Obec Kurimany

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V KURIMANOCH

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kurimany
konaného dňa 6.11.2019
Prítomní: starosta Ing. Martin Faltin
Poslanci: PaedDr. Beáta Chlebovcová
Mgr. Magdaléna Lesňáková
Marek Kamenický
Beáta Lechová
Vladimír Russin
Ďalší prítomní: hlavná kontrolórka obce JUDr. Lýdia Budziňáková
zapisovateľka Marcela Faltinová,
Neprítomní: -Verejnosť: -Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola uznesení
Informácia o faktúrach nad 500 €
Schválenie dodatku č.1 k VZN 5/2015 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území
obce Kurimany
7. Schválenie súťaže na predaj pozemkov IBV - Kapustnice
8. Výrub stromu parcela 603/1 KN-C 1ks vŕba
9. Schválenie zmlúv o prevádzkovaní verejného vodovodu – celá obec a zmluvy
o budúcom prevádzkovaní verejného vodovodu ku kolaudácií – II. a III. etapa
10. Schválenie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy – zriadenie vecného bremena VSD
a schválenie zmluvy o uzavretí kúpnej zmluvy VSD – predaj pozemku pod
transformátorom k lokalite IBV - kapustnice
11. Projekt IBV – Kapustnice, elektro časť VN, TS, NN, verejné osvetlenie
12. Komisia k zrealizovaniu inventúry obecného majetku a realizácia inventúry

13. Žiadosti o predaji pozemku 45/4 KN-C 44/3 KN-C a zámeny pozemku 60/25 KN-C za
362/2 KN-C
14. Diskusia
15. 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: Marek Kamenický, PaedDr. Beáta Chlebovcová
Navrhovateľ uznesenia: Mgr. Magdaléna Lesňáková
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 riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý
schválili bez pripomienok a doplňujúcich bodov v znení podľa pozvánky.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola uznesení
Informácia o faktúrach
Schválenie dodatku č.1 k VZN 5/2015 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území
obce Kurimany
7. Schválenie súťaže na predaj pozemkov IBV - Kapustnice
8. Výrub stromu parcela 603/1 KN-C 1ks vŕba
9. Schválenie zmlúv o prevádzkovaní verejného vodovodu – celá obec a zmluvy
o budúcom prevádzkovaní verejného vodovodu ku kolaudácií – II. a III. etapa
10. Schválenie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy – zriadenie vecného bremena VSD
a schválenie zmluvy o uzavretí kúpnej zmluvy VSD – predaj pod transformátorom
k lokalite IBV – Kapustnice
11. Projekt IBV – Kapustnice, elektro časť VN, TS, NN, verejné osvetlenie
12. Komisia k zrealizovaniu inventúry obecného majetku a realizácia inventúry
13. Žiadosti o predaji pozemku 45/4 KN-C a 44/3 KN-C a zámeny pozemku 60/25 KN-C
za 362/2 KN-C
14. Diskusia
15. Záver

Číslo uznesenia
68/2019 zo dňa 6.11.2019
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 63/2019 zo dňa 25.9.2019 – uznesenie splnené

5. Informácia o faktúrach
Starosta obce predložil faktúru nad 500 € od posledného zasadnutia OZ:
Fa za vodné 9/2019 v sume 715,49,18 € - PVPS a.s.
Fa za jedálne kupóny v sume 504,42 €- Up Slovensko s.r.o. – tu bola otázka zo strany
poslancov: Kto odoberá stravné lístky? Starosta vysvetlil a doplnil, že odpovedal na túto otázku
už v predchádzajúcim OZ, ale zodpovie ju znova: pracovník OcÚ Marcela Faltinová, Peter
Tremko - zamestnanec obce a starosta obce Kurimany Ing Martin Faltin . Nikto iný nemá nárok
na poberanie lístkov resp. nároku na stravu nakoľko nikto nemá denne opracované viac ako 4
hod. Ostatní zamestnanci odoberajú stravu v MŠ.
Fa za hygienické zariadenie v budove TJ v sume 1787,62 € - Dzurilla Jozef – ĎOĎO – projekt
realizovaný s podporou PSK
Fa za zameranie vodovodnej siete a technologických zariadení na vodovodnej sieti v k. ú.
Kurimany v sume 1000,- € - GK-FABIAN, Ing. Juraj Fabian
Číslo uznesenia
69/2019 zo dňa 6.11.2019
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 9/2019 v sume 715,49,18 € - PVPS a.s.
Fa za jedálne kupóny v sume 504,42 €- Up Slovensko s.r.o.
Fa za hygienické zariadenie v budove TJ v sume 1787,62 € - Dzurilla Jozef – ĎOĎO – projekt
realizovaný s podporou PSK

Fa za zameranie vodovodnej siete a technologických zariadení na vodovodnej sieti v k. ú.
Kurimany v sume 1000,- € - GK-FABIAN, Ing. Juraj Fabian
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. Schválenie dodatku č.1 k VZN 5/2015 o správe a prevádzkovaní pohrebiska
na území obce Kurimany
Starosta informoval poslancov, nakoľko sa na predchádzajúcom OZ upravoval cenník služieb,
nastali zmeny za nájom hrobových miest tak predkladá Návrh Dodatku č.1 k VZN 5/2015,
ktorý bol zverejnený na web stránke obce a úradnej tabuli. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia
začína plynúť najmenej 15 – dňová lehota, počas ktorej môžu FO a PO uplatniť pripomienku
k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronický alebo ústne do zápisnice na obecnom
úrade. K tomuto dodatku neboli žiadne vznesené pripomienky.
Číslo uznesenia
70/2019 zo dňa 6.11.2019
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 Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2015 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce
Kurimany - neboli v zákonnej lehote vznesené žiadne pripomienky ani námietky.
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

