Obec Kurimany

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V KURIMANOCH

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kurimany
konaného dňa 11.12.2019
Prítomní: starosta Ing. Martin Faltin
Poslanci: PaedDr. Beáta Chlebovcová
Mgr. Magdaléna Lesňáková
Beáta Lechová
Vladimír Russin
Ďalší prítomní: hlavná kontrolórka obce JUDr. Lýdia Budziňáková
zapisovateľka Marcela Faltinová,
Neprítomní: poslanec Marek Kamenický - ospravedlnený
Verejnosť: Peter Lesňák, Mgr. Miroslav Pollák, Mgr. Lenka Polláková, Mgr. Jana Sivecová,
príchod o 20:35hod Ing. Ondrej Russin
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 VZN 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad
v obci Kurimany
7. Rozpočtové opatrenie č.2
8. Rozpočet obce Kurimany na rok 2020,2021,2022
9. Predaj pozemkov IBV – Kapustnice – vyhodnotenie verejnej súťaže
10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 1. polrok 2020
11. Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2020
12. Návrh odmeňovania poslancov OZ za účasť na OZ a akciách organizované obcou
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 poslanec Kamenický sa
ospravedlnil. Starosta skonštatoval, že počet prítomných poslancov OZ je uznášaniaschopné.

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

3. Schválenie programu zasadnutia
Poslanci prerokovali návrh programu riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, kde starosta
doplnil o ďalší bod Verejná výzva poslancom OZ, ktorý bol doručený na OcÚ 9.12.2019 a
zaevidovaný pod podacím číslom 813/2019, ktorý doplnili ďalším hárkom s podpismi občanov
počas začiatku schôdze pri bode 4, ktorý sa zaevidoval 11.12.2019 pod podacím číslom
838/2019.
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
Číslo uznesenia
90/2019 zo dňa 11.12.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
doplnenie bodu do programu OZ pred bod programu číslo 4, ostatné body sa posúvajú
o jedno miesto nižšie

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

4
0
0

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

Číslo uznesenia
91/2019 zo dňa 11.12.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
program zasadnutia OZ s doplneným bodom č. 4 do programu
Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
PaedDr. Beáta Chlebovcová, Beáta Lechová, Vladimír
hlasovali:
Russin, Mgr. Magdaléna Lesňáková
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

4
0
0

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

4. Výzva poslancom OZ
K tomuto bodu starosta odovzdal slovo poslancom. Slova sa ujala zástupkyňa starostu Mgr.
Lesňáková, ktorá prítomným znovu zopakovala to čo povedala v kultúrnom dome na verejnom
stretnutí a vysvetlila, že sa s poslancami zhodli na zvýšení platu a zvýšenie platu starostovi
ponechajú na 3 mesiace tak ako to bolo povedané v rozprave. Poslanci po vzájomnej diskusií
zo zástupcami občanov došli k hlasovaniu o zmene uznesenia 89/2019 zo dňa 6.11.2019.
Zástupkyňa starostu Mgr. Lesňáková navrhla zmenu uznesenia:
Číslo uznesenia
92/2019 zo dňa 11.12.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje zmenu uznesenia č. 89/2019 zo dňa 6.11.2019
- v súlade so zákonom č.253/1994 Z.z. §4 ods. 2 zvýšiť plat o 30% s účinnosťou od
1.11.2019 do 31.1.2020

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

4
0
0

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

5. Kontrola uznesenia
Uznesenie 72/2019 zo dňa 6.11.2019 – uznesenie splnené
Uznesenie 87/2019 zo dňa 6.11.2019 – uznesenie v riešení
Uznesenie 83/2019 zo dňa 6.11.2019 – starosta bol poverený OZ odkomunikovať navrhnuté riešenie
OZ zámeny pozemkov, starosta dňa 21.11.2019 mal stretnutie s p. Lesňákom kde odprezentoval
požiadavku OZ. Zároveň k tomuto uzneseniu otvoril diskusiu nakoľko je prítomný aj p. Lesňák, aby sa
tiež mohol vyjadriť k tejto veci. Poslanci po vzájomnej diskusii s p. Lesňákom došli k záveru a hlasovali.

