Obec Kurimany

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V KURIMANOCH

Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kurimany
konaného dňa 25.9.2019
Prítomní: starosta Ing. Martin Faltin
Poslanci: Marek Kamenický
Beáta Lechová
Vladimír Russin
Mgr. Magdaléna Lesňáková
Ďalší prítomní: zapisovateľka Marcela Faltinová,
Neprítomní: poslankyňa PaedDr. Beáta Chlebovcová – ospravedlnená
hlavná kotrolórka obce JUDr. Lýdia Budziňáková MBA - ospravedlnená
Verejnosť: Roman Faltin – štatutár FK Kurimany
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesení
5. Informácia o faktúrach nad 500 €
6. Rozpočtové opatrenie č.1
7. Návrh na kúpu pozemku v lokalite IBV – Nad dedinou /prístupová cesta)
8. Informácia IBV – kapustnice, postup prác k predaju pozemkov
9. Cenník služieb poskytovaných obcou Kurimany
10. Smernica o používaní vlastných cestovných motorových vozidiel pri pracovných
cestách
11. Príprava na akciu jubilanti II/2019, úcta k starším 2019
12. Rôzne, diskusia
13. 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 PaedDr. Chlebovcová

a hlavná kontrlórka obce JUDr. Budziňáková sa ospravedlnili. Starosta skonštatoval, že počet
prítomných poslancov OZ je uznášaniaschopné.

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice a uznesení: Mgr. Magdaléna Lesňáková, Beáta Lechová
Navrhovateľ uznesenia: Vladimír Russin
Zapisovateľka: Marcela Faltinová
Hlasovanie:
Za: Beáta Lechová, Vladimír Russin, Mgr. Magdaléna Lesňáková, Marek Kamenický
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto

3. Schválenie programu zasadnutia
Poslanci prerokovali návrh programu mimoriadného zasadnutia obecného zastupiteľstva,
starosta doplnil ďalší bod na žiadosť štatutára FK Kurimany Romana Faltina. Program
zasadnutia s doplneným bodom poslanci schválili bez pripomienok.
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesení
5. Informácie a žiadosť o finančnú podporu pre FK Kurimany
6. Informácia o faktúrach nad 500 €
7. Rozpočtové opatrenie č. 1
8. Návrh na kúpu pozemku v lokalite IBV – Nad dedinou (prístupová cesta)
9. Informácia IBV – Kapustnice, postup prác k predaju pozemkov
10. Cenník služieb poskytovaných obcou Kurimany
11. Smernica o používaní vlastných cestovných motorových vozidiel pri pracovných
cestách
12. Príprava na akciu jubilanti II/2019, úcta k starším 2019,
13. Rôzne, diskusia
14. Záver
Číslo uznesenia
59/2019 zo dňa 25.9.2019
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
Marek Kamenický, Beáta Lechová, Vladimír Russin,
hlasovali:
Mgr. Magdaléna Lesňáková

4

Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

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

4. Kontrola uznesenia
- žiadne v riešení

5. Informácie a žiadosť o finančnú podporu pre FK Kurimany
Starosta udelil slovo štatutárovi FK Kurimany Romanovi Faltinovi, ktorý informoval poslancov
o finančnej situácii futbalového klubu. Roman Faltin povedal, že dotácia z obce je
nepostačujúca na chod futbalového klubu, nakoľko aj financie získali cez 2% daní. Informoval,
že bolo náročné získať 2% (oslovovať pracujúcich) a obáva sa, že budúci rok toľko financií
nezískajú, preto budú v rozpočte chýbať peniaze. Oboznámil, že toho času je aj pokazená
kosačka, kde si už tri krát požičali a v spolupráci so starostom oslovili Iliašovce a Dravce za
účelom požičania kosačky, ale do budúcna to tiež nie je riešenie nakoľko ihrisko musí sa
pravidelne kosiť a ich kosačky sú tiež roky používané. Poslanci tieto informácie vzali na
vedomie a viac sa k tejto problematike budú venovať pri návrhu rozpočtu na rok 2020.
Číslo uznesenia
60/2019 zo dňa 25.9.2019
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 finančnej situácií FK Kurimany podané štatutárom FK Kurimany, Romanom
Faltinom
Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
Marek Kamenický, Beáta Lechová, Vladimír Russin,
hlasovali:
Mgr. Magdaléna Lesňáková
4
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
podpísané
........................................................
Ing. Martin Faltin – starosta obce

6. Informácia o faktúrach

Starosta obce predložil faktúru nad 500 € od posledného zasadnutia OZ:

Fa za okná na budove TJ (demontáž a montáž okien, parapety) v sume 6888,- €, dotácia
z úradu vlády 5000,- €, vlastné zdroje 1888,- €. – OBLOK s.r.o. Spišská nová Ves
Fa za vodné 8/2019 v sume 677,27 - PVPS a.s. Poprad
Fa za rozbor vody v sume 732,38 € - PVPS s.s. Poprad
Číslo uznesenia
61/2019 zo dňa 25.9.2019
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 okná na budove TJ (demontáž a montáž okien, parapety) v sume 6888,- €, - OBLOK
s.r.o. Spišská nová Ves
Fa za vodné 8/2019 v sume 677,27 - PVPS a.s. Poprad
Fa za rozbor vody v sume 732,38 € - PVPS s.s. Poprad
Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
Marek Kamenický, Beáta Lechová, Vladimír Russin,
4
hlasovali:
Mgr. Magdaléna Lesňáková
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
podpísané
........................................................
Ing. Martin Faltin – starosta obce

7. Rozpočtové opatrenie č.1
Starosta predložil poslancom Rozpočtové opatrenie č. 1, kde podrobnejšie opísala pracovníčka
OcÚ Marcela Faltinová. Zmeny sú v príjmovej časti kde je príjem s výnosu daní, bežných
transferov, dotácie z PSK Prešov a dotácia z úradu vlády a z akčného plánu úradu vlády. Vo
výdavkových položkách sú začlenené dotácie a úpravy medzi položkami. Poslanci nemali
pripomienky a hlasovali.
Číslo uznesenia
62/2019 zo dňa 25.9.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č.1

Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
Marek Kamenický, Beáta Lechová, Vladimír Russin,
hlasovali:
Mgr. Magdaléna Lesňáková

4

Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

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

8. Návrh na kúpu pozemku v lokalite IBV – Nad dedinou (prístupová cesta)
Starosta predložil návrh na odkúpenie pozemku orná pôda (výhľadovo ako prístupová cesta
v lokalite IBV - Nad dedinou, podľa územného plánu obce) vo výmere 588 m2 podľa
navrhovaného zamerania GP 77/2019 a to z dôvodu zriadenia prístupovej cesty pre budúce
výstavby v tejto lokalite. Tento návrh vznikol za účelom výstavby v tejto lokalite rodinou
Polačekovou. Prebehli už rokovania s terajšími vlastníkmi o predaji pozemku 351 KN-E kde sa
dohodli podmienky o predaji a cene. Navrhovaná cena za kúpu pozemku je 4,00 €/m2.
Číslo uznesenia
63/2019 zo dňa 25.9.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
odkúpenie pozemku číslo parcely 390/62 KN-C o výmere 588 m2 orná pôda podľa GP 77/2019 za
sumu 4,00 €/m2 v lokalite IBV - Nad dedinou.

Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
Marek Kamenický, Beáta Lechová, Vladimír Russin,
hlasovali:
Mgr. Magdaléna Lesňáková
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

4
0
0

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

9. Informácia k IBV – Kapustnice, postup prác k predaju pozemkov.
Starosta informoval poslancov, že k získanie stavebného povolenia pre kanalizáciu a vodovod
v lokalite IBV-Kapustnice musíme mať prevádzkovateľa verejného vodovodu v obci. Ak už bolo
v OZ spomenuté prebehli rokovania s 3 firmami kde sme sa uzhodli, že najlepším riešením je
pre nás z časového hľadiska užívania vodovodu PVPS, a.s. nakoľko opravy a servis ako aj
hlásenia a celkový servis si firma zabezpečuje sama. Ak chceme vstúpiť do PVPS a.s. je
potrebné doložiť kolaudačné rozhodnutia, prevádzkový poriadok, situáciu jestvujúceho stavu
vodovodu, tlakové skúšky, funkčnosť vodovodu a mnohé iné dokumenty. Po preskúmaní sme
zistili, že v obci nemáme skolaudovaný vodovod II a III etapu. Po stretnutiach na životnom

prostredí v Levoči sme zistili, že ani v ich archívoch sa nenachádzajú žiadne dokumenty
o našom vodovode. Na obci sa našlo kolaudačné rozhodnutie z I etapy z roku 1999 a ostatné
etapy nemáme pravdepodobne skolaudované. Po rokovaniach na okresnom úrade v Levoči
odbor životné prostredie sme dospeli k záveru kolaudácie etáp. K žiadosti o kolaudáciu je
potrebne doložiť: prevádzkový poriadok, Zmluvu o budúcom prevádzkovaní vodovodu,
projekt skutočného vyhotovenia, zameranie jestvujúceho stavu vodovodu, tlakové skúšky,
rozbory, stanovisko pod 99, ods. 1 písm, b) 5. bod zákona č. 79/2018 Z.z. o odpadoch
a spôsobe zabezpečenia zneškodnenia, a mnoho ďalších. PVPS a.s. po preštudovaní
finančných analýz, ktoré sme im poskytli sa zistilo, že náš obecný vodovod nám PVPS vie
prevádzkovať. Práve dnes bol geodet, v obci a prechádzali sme si vodovod za účelom
vypracovania plánu umiestnenia potrubia verejného vodovodu v pozemkoch, kde sú hydranty
a vodovodné uzávery. Ak budeme mať právoplatné kolaudačné rozhodnutie od vodovodu
etáp II a III viem prejsť k prevádzkovateľovi vodovodu PVPS a.s. a zároveň budeme vedieť
žiadať o stavebné povolenie pre IBV –Kapustnice vodovod a kanalizácia.
Číslo uznesenia
64/2019 zo dňa 25.9.2019
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 postupe prác k IBV - Kapustnice

Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
Marek Kamenický, Beáta Lechová, Vladimír Russin,
hlasovali:
Mgr. Magdaléna Lesňáková
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

4
0
0

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

10. Cenník služieb poskytovaných obcou Kurimany
Starosta predložil poslancom cenník služieb poskytovaných obcou Kurimany, cenník sa mení
aj z dôvodu nakúpených nových vecí (napr. rozkladacie stany, búracie kladivo veľké a malé...),
ale aj z dôvodu častých pripomienok k cenám jednotlivých zapožičiavaných predmetov. Ďalším
dôvodom je aj technický stavy požičiavaných pomôcok. V neposlednom rade zmeny cenníku
sú náklady na energie a opravy pri krátkodobých prenajímaniach nehnuteľnosti. Poslanci si
preštudovali celý cenník, pripomienky nemali a tak hlasovali. Cenník služieb je prílohou tejto
zápisnice.
Číslo uznesenia
65/2019 zo dňa 25.9.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje

cenník služieb poskytovaných obcou Kurimany

Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
Marek Kamenický, Beáta Lechová, Vladimír Russin,
hlasovali:
Mgr. Magdaléna Lesňáková
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

4
0
0

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

11. Smernica o používaní vlastných cestovných motorových vozidiel pri
pracovných cestách.
Smernicu poslanci so starostom po preštudovaní nehlasovali nakoľko smernica by neriešila
stav používania vlastných motorových vozidiel pre starostu, pracovníkov a poslancov obce pre
potreby obce nakoľko nebola by splnená zákonná povinnosť havarijnej poistky. Poslanci
navrhli prijali uznesenie, kde na pracovné cesty starostovi umožnia používa vlastné motorové
vozidlo s vyučovaním náhrad pracovnej cesty cestovným príkazom vždy v nasledujúcom
mesiaci používania vlastného motorového vozidla.
Číslo uznesenia
66/2019 zo dňa 25.9.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
starostovi obce používať vlastné motorové vozidlo na pracovné cesty s vyúčtovaním náhrad

Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
Marek Kamenický, Beáta Lechová, Vladimír Russin,
hlasovali:
Mgr. Magdaléna Lesňáková
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

4
0
0

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

12. Príprava na akciu jubilanti II/2019, úcta k starším 2019
Starosta informoval poslancov, že sa blíži mesiac október, ktorý je mesiacom úcty k starším a
kedy pozývame našich starších občanov na posedenie v kultúrnom dome, je potrebné sa
dohodnúť na dátume. Poslanci po rozprave sa uzhodli na dátume 21.10.2019 a taktiež máme

jubilantov za druhý polrok na tomto dátume sa dohodneme neskôr. Program na akciu jubilanti
pripraví kultúrna komisia v spolupráci s obecným úradom.
Číslo uznesenia
67/2019 zo dňa 25.9.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
mesiac úcty k starším – posedenie s dôchodcami dňa 21.1.02019

Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
Marek Kamenický, Beáta Lechová, Vladimír Russin,
hlasovali:
Mgr. Magdaléna Lesňáková
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

4
0
0

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

14.Rôzne, diskusia
A, Starosta informoval poslancov, že pripomienkoval cestovný poriadok, kde žiadal o pridelení
večerných spojov zo Spišskej Novej Vsi. Zároveň informoval, že je možné aj občanmi obce
pripomienkovať cestovný poriadok z Levoče do obce Kurimany. Informácie sú zverejnené aj
na obecnej internetovej stránke, tabuliach v obci.
B, Starosta podal informácie o ukončení prác na budove TJ výmeny okien a dverí a zároveň
požiadal poslancov o pomoc pri upratovaní miestností v budove TJ v hornej časti. Na budove
TJ je ešte potrebné opraviť exteriér po výmene okien kde sa okna neosádzali ale vyplnili
pórobetónom. Na prízemí si už upratali futbalisti.
C, Starosta informoval poslancov, že dostali sme dotáciu na vojnové hroby, bolo by potrebné
obnoviť pocestné kríže a vojnové hroby a tabule. Navrhol aj zapojiť ružencové spoločenstvo
z obce Kurimany. Po rozprave poslancov sa uzhodlo aj na oslovení ružencového spoločenstva.
Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie bolo ukončené 22:50 hod.
Zapísala: Marcela Faltinová
Overovatelia zápisnice a uznesení:
Mgr. Magdaléna Lesňáková ...........................................
Beáta Lechová ................................................................