Číslo uznesenia
71/2019 zo dňa 6.11.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
VZN - Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2015 o správe a prevádzkovaní pohrebiska 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. Schválenie súťaže na predaj pozemkov IBV - Kapustnice
Starosta obce navrhol OZ predať pozemky v lokalite IBV-Kapustnice na etapy nakoľko pre
zákonnú povinnosť o platcoch DPH nie je možné predávať pozemky v jednej etape. Navrhuje
schváliť predaj pozemkov obchodnou verejnou súťažou kde je potrebné schváliť zámer,
spôsob predaja a podmienky predaja. Ak chce obec lokalitu IBV kapustnice začať konečne
realizovať sú potrebné finančné zdroje, ktoré momentálne máme nedostatok na takýto zámer
zrealizovania IBV. Zároveň je potrebná nová projektová dokumentácia pre časť elektro VN, TS,
NN a VO nakoľko pôvodná PD z roku 2008 už nespĺňa požiadavky STN a zmenila sa aj trasa
vedenia VN podľa vyjadrenie VSD číslo 17895/2019/5100260529. VN a TS zo zákona môže
realizovať, iba VSD a.s. K realizácií je potrebná PD a právoplatné stavebné povolenie
v prospech VSD, a.s. , aby boli splnené tieto podmienky musíme mať spracovanú projektovú
dokumentáciu. Starosta navrhuje predať pozemky - I etapu tak, aby sme neporušili zákon
o platcoch DPH a zároveň získané finančné prostriedky z predaja pozemkov použijeme na
vyplatenie projektovej dokumentácia, získanie stavebného povolenia a samotnú realizáciu
inžinierskych sieti. Predaj ďalších pozemkov by sa znova zopakoval po uplynutí doby 12-ich
mesiacoch. Plynulou diskusiou sa prešlo k schváleniu minimálnej ceny a podmienkach predaja.
Poslanci navrhli cenu každý za seba a aritmetickým priemerom sa schválila výsledná cena.
Výsledná cena sa matematicky zaokrúhlila. Z návrhu vyšla cena 19,60 €/m2 po zaokrúhlení
20,00 €/m2. Poslanci nemali ďalšie pripomienky a pristúpili k hlasovaniu uznesenia.

Číslo uznesenia
72/2019 zo dňa 6.11.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany („vyhlasovateľ“) v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
A, schvaľuje
1. zámer predať nehnuteľný majetok v k. ú. Kurimany, a to pozemky v lokalite IBV –
Kapustnice označené ako č. 1-14 podľa Prílohy č. 1 uznesenia – zoznam pozemkov a Prílohy č.
2 uznesenia – náčrt v katastrálnej mape s očíslovanými pozemkami, s celkovou výmerou 8446
m2 zapísané na LV č.1 na Obec Kurimany v celosti.
2. spôsob predaja podľa §9a ods. 1 písm. a) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p.v
obchodnej verejnej súťaži, najmenej za kúpnu cenu 20,- €/m2.
3. podmienky predaja:
- navrhovateľ doručí ponuku na vybraný pozemok č. 1-14 v lehote do 11.12.2019 do 12.00
hod. na Obecný úrad v Kurimanoch, Kurimany č. 56, 054 01 Levoča v zalepenej obálke
s označením „IBV Kapustnice“ a poznámkou „Neotvárať“ ponuka bude obsahovať:
a) navrhovateľom podpísaný návrh kúpnej zmluvy
b) návrh kúpnej zmluvy bude obsahovať predkupné právo obce za rovnakú kúpnu cenu, za
ktorú kupujúci nadobudol pozemok v prípade zámeru predaja pozemku tretej osobe,
c) na pozemku č.8 zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti strpieť uloženie
vodovodného a kanalizačného potrubia v tomto pozemku v prospech vlastníka vodovodného
a kanalizačného potrubia
Oznámenie o vybranom návrhu uverejní vyhlasovateľ na internetovej stránke obce do 31.01.2020
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo podmienky súťaže meniť alebo súťaž zrušiť. O zrušení súťaže budú
navrhovatelia, ktorí podali návrhy zmlúv písomne informovaní. Zrušenie súťaže bude zverejnené na
internetovej stránke obce www.obeckurimany.sk. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu
nákladov spojených s účasťou na súťaži. Poplatky spojené so zložením a vrátením zábezpeky znáša
navrhovateľ. Navrhovatelia môžu návrh doručený vyhlasovateľovi odvolať po uplynutí lehoty na
predkladanie návrhov len so súhlasom vyhlasovateľa.
Navrhovatelia podaním návrhu vyjadrujú písomný súhlas s použitím a zverejnením osobných údajov
v súlade so zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov na účel jeho prerokovania, rozhodnutia o výsledku obchodnej ver. súťaže a jeho
zverejnenia na účel uzavretia zmluvy. Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky doručené
návrhy; v prípade zistenia neúplnosti návrhu zmluvy z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa
uvedených v súťažných podkladoch nepripustiť návrh zmluvy do obchodnej verejnej súťaže.
B, poveruje obecný úrad
- aby zverejnil najmenej na 15 dní obchodnú verejnú súťaž, podľa § 9a ods. 1 písm. a) zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. na úradnej tabuli, elektronickej úradnej tabuli v regionálnej
tlači.
Prezentácia poslancov:
5
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:
PaedDr. Beáta Chlebovcová, Marek Kamenický, Beáta
Lechová, Vladimír Russin, Mgr. Magdaléna Lesňáková
5
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

podpísané
........................................................
Ing. Martin Faltin – starosta obce
Zoznam pozemkov:
Príloha č. 1:
Stavebný
pozemok
Celková výmera
číslo
Parcelné číslo Výmera v m2 v m2
66/65
269
1
66/64
502
771
66/63
129
66/62
319
2
66/61
262
710
66/60
221
66/59
188
3
66/58
271
680
66/57
350
4
66/56
230
580
5

6
7
8
9
10
11

12

13
14

66/55
66/54
66/53
66/52
66/51
66/50
66/49
66/45
66/44
66/42
66/43
66/41
66/39
66/40
66/36
66/37
66/38
66/33
66/34
66/35
66/31