Číslo uznesenia
93/2019 zo dňa 11.12.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zverejniť zámer zámeny pozemku KN-C 60/25 o výmere 60 m2 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 najmenej na 15 dní na úradnej tabuli v miestne obvyklým spôsobom.
Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
PaedDr. Beáta Chlebovcová, Beáta Lechová, Vladimír
4
hlasovali:
Russin, Mgr. Magdaléna Lesňáková
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
podpísané
........................................................
Ing. Martin Faltin – starosta

6. Informácia o faktúrach
Starosta obce predložil faktúru nad 500 € od posledného zasadnutia OZ:
Fa za elektrinu - obdobie 9,10,11/2019 v sume 608 € - VSE a.s. Košice
Fa za vodné 10/2019 v sume 624,91 € - PVPS, a.s. Poprad

Fa za spracovanie žiadosti v rámci Programu obnovu dediny na rok 2020, vrátane
architektonickej štúdie, sprievodnej správy, žiadosti a rozpočtu v sume 696,- € - EUprojects,
s.r.o. Košice
Fa za vodné 11/2019 v sume 637,38 € - PVPS, a.s. Poprad
Číslo uznesenia
94/2019 zo dňa 11.12.2019
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 elektrinu - obdobie 9,10,11/2019 v sume 608 € - VSE a.s. Košice
Fa za vodné 10/2019 v sume 624,91 € - PVPS, a.s. Poprad
Fa za spracovanie žiadosti v rámci Programu obnovu dediny na rok 2020 v sume 696,- € EUprojects, s.r.o. Košice
Fa za vodné 11/2019 v sume 637,38 € - PVPS, a.s. Poprad
Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
PaedDr. Beáta Chlebovcová, Beáta Lechová, Vladimír
hlasovali:
Russin, Mgr. Magdaléna Lesňáková
4
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
podpísané
.........................................................
Ing. Martin Faltin - starosta

7. Schválenie VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálny odpad v obci Kurimany
Starosta predložil návrh VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálny odpad v obci Kurimany. Tento návrh bol zverejnený na web stránke obce, na
úradnej tabuli, k tomuto VZN č. 4/2019 neboli vznesené žiadne pripomienky, poslanci po
diskusii hlasovali.
Číslo uznesenia
95/2019 zo dňa 11.12.2019
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. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad
v obci Kurimany - neboli v zákonnej lehote vznesené žiadne pripomienky ani námietky.
Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
PaedDr. Beáta Chlebovcová, Beáta Lechová, Vladimír
hlasovali:
Russin, Mgr. Magdaléna Lesňáková
4
Proti uzneseniu
0
hlasovali:

Zdržali sa hlasovania:

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

Starosta predložil návrh k zverejnenému návrhu VZN č.4/2019 na zmenu ročnej sadzbe dane
v % pri dani z pozemkov v bode 4 sadzba dane v tabuľke 1 a to nasledovne:
• pre zastavené plochy a nádvoria z 0,90% na 0,75%
• pre stavebné pozemky z 0,90% na 0,75%
• pre ostatné plochy z 0,90% na 0,50%
Číslo uznesenia
96/2019 zo dňa 11.12.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
návrh starostu obce v ročnej sadzbe dane v % pri dani z pozemkov v bode 4 sadzba dane v
tabuľke 1 a to nasledovne:
• pre zastavené plochy a nádvoria z 0,90% na 0,75%
• pre stavebné pozemky z 0,90% na 0,75%
• pre ostatné plochy z 0,90% na 0,50%
Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
PaedDr. Beáta Chlebovcová, Beáta Lechová, Vladimír
hlasovali:
Russin, Mgr. Magdaléna Lesňáková
4
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
podpísané
........................................................
Ing. Martin Faltin – starosta obce

Číslo uznesenia
97/2019 zo dňa 11.12.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
VZN - č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad v obci
Kurimany
Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:

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

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

4
0
0

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

8. Rozpočtové opatrenie č.2
Starosta predložil poslancom rozpočtové opatrenie č.2, ku ktorému bližšie informácie podala
pracovníčka OcÚ Faltinová. Poslanci nemali pripomienky a hlasovali.
Číslo uznesenia
98/2019 zo dňa 11.12.2019
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.2
Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
PaedDr. Beáta Chlebovcová, Beáta Lechová, Vladimír
hlasovali:
Russin, Mgr. Magdaléna Lesňáková
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

4
0
0

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

9. Rozpočet na rok 2020, 2021 a 2022
Starosta poslancom predložil návrh rozpočtu na roky 2020,2021,2022, nakoľko poslanci mali
rozpočet zaslaný v materiáloch na OZ nemali pripomienky. K návrhu rozpočtu na rok 2020
a roky 2021,2022 podala stanovisko hlavná kontrolórka obce JUDr. Budziňáková, MBA.
Poslanci po vzájomnej diskusii a informácií, ktoré im boli podané k rozpočtu súhlasili
a hlasovali.
Číslo uznesenia
99/2019 zo dňa 11.12.2019
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 hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce Kurimany na roky 2020
-2022 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2020.
Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
PaedDr. Beáta Chlebovcová, Beáta Lechová, Vladimír
hlasovali:
Russin, Mgr. Magdaléna Lesňáková
4
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
podpísané
........................................................
Ing. Martin Faltin – starosta obce

Číslo uznesenia
100/2019 zo dňa 11.12.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
A, schvaľuje rozpočet na rok 2020
B, berie na vedomie návrh rozpočtov na roky 2021-2022
Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
PaedDr. Beáta Chlebovcová, Beáta Lechová, Vladimír
hlasovali:
Russin, Mgr. Magdaléna Lesňáková
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

4
0
0

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

10. Predaj pozemkov IBV Kapustnice – vyhodnotenie verejnej súťaže
Starosta predložil doručené obálky od 5 záujemcov o pozemky v lokalite IBV Kapustnice podľa
obchodnej verejnej súťaže, ktorá bola zverejnená na úradnej tabuli obce Kurimany a v
regionálnej tlači. Obálky boli doručené v stanovenej lehote v zalepenej obálke s označením
IBV Kapustnice a poznámkou „neotvárať“. Poslanci po posúdení predložených návrhov
konštatovali, že účastníci súťaže splnili stanovené súťažné podmienky a žiadny návrh nebol zo
súťaže vylúčený. Na obecné zastupiteľstvo prišiel aj Ing. Ondrej Russin o 20:35hod a požiadal
o slovo starostu obce. Starosta udelil slovo Ing. Ondrejovi Rusiinovi, ktorý informoval
poslancov o späťvzatí návrhu kúpnej zmluvy z obchodnej verejnej súťaže, vedenú pod číslom
814/2019 z 09.12.2019 a zároveň podal písomné späťvzatie návrhu. Poslanci súhlasili

s návrhom a hlasovali za späťvzatie návrhu. Ing. Ondrej Russin opustil miestnosť po podaní
informácií o späťvzatí návrhu. Poslanci po vzájomnej rozprave a vyhodnotení o najvhodnejší
návrh pristúpili k hlasovaniu. Poslanec Vladimír Russin informoval poslancov a zároveň podal
vyhlásenie k príbuzenskému vzťahu.
Číslo uznesenia
101/2019 zo dňa 11.12.2019
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 5 účastníci obchodnej verejnej súťaže splnili stanovené súťažné podmienky
Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
PaedDr. Beáta Chlebovcová, Beáta Lechová, Vladimír
hlasovali:
Russin, Mgr. Magdaléna Lesňáková
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

4
0
0

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

Číslo uznesenia
102/2019 zo dňa 11.12.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
písomné späťvzatie návrhu kúpnej zmluvy podané od Ing. Ondreja Russina dňa 11.12.2019
Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
PaedDr. Beáta Chlebovcová, Beáta Lechová, Mgr.
hlasovali:
Magdaléna Lesňáková
3
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania: Vladimír Russin
1
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
podpísané
........................................................
Ing. Martin Faltin – starosta obce

