Obec Kurimany

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V KURIMANOCH

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kurimany
konaného dňa 5.2.2020
Prítomní: starosta Ing. Martin Faltin
Poslanci: PaedDr. Beáta Chlebovcová
Mgr. Magdaléna Lesňáková
Beáta Lechová
Vladimír Russin
Marek Kamenický
Ďalší prítomní: zapisovateľka Marcela Faltinová,
Neprítomní: hlavná kontrolórka JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA - ospravedlnená
Verejnosť:
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. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly predaja pozemkov IBV-Kapustnice
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019
8. Zmluva o prevádzkovaní budúceho vodovodu v časti IBV-Kapustnice
9. Informácia k rigolu okolo hlavnej cesty smer Levoča parcela číslo 614/1 KNC
10. Prevod nehnuteľnosti podľa zverejneného zámeru zámeny pozemkov
11. Správa o vykonanej inventarizácií majetku obce
12. IBV-Kapustnice informácie k stavebným objektom
13. Diskusia
14. Záver

1.Otvorenie zasadnutia
Rokovanie Obecného zastupiteľstva so začiatkom 18.00 hod. otvoril Ing. Martin Faltin, starosta
obce, úvodom privítal prítomných, zároveň informoval prítomných, že hlavná kontrolórka
JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA sa ospravedlnila. Starosta skonštatoval, že počet prítomných
poslancov OZ je uznášaniaschopné.

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice a uznesení: PaedDr. Beáta Chlebovcová, Marek Kamenický
Navrhovateľ uznesenia: Beáta Lechová
Zapisovateľka: Marcela Faltinová
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Beáta Chlebovcová, Beáta Lechová, Vladimír Russin, Mgr. Magdaléna
Lesňáková, Marek Kamenický
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
Verejná výzva poslancom OZ
Kontrola uznesení
Informácia o faktúrach
Schválenie VZN č.4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny
odpad v obci Kurimany
8. Rozpočtové opatrenie č.2
9. Rozpočet obce Kurimany na rok 2020,2021,
10. Predaj pozemkov IBV – Kapustnice – vyhodnotenie verejnej súťaže
11. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 1. polrok 2020
12. Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2020
13. Návrh odmeňovania poslancov OZ za účasť na OZ a akciách organizované obcou
14. Diskusia
15. Záver

4. Kontrola uznesení
Starosta informoval poslancov, že uznesenie č.87/2019 zo dňa 6.11.2019 je v plnení, bol
odoslaný list na dopravný inšpektorát v Poprade a čakáme na odpoveď.

5. Informácia o faktúrach nad 500 €
Starosta predložila poslancom faktúry nad 500 eur
- Fa za práce vykonané pri vyhotovení „ Výplni otvorov – Administratívna budova v obci
Kurimany“ v sume 9719,99 € - Dodávateľ: OBLOK s.r.o. Sp.Nová Ves

- Fa za členský príspevok 3% zo schváleného projektu s názvom „ Múzeum a galéria pre
podporu kultúry a histórie v obci Kurimany“ v sume 835,99 € - Občianské združenie MAS LEV,
o.z. Levoča.

6. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly predaja pozemkov IBV
– Kapustnice
Starosta predložil poslancom správu hlavného kontrolóra obce JUDr. Lýdiu Budziňákovú,
MBA, ktorá vykonala administratívnu finančnú kontrolu doterajšieho procesu predaja
pozemkov na výstavbu rodinných domov v IBV Kapustnice. Na základe vykonaného
overovania neboli zistené žiadne nedostatky.

7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019
Starosta predložil poslancom správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2019,
ktorá bola podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti. Kontrolou neboli zistené porušenia
zákona.

8. Zmluva o prevádzkovaní budúceho vodovodu v časti IBV-Kapustnice
Starosta informoval poslancov, že k stavebnému povoleniu pre vodovod IBV Kapustnice je
potrebné doložiť zmluvu o budúcom prevádzkovaní verejného vodovodu pre túto lokalitu,
keďže jestvujúci vodovod bude prevádzkovať Podtatranská vodárenská prevádzková
spoločnosť Poprad je vhodné aby aj túto lokalitu prevádzkovala tá istá spoločnosť.

9. Informácia k rigolu okolo hlavnej cesty smer Levoča parcela číslo 614/1 KNC
Starosta predložil geodetom zameranie oplotenia rodinných domov, kde sa zistilo, že vstupy
a rigoly sú v súkromnom vlastníctve občanov. Poslanci tieto informácie vzali na vedomie a po
rozprave sa uzhodli, že obec nemôže rekonštruovať súkromné vjazdy na pozemky a rigoly.

10. Prevod nehnuteľnosti podľa zverejneného zámeru zámeny pozemkov
Na základe uznesenia 93/2019 zo dňa 11.12.2019 bol zverejnený zámer zámeny pozemku KNC 60/25 o výmere 60 m2 a KN-C 326/2 o výmere 50 m2, odčlenených podľa GP 39/2009
overený pod číslom 203/09 zo dňa 2.9.2009 k. ú. Kurimany. K tomuto zverejnenému zámeru
po dobu 15 dní na úradne tabuli obce neboli vznesené žiadne pripomienky, poslanci po
rozprave došli k záveru a hlasovali.

11. Správa o vykonanej inventarizácií majetku obce
Starosta oslovil pracovníčku obecného úradu Marcelu Faltinovú aby podala správu
k inventarizácií majetku obce. Pracovníčka obecného úradu informovala poslancov o priebehu
inventarizácie, ktorá bola vykonaná dokladovou inventúrou. Pri porovnaní s účtovným stavom
neboli zistené rozdiely.

12. IBV-Kapustnice informácie k stavebným objektom
Starosta informoval o stavebných objektoch:
- prístupová cesta – obec získala právoplatné stavebné povolenie,

- most – obec získala právoplatné stavebné povolenie,
- vodovod – podaná žiadosť o stavebné povolenie na životnom prostredí,
- VN, TS, NN – prebieha územné konanie novej trasy,
- kanalizácia – príprava podania žiadosti o stavebné povolenie,
- verejné osvetlenie – príprava podania žiadosti o stavebné povolenie,
- plynofikácia – neuvažuje sa.

13. Diskusia
A, Starosta poďakoval poslancom pri usporiadaní obecných akcií v mesiaci január, zástupkyni
starostu za príhovor a ospravedlnenie neúčastí na akcii „Trojkráľový večer“.

Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie bolo ukončené 20:45 hod.
Zapísala: Marcela Faltinová
Overovatelia zápisnice a uznesení:
PaedDr. Beáta Chlebovcová .......................................
Marek Kamenický ......................................................