472
128
55
306
223
288
288
47
445
167
513
562
318
235
137
148
250
64
220
215
234

66/32

390

600

584
576
492
680
562
553

535

499
624

Celková cena za
Druh pozemku
pozemok
Trvalý trávnatý porast
Trvalý trávnatý porast
Trvalý trávnatý porast
Trvalý trávnatý porast
Trvalý trávnatý porast
Trvalý trávnatý porast
Trvalý trávnatý porast
Trvalý trávnatý porast
Trvalý trávnatý porast
Trvalý trávnatý porast
Trvalý trávnatý porast
Trvalý trávnatý porast
Trvalý trávnatý porast
Trvalý trávnatý porast
Trvalý trávnatý porast
Trvalý trávnatý porast
Trvalý trávnatý porast
Trvalý trávnatý porast
Trvalý trávnatý porast
Trvalý trávnatý porast
Trvalý trávnatý porast
Trvalý trávnatý porast
Trvalý trávnatý porast
Trvalý trávnatý porast
Trvalý trávnatý porast
Trvalý trávnatý porast
Trvalý trávnatý porast
Trvalý trávnatý porast
Trvalý trávnatý porast
Trvalý trávnatý porast
Trvalý trávnatý porast
Trvalý trávnatý porast

Príloha č. 2:

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

8. Výrub stromu parcela 603/1 KN- C 1 ks vŕba
Starosta informoval poslancov, že bola podaná žiadosť a potrebné dokumenty na Okresný
úrad Levoča, Oddelenie starostlivosti o Životné prostredie s textom o určenie príslušnosti
obce pri rozhodovaní o výrube stromu vŕba, ktorá rastie na pozemku 603/1 KN-C kataster
Kurimany. Životne prostredie Okresného Úradu v Levoči určilo Mestský úrad Levoča –
oddelenie životného prostredia, aby rozhodlo o výrube stromu – 1 ks vŕba. Dôvodom žiadosti
bolo, že táto vŕba rastie v blízkosti vodovodného potrubia 0,5m a hydrantu, kde korene toho
stromu môžu poškodiť vodovodné potrubie. Ďalším dôvodom je, že strom rastie v blízkosti
cesty, ktorý vedie k rodinným domom a prekáža pri vývoze domového odpadu.
V neposlednom rade je aj fakt, že cez korunu stromu prechádza telekomunikačný kábel.
Poslanci nemali žiadne pripomienky.
Číslo uznesenia
73/2019 zo dňa 6.11.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
- výrub stromu vŕba krehká s obvodom 180 cm na parcela 603/1 KN-C v k. ú. 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. Schválenie zmlúv o prevádzkovaní verejného vodovodu – celá obec a zmluvy
o budúcom prevádzkovaní verejného vodovodu ku kolaudácií – II. a III. etapy.
Starosta informoval poslancov, že ku kolaudácií verejného vodovodu II. a III. etapy je potrebné
doložiť zmluvu o budúcom prevádzkovaní verejného vodovou. Vodovod zrealizovaný v rokoch
1999-2001 do dnešného dňa je skolaudovaná len I. etapa. Na predchádzajúcich obecných

zastupiteľstvách sa rozhodlo, že obec uzatvorí zmluvu o prevádzkovaní verejného vodovodu
s Podtatranskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosťou, a.s. nakoľko je pre nás ako obec
najvýhodnejšia z pohľadu ponúkanej služby ohľadne prevádzkovania vodovodu a opráv
v prípade poruchy.
Číslo uznesenia
74/2019 zo dňa 6.11.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
- zmluvu o budúcom prevádzkovaní verejného vodovodu v obci Kurimany II. a III. etapy
zmluva č. 31/2019 s prevádzkovateľom Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,
a.s. Poprad.
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

Starosta informoval poslancov, o zmluve o prevádzkovaní verejného vodovou. Po úspešnom
skolaudovaní verejného vodovodu II. a III. etapy bude potrebné podpísať zmluvu
o prevádzkovaní verejného vodovodu pre celú obec I., II. a III. etapu. Táto povinnosť mať
prevádzkovateľa vodovodu už zo zákona platí aj teraz. Túto podmienku máme zapísanú aj
v kolaudačnom rozhodnutí vodovodu I. etapy z roku 1999, ale do dnešného dňa obec nemá
prevádzkovateľa. Ďalším dôvodom je mať prevádzkovateľa z pohľadu rozšírenia verejného
vodovou na lokalitu IBV – Kapustnice kde obec plánuje realizovať vodovod. Pokiaľ, ale obec
nemá uzatvorenú zmluvu o prevádzkovaní už existujúceho vodovodu obec nezíska stavebné
povolenie na realizáciu vodovodu a kanalizácie v predmetnej lokalite IBV- Kapustnice. Starosta
navrhol schváliť zmluvu o prevádzkovaní verejného vodovodu pre celú obec I., II. a III. etapy,
nakoľko PVPS, a.s. má o našu obec záujem – po prehodnotení ekonomických ukazovateľov
a z predchádzajúceho OZ sme si vybrali z troch možných záujemcov PVPS, a.s.. Vznikla ešte
diskusia k cene vody, ale nakoľko ceny schvaľuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví tak
PVPS, a.s. nemôže bez ich súhlasu len tak cenu zvýšiť. Podľa terajšieho rozhodnutia ceny vody
bude po podpísaní zmluvy medzi Obcou Kurimany a PVPS, a.s. stanovená rozhodnutím
0215/2017/V pre obdobie 1.1.2017 do 31.12.2020 na 1,0884 €/m3 bez DPH. Všetci sme sa
uzhodli, že je to zvýšenie ceny vody, ale z pohľadu budúceho fungovania verejného vodovodu

splnenia zákonných povinnosti je potrebné takýto krok zrealizovať už teraz, lebo vodovod
starne a potom už nikto nebude mať záujem o prevádzkovanie a opravy.
Číslo uznesenia
75/2019 zo dňa 6.11.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
- zmluvu o prevádzkovaní verejného vodovodu v obci Kurimany I., II. a III. etapy č. 34/2019
s prevádzkovateľom Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Poprad.
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

