
Prezentácia
5
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
PaedDr. Beáta Chlebovcová, Marek Kamenický, Beáta
hlasovali:
Lechová, Vladimír Russin, Mgr. Magdaléna
5
Lesňáková
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
podpísané
...........................................................
Ing. Martin Faltin – starosta obce

VZN č. 1/2019 o podmienkach chovu a držania domácich a úžitkových zvierat
na území obce Kurimany
Starosta predložil poslancom VZN č. 1/2019 o podmienkach chovu a držania domácich
a úžitkových zvierat na území obce Kurimany. Poslanci materiál mali zaslaný pred
zastupiteľstvom, ktorý si preštudovali a nemali žiadne doplňuje body a pripomienky.
Číslo uznesenia
53/2019 zo dňa 12.8.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
VZN č. 1/2019 o podmienkach chovu a držania domácich a úžitkových zvierat na území
obce Kurimany
Prezentácia
5
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
PaedDr. Beáta Chlebovcová, Marek Kamenický, Beáta
hlasovali:
Lechová, Vladimír Russin, Mgr. Magdaléna
5
Lesňáková
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
podpísané
........................................................
Ing. Martin Faltin – starosta obce

7. VZN č. 2/2019 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej
zelene na území obce Kurimany
Starosta predložil VZN č. 2/2019 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej
zelene na území obce Kurimany. Poslanci nemali žiadne pripomienky a hlasovali.
Číslo uznesenia
54/2019 zo dňa 12.8.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
VZN č. 2/2019 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na
území obce Kurimany
Prezentácia
5
poslancov:
Hlasovanie poslancov:

Za uznesenie
hlasovali:

PaedDr. Beáta Chlebovcová, Marek Kamenický, Beáta
Lechová, Vladimír Russin, Mgr. Magdaléna
Lesňáková

Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

5
0
0

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

8. VZN č.3/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kurimany
Starosta predložil ďalšie VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kurimany. Starosta informoval poslancov
o návrhu vedúcej školskej jedálne o zvýšení príspevku na stravu podľa finančného pásma
s účinnosťou od 01.09.2019, ktoré vydalo ministerstvo školstva. Starosta pripomienkoval a
navrhol stravu pre zamestnancov obecného úradu podľa opatrenia 176/2019 Z.z. UPSVaR a to:
Minimálny nárok na stravné je vypočítané na sumu 3,83€, preto navrhol zjednotiť výslednú
cenu obeda na sumu 4,00€. Aj lístky na obed sú v cene 4,00€. Poslanci nemali pripomienky
a hlasovali.
Číslo uznesenia
55/2019 zo dňa 12.8.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
VZN č.3/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kurimany
Prezentácia
5
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
PaedDr. Beáta Chlebovcová, Marek Kamenický, Beáta
hlasovali:
Lechová, Vladimír Russin. Mgr. Magdaléna
Lesňáková
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

5
0
0

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

9. Predaj pozemkov IBV- Kapustnice, rozpočty na inžinierske siete
Starosta informoval poslancov ohľadne predaja pozemkov IBV-Kapustnice, predložil im
rozpočty na inžinierske siete, ďalej informoval poslancov, že projektová dokumentácia pre