Číslo uznesenia

103/2019 zo dňa 11.12.2019

Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
A. prijíma návrh od Ondreja Hrica, trvale bytom Trieda SNP 83, Košice a Kataríny Hricovej,
trvale bytom Trieda SNP 83, Košice, na pozemok parcela KN-C 66/65 s výmerou 269m2 ,
KN-C 66/64 s výmerou 502m2 v sume 25 €/m2 katastrálne územie Kurimany.
B. schvaľuje predaj pozemku KN-C 66/65 s výmerou 269m2, LV 1, vedený ako trvalý
trávnatý porast a KN-C 66/64 s výmerou 502m2 , LV 1, vedený ako trvalý trávnatý porast
katastrálne územie Kurimany za cenu 25,00€/m2
Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
PaedDr. Beáta Chlebovcová, Beáta Lechová, Mgr.
hlasovali:
Magdaléna Lesňáková
3
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania: Vladimír Russin
1
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
podpísané
........................................................
Ing. Martin Faltin – starosta obce

Číslo uznesenia
104/2019 zo dňa 11.12.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
A. prijíma návrh od Lenky Kostúrovej, trvale bytom Kováčska 3436/4, Sp. Nová Ves
a Mareka Kostúra, trvale bytom Kováčska 3436/4, Sp. Nová Ves, na pozemok parcela KNC 66/39 s výmerou 318m2 , KN-C 66/40 s výmerou 235m2 v sume 20 €/m2 katastrálne územie
Kurimany.
B. schvaľuje predaj pozemku KN-C 66/39 s výmerou 318m2, LV 1, vedený ako trvalý
trávnatý porast a KN-C 66/40 s výmerou 235m2 , LV 1, vedený ako trvalý trávnatý porast
katastrálne územie Kurimany za cenu 20,00€/m2
Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
PaedDr. Beáta Chlebovcová, Beáta Lechová, Mgr.
hlasovali:
Magdaléna Lesňáková
3
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania: Vladimír Russin
1
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
podpísané
........................................................
Ing. Martin Faltin – starosta obce

Číslo uznesenia
105/2019 zo dňa 11.12.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
A. prijíma návrh od Ing. Vladimíra Šucu, trvale bytom J. Wolkera 2201/18, Sp. Nová Ves
a Mgr. Eriky Šucovej, trvale bytom J. Wolkera 2201/18, Sp. Nová Ves, na pozemok parcela
KN-C 66/42 s výmerou 167m2 , KN-C 66/43 s výmerou 513m2 v sume 22 €/m2 katastrálne
územie Kurimany.
B. schvaľuje predaj pozemku KN-C 66/42 s výmerou 167m2, LV 1, vedený ako trvalý
trávnatý porast a KN-C 66/43 s výmerou 513m2 , LV 1, vedený ako trvalý trávnatý porast
katastrálne územie Kurimany za cenu 22,00€/m2
Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
hlasovali:
0
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania: PaedDr. Beáta Chlebovcová, Beáta Lechová, Vladimír
4
Russin, Mgr. Magdaléna Lesňáková
UZNESENIE NEBOLO SCHVÁLENÉ
podpísané
........................................................
Ing. Martin Faltin – starosta obce

Číslo uznesenia
106/2019 zo dňa 11.12.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
A. prijíma návrh od Matúša Venglarčíka, trvale bytom Francisciho 3, Levoča a Miroslavy
Venglarčíkovej, trvale bytom Kurimany 92, na pozemok parcela KN-C 66/42 s výmerou
167m2 , KN-C 66/43 s výmerou 513m2 v sume 20 €/m2 katastrálne územie Kurimany.
B. schvaľuje predaj pozemku KN-C 66/42 s výmerou 167m2, LV 1, vedený ako trvalý
trávnatý porast a KN-C 66/43 s výmerou 513m2 , LV 1, vedený ako trvalý trávnatý porast
katastrálne územie Kurimany za cenu 20,00€/m2
Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
PaedDr. Beáta Chlebovcová, Beáta Lechová, Mgr.
hlasovali:
Magdaléna Lesňáková
3
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania: Vladimír Russin
1
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
podpísané
........................................................
Ing. Martin Faltin – starosta obce

11. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 1. polrok 2020
Starosta predložil návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kurimany na 1.
polrok 2020, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke. Poslanci nemali ďalšie
návrhy a hlasovali.
Číslo uznesenia
107/2019 zo dňa 11.12.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
A/ konštatuje, že návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 bol zverejnený na úradnej
tabuli a webovej stránke po dobu najmenej 15 dní pred schválením,
B/ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kurimany na I. polrok 2020
podľa predloženého návrhu,
C/ poveruje hlavnú kontrolórku obce JUDr. Lýdiu Budziňákovú, MBA vykonaním kontrol
podľa schváleného plánu.
Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
PaedDr. Beáta Chlebovcová, Beáta Lechová, Vladimír
4
hlasovali:
Russin, Mgr. Magdaléna Lesňáková
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
podpísané
........................................................
Ing. Martin Faltin – starosta obce

12.Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2020
Starosta navrhol termíny obecného zastupiteľstva na rok 2020 – 5.2.2020, 8.4.2020,
17.6.2020, 9.9.2020, 11.11.2020, 9.12.2020, poslanci s navrhnutými termínmi súhlasili.
Číslo uznesenia
108/2019 zo dňa 11.12.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
termíny na zasadnutia OZ pre rok 2020 – 5.2.2020, 8.4.2020, 17.6.2020, 9.9.2020,
11.11.2020, 9.12.2020.
Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
PaedDr. Beáta Chlebovcová, Beáta Lechová, Vladimír
hlasovali:
Russin, Mgr. Magdaléna Lesňáková
4
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

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

13. Návrh odmeňovania poslancov OZ za účasť na OZ a akciách organizované
obcou.
Starosta navrhol odmenu hlavnej kontrolórke obce Kurimany a to za celoročnú činnosť
zvýšením mzdy o 10 % v mesiaci december z jej celoročného úväzku v roku 2019.
Starosta navrhol jednorazové odmeny poslancom OZ za celoročnú činnosť, v zmysle zásad
odmeňovania poslancov podľa účasti na OZ a za aktivity na kultúrnych podujatiach.
Číslo uznesenia
109/2019 zo dňa 11.12.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
- jednorazovú odmenu hlavnému kontrolórovi obce Kurimany zvýšením mzdy o 10%
v mesiaci december z aktuálneho úväzku v roku 2019
Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
PaedDr. Beáta Chlebovcová, Beáta Lechová, Vladimír
hlasovali:
Russin, Mgr. Magdaléna Lesňáková
4
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
podpísané
........................................................
Ing. Martin Faltin – starosta obce

Číslo uznesenia
110/2019 zo dňa 11.12.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
- jednorazové odmeny poslancom OZ za celoročnú činnosť, v zmysle zásad odmeňovania
poslancov podľa účasti na OZ a za aktivity na kultúrnych podujatiach
Prezentácia
4
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
PaedDr. Beáta Chlebovcová, Beáta Lechová, Vladimír
hlasovali:
Russin,
3
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania: Mgr. Magdaléna Lesňáková
1
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

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

15.Diskusia – Rôzne
A, Starosta informoval poslancov, že bolo miestne zisťovanie ku kolaudácií verejného
vodovodu II. a III. etapy, kde boli prítomní vedúca odboru na úseku štátnej vodnej správy Mgr.
Blanka Forraiová a za Podtatranskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť a.s. Bc. Ivan Bryndza
ostatný účastníci sa ospravedlnili alebo neprišli.
B, Starosta informoval poslancov o schválení dotácie na Hasičskú zbrojnicu v sume 29977,00€
C, Ďalej starosta informoval poslancov o odoslaní žiadostí NFP na ČOV kanalizácia pre rok 2020
z Environmentálneho fondu a zároveň je vyhlásená nová výzva B-1/2020 s termínom podania
do 23.12.2019.

Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie bolo ukončené 22:10 hod.
Zapísala: Marcela Faltinová
Overovatelia zápisnice a uznesení:
PaedDr. Beáta Chlebovcová .....................................
Vladimír Russin ........................................................