10. Schválenie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy – zriadenie vecného bremena
VSD a schválenie zmluvy o uzavretí kúpnej zmluvy VSD – predaj pozemku pod
transformátorom k lokalite IBV – Kapustnice.
Starosta informoval o podpise zmluvy s VSD, a.s. o podpise zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy
o pripojení do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa distribučnej sústavy (VSD) v lokalite IBVKapustnice a zároveň o vydaní plnomocenstva kde VSD, a.s. splnomocňuje Obec Kurimany
v súvislosti s rekonštrukciou, rozvojom a rozšírením časti distribučnej sústavy v rámci stavby
IBV kapustnice – VN, TS, NN: k stavebnému konaniu v prospech VSD, a.s., k príprave zmluvy
o budúcej zmluve o zriadení vecného premena, zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a nájomnej
zmluve podľa vzorových zmlúv odsúhlasených splnomocniteľom, k príprave zmluvy o zriadení
vecného bremena a kúpnej zmluvy podľa vzorových zmlúv poskytnutých splnomocniteľom.
Táto zmluva č.28/2019 o budúcej zmluve je potrebná k rozvoju a realizácií IBV-Kapustnice pre
stavebné objekty VN, TS, NN.
Číslo uznesenia
76/2019 zo dňa 6.11.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
- zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy č. 28/2019 ZoP/2019/406-BZ s prevádzkovateľom
Východoslovenská distribučná, a.s.

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

Starosta informoval o zmluve o uzavretí budúcej zmluvy (kúpnej zmluvy) pre lokalitu IBVKapustnice a to: zmluva hovorí o vysporiadaní pozemku zastavaná plocha kioskovej
trafostanice s príslušenstvom. Pozemok je vybraný podľa PD z roku 2008 a vyjadrenia VSD, a.s.
o umiestnení stavby transformátora. Umiestnenie kioskovej trafostanice sa nezmení ani po
spracovaní novej projektovej dokumentácie nakoľko sa uvažuje aj s napojením lokalít IBV-Nad
ihriskom cca. 24 RD, terajšej IBV-Kapustnice 14 RD a časti už jestvujúcich prípojok RD. Po
umiestnení kioskovej trafostanice sa odčlení geometrickým plánom parcela zastavenej plochy
kioskovej trafostanice a príslušenstva z parcely 369/22 KN-C, LV1. Geometrický plán zabezpečí
kupujúci na vlastné náklady a cena za vysporiadanie novovytvoreného pozemku/parcely bude
určená podľa znaleckého posudku, ktorého zhotovenie zabezpečí kupujúci na vlastné náklady.
Číslo uznesenia
77/2019 zo dňa 6.11.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
- zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy (kúpnej zmluvy) č. 29/2019 s kupujúcim
Východoslovenská distribučná, 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

Starosta informoval o zmluve o uzavretí budúcej zmluvy (zriadení vecného bremena) pre
lokalitu IBV-Kapustnice, a to: zmluva hovorí o zriadení vecného bremena pre uloženie
podzemného elektrického vedenia (predpokladaná dĺžka 15m) v intraviláne obce Kurimany na
parcele 362/22 KN-C, LV1 zastavaná plocha nádvorie. Pozemok je vybraný podľa PD z roku
2008 a vyjadrenia VSD, a.s. o umiestnení stavby kioskového transformátora a príslušenstvom.
Umiestnenie kioskovej trafostanice sa nezmení ani po spracovaní novej projektovej
dokumentácie nakoľko sa uvažuje aj s napojením lokalít IBV-Nad ihriskom cca. 24 RD, terajšej
IBV-Kapustnice 14 RD a časti už jestvujúcich prípojok RD. Starosta navrhol, aby na zriadenie
vecného bremena sa spracoval geometrický plán na odčlenenie parcely a to z dôvodu, aby do
budúcna nebol problém pri čerpaní dotácie pre cesty chodníky nakoľko predmetná parcela
slúži ako cesta a v tejto ceste bude umiestnené podzemné elektrické vedenie cca 15m. Ďalej
navrhuje, aby geometrický plán zabezpečil oprávnený na vlastné náklady. Návrh starostu musí
ešte schváliť VSD, a.s. danú požiadavku už riešia.
Číslo uznesenia
78/2019 zo dňa 6.11.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
- zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy (zriadenie o vecnom bremene) č. 30/2019
s oprávneným Východoslovenská distribučná, 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

11. Projekt IBV – Kapustnice, elektro časť VN, TS, NN, verejné osvetlenie
Starosta predložil cenové ponuky pre spracovanie projektovej dokumentácie objekty Vysoké
napätie (VN), transformátor(TS), nízke napätie (NN) a verejné osvetlenie (VO) pre lokalitu IBVKapustnice. Z dôvodu zmeny trasovania VN a zmeny požiadaviek podľa noriem STN
a Východoslovenskej distribučnej sústavy, a.s. pre danú realizáciu je potrebné spracovanie
projekty pre územné konanie, stavebné konanie a realizačný projekt po získaní stavebného
rozhodnutia. Vyjadrenie pre zrealizovanie projektovej dokumentácie je vedené pod číslom

17895/2019/5100260529 Ing. Hrušovský, VSD, a.s. Projekt realizácie schvaľuje VSD, a.s. . VN a
TS zo zákona musí realizovať VSD,a.s. a NN, VO obec. Boli doručené 3 cenové ponuky: BBF
Tech, a.s., odštepný závod s cenou 3 900€ bez DPH, PL inžinierig s.r.o. s cenou 15 500€ bez
DPH a Váhoprojekt, s.r.o. s cenou 5 610€ bez DPH. Po zrealizovaní projektu nám VSD, a.s. pri
odkúpení sieti vráti aj cenu za projektovú dokumentáciu v zmysle ich kalkulačnej ponuky
0042/08/2019 zverejnenú na ich web stránke. Výsledná cena za územný, stavebný a realizačný
projekt je 3928,21€ bez DPH a s DPH 4 713,85€
Číslo uznesenia
79/2019 zo dňa 6.11.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
- predloženie cenovej ponuky od firmy BBF TECH, a.s. odštepný závod, Váhoprojekt, s.r.o.,
PL inžiniering s.r.o.
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