elektrinu VN, NN, trafostanica, verejné osvetlenie je z roku 2008, musí sa dať vypracovať nová
nakoľko sú zmenené normy a táto projektová dokumentácia nepostačuje na realizáciu. Ďalším
dôvodom je nová trasa VN k novému transformátoru nakoľko trasa cez obec alebo za
rodinnými domami na IBV - Nad ihriskom je z pohľadu VSD nereálne. Táto situácia sa bude
riešiť v priebehu nasledujúceho týždňa s VSD a.s. a firmou BBF SNV. Nová projektová
dokumentácia je v cene cca. 5000€ komplet pre územné, stavebné rozhodnutie a aj pre
realizáciu. Ďalším vážnejším problémom je, že obec nie je platcom DPH a ak spravíme obrat
pri predaju pozemkov a infraštruktúry nad sumu cca do 50 000€ tak sa staneme platcami DPH.
Pri predaji pozemkov a infraštruktúry bude obrat nad 50 000€ preto vzniká otázka ako ďalej.
Možnosti ako predať pozemku sú nasledovné: 1. predať pozemky developerovi, 2. predať iba
pozemky záujemcom cez verejnú súťaž a podmieniť ich vyplatiť aj príspevok na infraštruktúru
cez notára následne sa bude na základe odsúhlasených práce uvoľňovať postupne kapitál
firme, ktorá realizuje infraštruktúru, 3. všetko predávať a realizovať infraštruktúru cez obec,
ale staneme sa platcami DPH, 4. zriadiť obecný podnik a cez neho predávať pozemky
a realizovať infraštruktúru. Ďalšími dôvodmi prečo by obec mala dohliadať a riadiť výstavbu
sú: 1. zbytočná vyššia cena, ktorú by si mohol developer určiť za účelom zisku, 2. územné
konanie je vydané na obec Kurimany, stavebné povolenie sa pripravuje pre most a prístupovú
cestu tiež požiadala obec Kurimany, 3. všetky pozemky sú obecné, a v majetku obce ostanú po
ukončení IBV cesta, most, vodovod, kanál, verejné osvetlenie,... 4. flexibilnejšie riešenie
nakoľko poznáme problémy, a mnoho ďalších... . Oveľa vážnejším dôvodom je, že ak chcem
získať stavebné povolenie na vodovod a kanalizáciu je potrebné mať vyriešené
prevádzkovanie jestvujúcej vodovodnej siete v obci. Vodovod nemáme komplet skolaudovaný
(máme iba 1 etapu z roku 1999) a ostane 2 a 3 etapu nemáme skolaudovanú aj keď je
v užívaní. Daný problém vníma aj životné prostredie v Levoči ako špeciálny stavebný úrad,
ktoré neustále žiadalo a žiada doriešiť tento stav. Pre získanie prevádzkovateľa vodovodnej
siete musíme mať kolaudačné rozhodnutie, zameranie sieti v JTSK, projektovú dokumentáciu,
prevádzkový poriadok a mnoho ďalších podmienok. Nakoľko ide kolaudačné rozhodnutie aj
na vedomie dotknutým orgánom oslovil som ich za účelom pozrieť sa do ich archívov či
kolaudačné rozhodnutie nemajú. Z oslovený úradov nikto nemá vo svojom archíve kolaudačné
rozhodnutie. Starosta navrhol, že pozisťuje ešte informácie aj z iných obcí ako riešili predaj
pozemkov a podá informácie ako ďalej.
Číslo uznesenia
56/2019 zo dňa 12.8.2019
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 rozpočtoch na inžinierske siete k predaju pozemkov IBV-Kapustnice
Prezentácia
5
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
PaedDr. Beáta Chlebovcová, Marek Kamenický, Beáta
hlasovali:
Lechová, Vladimír Russin. Mgr. Magdaléna
Lesňáková
Proti uzneseniu
hlasovali:

5
0

Zdržali sa hlasovania:

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

10. Informácia o prevádzkovaní verejného vodovodu v Kurimanoch
Starosta informoval poslancov, že aj keď sme vlastníkmi verejného vodovodu v obci musíme
mať správcu vodovodu, cena za 1m3 vody musí byť tiež schválená Úradom pre reguláciu
sieťových odvetví. Starosta oslovil viaceré firmy za účelom prevádzkovania, ktoré nám dali
cenovú ponuku pri prevádzkovaní vodovodu – viď prílohy. Tieto firmy čo sa týka výkazov
a odobratie vzoriek vody na rozbor by bolo v ich réžií, ale ak by došlo k nejakej poruche na
vodovode, tak finančné to znáša obec. Dokonca sú aj také skúsenosti s firmami, že daný
problém by riešili, iba v pracovných dňoch a celkové náklady by i tak znášala obec. Ak to ma
byť prevádzkovanie vodovodu nech to bude po správnosti a plnej kompetencií
prevádzkovateľa - navrhol starosta. Ďalej starosta informoval, že bol na rokovaní aj
s Podtatranskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou a.s., kde cena za 1m3 vody by bola
1,30 € s DPH (schválená úradom pre reguláciu) občania by platili za vodu priamo PVPS a.s., ale
všetko by bolo v tejto cene zahrnuté – rozbor vody, kontrola hydrantov, výmena vodomerov
a aj oprava poruchy - kompletný servis vodovodu, iba nové investície by riešila obce. Je
potrebné spomenúť, že vodovod máme od roku 1999, na vodovode sme nemali závažné
poruchy a problémy preto je potrebné riešiť prevádzkovateľa aj zo zákonnej potreby, ale aj z
pohľadu pokiaľ je vodovod vhodný na odovzdanie do prevádzky (bezporuchovosť). Poslanci
po diskusii došli k záveru, že najlepšia ponuka je od Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej
spoločnosti a.s. Momentálne čakáme na vyjadrenie od Podtatranskej vodárenskej
prevádzkovej spoločnosti a.s. k prevádzkovaniu nakoľko potrebné dáta od nás majú na
finančné prehodnotenie až tak príde k technickým otázkam a k prebratiu vodovodu do
prevádzky PVPS.
Číslo uznesenia
57/2019 zo dňa 12.8.2019
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 prevádzkovaní verejného vodovodu v Kurimanoch
Prezentácia
5
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
PaedDr. Beáta Chlebovcová, Marek Kamenický, Beáta
hlasovali:
Lechová, Vladimír Russin. Mgr. Magdaléna
Lesňáková
Proti uzneseniu
hlasovali:

5
0

Zdržali sa hlasovania:

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

11. Organizácia Deň obce – varenie tradičných zemiakových jedál po
Kurimansky
V tomto bod bola diskusia, kde starosta, poslanci a pracovníci OcÚ si podelia úlohy pri
organizovaní dňa obce. Starosta informoval poslancov, že viacerí občania ho oslovili, že majú
záujem o trička s logom obce. Poslanci sa uzhodli, aby sa trička s logom obce objednali. Celú
organizáciu Dňa obce organizuje obec a obecné zastupiteľstvo.

12. Rôzne, diskusia
A, Starosta informoval poslancov, že najbližšie zasadnutie OZ by malo byť 4.9.2019 sa ruší,
z dôvodu, že bolo zvolané mimoriadne OZ na 12.8.2019.
Číslo uznesenia
58/2019 zo dňa 12.8.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
ruší
sa obecné zastupitelstvo, ktoré bolo naplánované na 4.9.2019 uznesením č.14/2018
Prezentácia
5
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
PaedDr. Beáta Chlebovcová, Marek Kamenický, Beáta
hlasovali:
Lechová, Vladimír Russin. Mgr. Magdaléna
Lesňáková
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

5
0
0

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

B, Starosta informoval poslancov, že p. Frankovič z Iliašoviec má záujem o zvon, ktorý by chcel
použiť na tisícročnú kaplnku – SANS SOUCI letohrádok. Ďalej starosta informoval, že obec má
vypracovanú projektovú dokumentáciu na zvonicu, ktorá je naplánovaná na cintoríne. Vyzval
poslancov, aby sa vyjadrili, poslanci po diskusii sa uzhodli aby sa zvon ponechal v obci.

Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie bolo ukončené 22.30 hod.
Zapísala: Marcela Faltinová
Overovatelia zápisnice a uznesení:
Mgr. Magdaléna Lesňáková ...........................................
Marek Kamenický ..........................................................