Číslo uznesenia
80/2019 zo dňa 6.11.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
- objednávku prepracovania a spracovania projektovej dokumentácie pre lokalitu IBV –
Kapustnice, Objekty VN, TS, NN a VO v zmysle vyjadrenia 17895/2019/5100260529 Ing.
Hrušovský, VSD, a.s. pre BBF TECH, a.s. odštepný závod
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

12. Komisia k zrealizovaniu inventúry obecného majetku a realizácia inventúry.
Starosta oboznámil poslancov OZ, že je potrebné vykonať inventarizáciu obecného majetku
so stavom k 31.12.2019, poslancom zároveň vydal pokyn k uskutočneniu inventarizácie
a navrhol komisie takto:
Ústredná inventarizačná komisia: Beáta Lechová, Marek Kamenický
Čiastková inventarizačná komisia č.I.: Mgr. Magdaléna Lesňáková, Beáta Lechová prevedú
inventúru - KD, sklad za KD, PZ,
Čiastková inventarizačná komisia č.II.: Beáta Lechová, Marek kamenický prevedú inventúru
– OcÚ, CO sklad, DS a cintorín
Čiastková inventarizačná komisia č.III.: PaedDr. Beáta Chlebovcová, Vladimír Russin prevedú
inventúru obecná knižnica, TJ, ŠJ, MŠ
Sklad CO: inventúru prevedú Beáta Lechová, Marek Kamenický
Likvidačná komisia: Mgr. Magdaléna Lesňáková, Beáta Lechová, Marek Kamenický, Marcela
Faltinová
Číslo uznesenia
81/2019 zo dňa 6.11.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
- uskutočnenie inventarizácie a rozdelenie komisií na inventarizáciu
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

13. Žiadosti o predaji pozemku 45/4 KN-C a 44/3 KN-C a zámeny pozemku
60/25 KN-C za 362/2 KN-C
Starosta predložil žiadosť p. Daniely Kolcúnovej o kúpu pozemku 45/4 KN-C a 44/3 KN-C
katastrálne územie Kurimany. Zároveň starosta predložil aj zameranie pozemkov
spracovaných geodetom Ing. Juraj Fabián doručený 5.11.2019 pod číslom KU-2019/763-OcU
kde je zameranie cesty voči pozemkom navrhovaným na kúpu. Zistilo sa, že parcela 45/4 KNC je mimo cesty, ale k možnej výstavbe domu na parcelách 45/1 KN-C a 452 KN-C je možná
výstavba aj bez kúpi pozemku. Parcela 44/3 KN-C je časť cesty zároveň na okraji cesty je
zriadený zber skla a šatstva, preto nie je možné predaj pozemku v celku. Obecné
zastupiteľstvo navrhuje žiadateľovi spracovať GP na odčlenenie pozemku pre možnú výstavbu
a vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku možnej výstavby a zároveň predložiť situáciu
navrhovaného umiestnenia stavby na pozemku a tak rozhodne o predaji budúceho
odčleneného pozemku geometrickým plánom z parcely 44/3 KN-C.
Číslo uznesenia
82/2019 zo dňa 6.11.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
neschvaľuje
- predaj pozemku KN-C 45/4 o výmere 12m2 a KN-C 44/3 o výmere 74m2 vedených na LV
č.1, k. ú. Kurimany
Prezentácia
5
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
PaedDr. Beáta Chlebovcová, Marek Kamenický, Beáta
5
hlasovali:
Lechová, Vladimír Russin, Mgr. Magdaléna
Lesňáková
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
podpísané
........................................................
Ing. Martin Faltin – starosta obce

Starosta predložil ďalšiu žiadosť o zámenu pozemku p. Petra Lesňáka, Kurimany 16, vedenú
pod číslom KU-2019/727-OcU parciel 362/2 KN-C a pozemok 60/25 KN-C. Nakoľko zo žiadosti
nebolo dostatočné jasné ako má byť zrealizovaná zámena pozemkov preto listom KU2019/748-OcU starosta požiadal o doplnenie žiadosti s vysvetlením zámeru zámeny
pozemkov. Na obec Kurimany bolo listom a prílohami KU-2019/758-OcU doplnené
odôvodnenie zámeny a kópia GP 39/2009 overený pod číslom 203/09 z dňa 2.9.2009. Zistilo
sa, že zámena ešte ostáva nedoriešená z roku 1.4.2009 kde prebehlo miestne šetrenie na
predmetných pozemkoch a boli zúčastnení aj občania a pracovníci za OcÚ starostka p. Jolana
Slejzáková a člen stavebnej komisie p. Peter Faltin a za účastníkov p. Peter Lesňák a p. Mgr.
Iveta Tökölyová zvolané na deň 22.5.2009. V tento deň za dohodlo o odstránení navozeného

stavebného materiálu rod. Tökölyovej z pozemku p. Petra Lesňáka a zameral sa pozemok.
Spracoval sa GP 39/2009 na zámenu pozemkov a tu všetka komunikácia konči. Pozreli sme do
archívu na OcÚ za účelom prezretia zápisníc z tohto obdobia či zámena nebola prediskutovaná
a schválená vtedajším obecným zastupiteľstvom. Z predmetného obdobia nemáme žiadne
uznesenie ani žiadny relevantný doklad preukazujúci schválenie zámeny pozemkov. Pán Peter
Lesňák má pozemok oplotený, ale majetko-právne nie je vysporiadaný. Pani Samseliová má
záujem o kúpu pozemku 1m od hranici jej rodinného domu susediaci s pozemkom p. Petra
Lesňáka, ktorý by jej slúžil pre údržbu, opravu rodinného domu a uloženia kanalizačnej rúry.
OZ má záujem vyriešiť problém neoprávneného oplotenia pozemku, nemá problém zo
zámenou pozemku z dôvodu, aby si plot neprerábal, ale p. Lesňák by mohol taktiež vyjsť
v ústrety p. Samesliovej a predať časť pozemku k údržbe domu z pohľadu budúcnosti. Takto
došlo OZ k záveru a hlasovalo.
Číslo uznesenia
83/2019 zo dňa 6.11.2019
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 zámene pozemku KN-C 60/25 o výmere 60m2 a KN-C 326/2 o výmere 50m2,
odčlenených podľa GP 39/2009 overený pod číslom 203/09 zo dňa 2.9.2009 k. ú.
Kurimany.
poveruje starostu obce
- odkomunikovať navrhnuté riešenie OZ zámeny pozemkov s Petrom Lesňákom
a odkomunikovať predaj časti pozemku rodine Samseliovej
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

14. Rôzne – Diskusia
A, Starosta informoval poslancov, že emailom bola nám zaslaná požiadavka z CVČ Spišská
Nová Ves o zvýšenie dotácie na záujmové vzdelávanie pre žiakov z našej obce. Poslanci po
vzájomnej diskusií sa uzhodli, že poplatok na jedného žiaka zostane naďalej vo výške 25,- eur,
tak ako bol schválený VZN č. 1/2014 Dodatok č.1 k VZN č.1/2013 nakoľko podľa zoznamu
žiakov sa zistilo, že časť žiakov sa nezúčastňuje krúžkov.

Číslo uznesenia
84/2019 zo dňa 6.11.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
neschvaľuje
- prepracovanie VZN č. 1/2014 Dodatok č.1 k VZN č.1/2013 za účelom zvýšenia dotácie na
mzdy a prevádzku na dieťa školského zariadenia – CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti inej
obce alebo neštátnych zriaďovateľov CVČ mimo územia obce na kalendárny rok 2019/2020
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

B, Starosta informoval poslancov o doručení zápisnice zo zasadnutia Rady školy pri Materskej
škole v Kurimanoch predsedom Mgr. Miroslavom Pollákom, ktorý chcel sa prihovoriť za prácu
nadčas pedagogických zamestnancov materskej škole. Tvrdil, že oni si musia uplatniť náhradné
voľno ak idú s deťmi na nejakú akciu mimo obce, alebo v prípade absencie niektorej z učiteliek.
Predseda Rady školy prisľúbil p. riaditeľke Biricovej, že sa pôjde prihovoriť k vedeniu obce.
Ďalej predseda Rady školy vyjadril nespokojnosť a nesúhlas s navýšením stravného a so
zvýšením režijných nákladov na stravu. Predseda Rady školy informoval, že na zasadnutí bola
prítomná poslankyňa Chlebovcová, ktorá taktiež vyjadrila nesúhlas voči Obecnému úradu.
Starosta očakával, že informácie pre OZ podá členka rady školy za OcÚ, preto ju vyzval, aby
predmetnú zápisnicu prečítala a vysvetlila čo všetko sa riešilo na rade školy nakoľko zo slov
predsedu rady školy sa starosta žiaľ sa nemohol stotožniť z dôvodu skreslených informácií.
Starosta oslovil poslankyňu Chlebovcovú, ktorá je v Rade školy za Obecný úrad aby sa vyjadrila
k tejto záležitosti. Poslankyňa Chlebovcová povedala: ona sama hlasovala za VZN o výške
príspevkov pre zamestnancov tak ako bolo uvedené a je schválené VZN a znova zopakovala,
že ona sa pýtala na OZ starostu kde sa schvaľovalo VZN či prebehla diskusia so MŠ a starosta
povedal, že ceny pre dôchodcov, žiakov MŠ a zamestnancov MŠ navrhla vedúca jedálne pri
cene za obed pre dôchodcov a žiakov MŠ sa zhodli vedúca jedálne a starosta a pri cene za obec
pre zamestnancov MŠ starosta navrhol novú cenu za účelom zjednotenia cien pre všetkých
zamestnancov rovnako, podľa nároku na stravu pri odpracovaní 8 hod/deň je nárok na
3,83€/obed. Nakoľko stravné lístky sú, iba v cene 4,00€/obed, vychádza sa z ceny 4,00€/ obed
a potom hlasovala za prijatie VZN. Preto starosta nechápal prečo skonštatovala a zároveň
vyjadrila nesúhlas s cenou stravy pre zamestnancov MŠ. Zároveň vedenie obce rozhodlo, že
každému zamestnancovi obce bude prispievať zo sociálneho fondu sumou 0,20€/obed od
1.10.2019. Vo finálnom zúčtovaní čerpania sociálneho fondu to bude pri 250 pracovných

dňoch suma 50€/rok do teraz to bolo 35€/rok. Diskusia pokračovala k vysvetleniu k zástupu
kuchárky a upratovačky v MŠ, nakoľko kuchárka a upratovačka je v jednej osobe, ktorá bola
t.č. na PN. O predlžení PN kuchárky a upratovačky sa starosta dozvedel pár dní pred začiatkom
školského roka, lebo sa čakalo na záver od lekára. Aj napriek určitým ťažkostiam zohnal na tie
pracovné miesta pracovníkov, ktorí boli prijatí na DoVP. Taktiež cez letné prázdniny bola na
PN p. učiteľka z MŠ, ktorá nástupila 2.9.2019. Pani riaditeľka o tejto PN vedela a poradila si
s prípravou triedy tak ako to odprezentovala starostovi. Starosta informoval, že vzniknuté
situácie boli riešené podľa daných možností, aby nebol ohrozený začiatok školského roka
a myslí si, že nie je namieste aby sa vyčítalo vedeniu obce, že to neriešilo. Pri týchto
„problémoch“ je potrebné spojiť všetky vzniknuté situácie a tak vyvodzovať nevôľu vedeniu
obce z rady školy. Aj pre vedenie obce to bol ťažký oriešok vyriešiť a nájsť zástup za
zamestnancov, ale podarilo sa, nebolo ohrozený štart do nového školského roka a aj jedáleň
pracovala tak ako má. Nakoľko kuchárka a upratovačka je tá istá osoba bolo potrebné nájsť
náhradu aj za kuchárku a to bol väčší problém pri terajších „obedoch zadarmo“ , ale našli sme
kuchárku na dôchodku ktorá bola ochotná zatupiť. Poslankyňa Chlebovcová zároveň doplnila,
že aj ona mala nedorozumenie s predsedom rady školy počas zasadnutia rady školy ak
upozornila na nové voľby do rady školy a štatút rady školy. Predseda rady školy na základe
informácií od riaditeľky MŠ sa prihováral za nadčas pre zamestnancov MŠ, aby mohli tvoriť
náhradné voľno, ale pozabudli dopovedať, že nadčasy momentálne nepotrebujú tvoriť majú
dostatočný počet dovoleniek pre čerpanie. Preto starosta sa spýtal a položil do priestoru
otázku? O aký nadčas sa jedná nakoľko tohto školského roku neboli na výlete takže nemali ani
možnosť tvoriť nadčas na preplatenie ak boli obe učiteľky v práci súbežne, ale v zápisnici je
uvedené, že neakceptujeme nadčas. Zároveň doplnil, že pýtať nadčas ak prezentujú škôlku
a robia radosť občanom, mamám na vystupovaní v kultúrnom dome počas Dňa matiek, Úcta
k starším, Vianočnej besiedky a iných aktivitách a vystúpeniach je veľmi nefér a nepekné gesto
voči obci. Zároveň dodal, že vystúpenia mnoho krát sú v rámci ich vyučovacieho času. Vedenie
obce uistilo poslancov, že škôlku bude podporovať, aby škôlka bola funkčná dlhé roky, ale
musia sa k tomu pričiniť aj učitelia, riaditeľka MŠ a zamestnanci MŠ . Nikdy nepadla myšlienka
škôlku zrušiť, alebo zavrieť! Aj poslanci vyjadrili nesúhlas s prednesenou zápisnicou nakoľko
vedia aká je situácia v MŠ, lebo niekedy ich deti boli žiakmi školy a aktívne sa zaujímajú o chod
MŠ na OZ. Poslanci ukončili diskusiu a hlasovali.
Číslo uznesenia
85/2019 zo dňa 6.11.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
- stanovisko obce k informáciám z Rady školy
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

C, Starosta informoval poslancov, že na Obecnom úrade v Kurimanoch máme úspešnú
študentku po ukončení vysokej školy 2 stupeň čo vykonáva absolventskú prax v spolupráci
s ÚPSVaR na dobu 6 mesiacov. V takomto prípade Obecný úrad neplatí žiadnu mzdu
pracovníkovi a o takúto absolventskú prax kto má záujem môže riešiť v spolupráci s ÚPSVaR
a obcou čo bolo povedané aj na predchádzajúcom OZ. Zároveň bolo aj zo strany poslancov
povedané, že podporovať máme takúto formu školenia (praxe) a stotožnili sa s návrhom ešte
na predchádzajúcom OZ. Zároveň bolo povedané, že prax u nás na obci a MŠ v minulosti mali
viacerí študenti z obce. Zároveň doplnil, že mohli ste si všimnúť aj prácu s nezamestnanými
a aktivačnými pracovníkmi, ktorí dostávajú šancu od starostu a pracujú, aby sa zamestnali
prípadne, aby boli užitoční a osožní pre seba a pre obec. Veľa občanov to pochopilo
a podporilo, ale nepoučiteľní budú hovoriť svoju teóriu stále žiaľ im, ale nevieme to vysvetliť
a pomôcť skonštatoval starosta.
Číslo uznesenia
86/2019 zo dňa 6.11.2019
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 absolventskej praxe na Obecnom úrade
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

D, Starosta podal informácie o podaní informácií od p. Štefaňáka č.d. 122, ktorý má podľa jeho
slov stály problém s príchodom alebo odchodom z domu autom, pretože býva v časti kde je
otočisko a stále tam parkujú auta domácich alebo návštev. Starosta mu povedal, že každému
vodičovi by malo byť jasné, že na otočisku nemôže parkovať, ale predvolá si dotyčných čo tam
parkujú a dohovorí im nakoľko sú to občania našej obce nie občania mimo obce. Zároveň na
dopravnom inšpektoráte zistí ako by sa dal tento problém riešiť. Poslanci sa pridali
a skonštatovali, že stále je to tam autami preplnené a to nie len návštevami, ale aj občanmi
žujúcich v okolí, ale to je dlhodobý problém. Všetci vieme, že v predmetnej lokalite sú úzke
cesty a tento problém s umiestnením značky asi nebude riešiteľný a účinný. Účastník a vodič

motorového vozidla by mal poznať správanie sa na cestách a brať ohľad na ostatných
a parkovať tam kde druhým nezamedzuje prístup na jeho pozemok. Tieto podané informácie,
ktoré sa riešili v diskusií starosta vidí ako možný problém do budúcna.

Číslo uznesenia
87/2019 zo dňa 6.11.2019
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 od p. Štefaňáka č. d. 122 a zároveň
poverujú starostu obce
- aby zistil bližšie informácie na dopravnom inšpektoráte ohľadne otočiska a parkovania .
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

E, Starosta obce informoval poslancov, že dnes bola doručená písomná žiadosť
o prehodnotenie stravného od zamestnancov MŠ v zastúpení Kataríny Bonkovej vedúcej
školskej jedálne listom pod číslom KU-2019/767-OcU. Zároveň bol prekvapený a myslel si, že
táto téma je už uzatvorená nakoľko osobne sa pýtal p. riaditeľky MŠ na cenu stravného tak
bolo povedané, že ona to nerieši aj keď cena mohla byť nižšia, ale takto sa rozhodlo a to isté
bolo povedané aj od p. kuchárky. Zároveň dozvedel sa už skôr, že p. učiteľka neodoberá stravu
z dôvodu zdravotných ťažkosti preto ju oslovil aj starosta aj pracovníčka OcÚ, aby priniesla
potvrdenie od lekára a tak preruší odoberanie stravy z jedálne. OcÚ to potvrdenie potrebuje,
aby nedošlo k obvineniu odopierania stravy. Do dnešného dňa nedoručila p. učiteľka
potvrdenie. Položil si preto otázku do akej mieri je žiadosť objektívna a či žiadosť podpísali
s vedomím o prehodnotenie ceny? Zamestnanci vyjadrujú nespokojnosť na zvýšení stravného
poplatku podľa VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kurimany, aj keď bolo jednohlasne schválené uznesením č.
53/2019 zo dňa 12.8.2019. Návrh toho VZN č. 3/2019 bol v zákonnej lehote vyvesený na web
stránke obce a úradnej tabuli obce Kurimany, kde však neboli proti nemu vznesené žiadne
námietky a pripomienky. Starosta informoval, že z dôvodu zvyšovania potravín, a režijných
nákladov (mzdy, pracovné úväzky, elektrina, plyn, voda, nákup pomôcok potrebných na chod
jedálne.... ) sa pristúpilo k zvýšeniu stravného - znova musí pripomenúť, že ceny stravy pre
žiakov a dôchodcov boli navrhnuté vedúcou jedálne a starostom. Cena pre zamestnancov bola
upravená starostom a to z dôvodu: účelom bolo zjednotenie cien pre všetkých zamestnancov

rovnako, vychádzalo sa aj z nároku a opatrenia MPSVaR s účinnosťou od 1.7.2019 na stravu
pri odpracovaní 8 hod/deň je nárok na 3,83€/obed. Nakoľko stravné lístky sú, najnižšej cene
4,00€/obed. Zároveň vedenie obce rozhodlo, že každému zamestnancovi obce bude prispievať
zo sociálneho fondu sumou 0,20€/obed od 1.10.2019. Vo finálnom zúčtovaní čerpania
sociálneho fondu to bude pri 250 pracovných dňoch suma 50€/rok do teraz to bolo 35€/rok.
Nikdy sa nemôžeme porovnávať s jedálňou v iných školských zariadeniach kde sa varí o x
násobne viac obedov, zároveň touto vetou nikdy nebolo povedané, že zamestnanci MŠ majú
doplácať na celu jedáleň. Je potrebné ďalej pripomenúť, že podľa Zákonníka práce SR §152
zamestnávateľ je povinný zabezpečiť stravu zamestnancom, ktorí podľa pracovnej zmluvy
odpracovali viac ako štyri hodiny denne. Zároveň zamestnanci neodoberajú stravu denne
a vyberajú si podľa druhu jedla a to tiež nie je v poriadku. Aj keď poznáme všetky tieto
nedostatky jednej aj druhej strany neboli nikdy riešené nakoľko starosta verí, že každému ide
o dobro celej veci a stále vracanie sa k cenotvorbe stravy už môže byť ukončená. Starosta
oslovil poslancov nech sa vyjadria k téme či sa má VZN č. 3/2019 dodatkom prepracovať, ale
má to svoj zákonný postup a zmena ceny nebude ihneď od ďalšieho dňa po OZ. Poslanci po
vzájomnej diskusií sa stotožnili s názorom, že cena potravín sa zvýšila, aj režijne náklady
(energie...), mzdy boli taktiež zvýšené a v neposlednom rade boli upravené aj pracovné
úväzky. Celý problém vidí starosta v stravných lístkoch, lebo pracovnici obecného úradu ich
odoberajú (traja pracovníci vrátane starostu) a zamestnanci MŠ sa stravujú v jedálni, ale chceli
by radšej jedálny lístok. Dodal, že takáto požiadavka na stravné lístky tu už bola skôr, ale je
nerealizovateľná. Poslanci pristúpili k hlasovaniu.
Číslo uznesenia
88/2019 zo dňa 6.11.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
nesúhlasí
- z prepracovaním 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
Marek Kamenický, Beáta Lechová, Vladimír Russin,
hlasovali:
Mgr. Magdaléna Lesňáková
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania: PaedDr. Beáta Chlebovcová
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

4
0
1

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

F, Poslanec Kamenický navrhol poslancom bod o prehodnotení platu starostu. Prácu ktorú
realizuje pre obec je náročná, každý vidí a vie čo starosta spravil a robí počas svojho pôsobenia
vo funkcií starostu obce aj mimo pracovnej doby, stále je na telefóne stále niečo rieši či už pre
rozvoj obce alebo aj iné „zdedené“ problémy v obci, ktoré existujú roky, aktívne sa podieľa na

spracovaní a podávaní projektoch a už aj pár projektoch sú v realizácií a po realizácii, preto
mu navrhuje navýšenie terajšieho platu. Poslanci po vzájomnej diskusii sa uzhodli a v súlade
so zákonom č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v platnom znení prerokovali plat starostu, ktorý na základe §4 ods. 2
navrhli zvýšiť o 30% s účinnosťou od 1.11.2019.
Číslo uznesenia
89/2019 zo dňa 6.11.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
- v súlade so zákonom č.253/1994 Z.z. §4 ods. 2 zvýšiť plat o 30% s účinnosťou od 1.11.2019.
Prezentácia
5
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
Marek Kamenický, Beáta Lechová, Vladimír Russin,
hlasovali:
Mgr. Magdaléna Lesňáková, PaedDr. Beáta
5
Chlebovcová
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
podpísané
........................................................
Ing. Martin Faltin – starosta obce

Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie bolo ukončené 23:00 hod.
Zapísala: Marcela Faltinová
Overovatelia zápisnice a uznesení:
PaedDr. Beáta Chlebovcová ...........................................
Marek Kamenický ..........................................................

