Obec Kurimany

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V KURIMANOCH
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kurimany
konaného dňa 17.6.2020
Prítomní: starosta Ing. Martin Faltin
Poslanci: PaedDr. Beáta Chlebovcová
Mgr. Magdaléna Lesňáková
Beáta Lechová
Vladimír Russin
Marek Kamenický
Ďalší prítomní: hlavná kontrolórka JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA
zapisovateľka Marcela Faltinová,
Neprítomní: Verejnosť: Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola uznesení
Informácia o faktúrach nad 500 €
Plán kontrolnej činnosti HK pre 2. polrok 2020
Cenník poskytovaných služieb obcou Kurimany od 1.7.2020
Dodatok č.1 k zmluve o budúcom prevádzkovaní verejného vodovodu č.48/2020/AZ/DV
obecná zmluva č.8/2020 – IBV Nad dedinou
9. Doriešenie zámeru zámeny pozemku parcela č.60/25 KBC
10. Predaj pozemku parcela č.44/6 KNC odčleneného od parcely č.44/3 KNC podľa GP
11. Diskusia
12. Záver

1.Otvorenie zasadnutia
Rokovanie Obecného zastupiteľstva so začiatkom 19.00 hod. otvoril Ing. Martin Faltin, starosta
obce, úvodom privítal prítomných poslancov. 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.
8.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola uznesení
Informácia o faktúrach nad 500 €
Plán kontrolnej činnosti HK pre 2. polrok 2020
Cenník poskytovaných služieb obcou Kurimany od 1.7.2020
Dodatok č.1 k zmluve o budúcom prevádzkovaní verejného vodovodu č.
48/2020/AZ/DV obecná zmluva č. 8/2020 – IBV Nad dedinou
9. Doriešenie zámeru zámeny pozemku parcela č. 60/25 KNC
10. Predaj pozemku parcela č.44/6 KNC odčleneného od parcely č.44/3 KNC podľa GP
11. Diskusia
12. Záver

4. Kontrola uznesení
Uznesenia sú všetky splnené

5. Informácia o faktúrach nad 500 €
Starosta predložila poslancom faktúry nad 500 eur
- Fa za vodné od 4/2020 v sume 819,37 € - PVPS a.s. Poprad
- Fa za elektrinu od 1.3.2020 – 31.5.2020 v sume 734,- € - VSE a.s. Košice
- Fa za PD s názvom „prístupová komunikácia k rodinnému domu, objekt: SO 01 – úprava
VN vedenia“ v sume 700,- €, DAS ELEKTRO Spišská Nová Ves
- Fa za VN prípoju, TS a NN rozvody pre IBV Kapustnice v sume 1680,- € – BBF Tech, a.s.
Bratislava
- Fa za vodné 5/2020 v sume 829,34 € - PVPS a.s. Poprad

6. Plán kontrolnej činnosti HK pre 2. polrok 2020
Starosta predložil návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kurimany pre 2.
polrok 2020, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke po dobu 15 dní pred
schválením. Poslanci nemali ďalšie doplňujúce návrhy a pristúpili k hlasovaniu.

7. Cenník poskytovaných služieb obcou Kurimany od 1.7.2020
Starosta informoval poslancov, že v cenníku poskytovaných služieb obcou Kurimany sa
urobili zmeny kde sa odstránili položky:
3.10 – prenájom zasadacej miestnosti na OcÚ
3.11 – prenájom zasadacej miestnosti na OcÚ s vykurovaním
5.10 – búracie kladivo PBH 1500 E5, malé 5J
6.7 - prenájom domového vodomeru
6.8 – odber vody
Ceny pri jednotlivých položkách sa nezmenili oproti pôvodnému cenníku. Cenník bude platný
od 1.7.2020. Poslanci k tomuto návrhu nemali pripomienky.

8. Dodatok č.1 k zmluve o budúcom prevádzkovaní verejného vodovodu č.
48/2020/AZ/DV obecná zmluva č.8/2020 – IBV- Nad dedinou
Starosta predložil dodatok č. 1 k zmluve o budúcom prevádzkovaní verejného vodovodu č.
48/2020/AZ/DV obecná zmluva č.8/2020 v lokalite IBV-Nad dedinou kde obec plánuje získať
stavebné povolenie pre rozšírenie vodovodu do tejto lokality. Nakoľko k stavebnému povoleniu
je potrebné mat uzatvorenú zmluvu o budúcom prevádzkovaní vodovodu obec oslovila
terajšieho prevádzkovateľa vodovodu v našej obci, aby prevádzkovateľ prevádzkoval aj tento
rad a uzatvorili s obcou zmluvu o budúcom prevádzkovaní vodovodu v tejto lokalite podľa
projektovej dokumentácie: Rozšírenie vodovodu IBV Nad dedinou - Kurimany.

9. Doriešenie zámeru zámeny pozemku parcela č. 60/25 KNC
Starosta informoval poslancov, že vklad V-251-20 na Okresnom úrade v Levoči, katastrálny
odbor, rozhodol o prerušení na dobu 90 dní nakoľko podľa GP 39/2009 nie je možné dané
parcely zamieňať a to z dôvodu, že časť pozemku ostáva vo vlastníctve zamieňajúcich a časť
za zamieňa. Z tohto dôvodu je potrebné spracovať nový GP a odčleniť nové parcely pre zámenu
pozemkov. Účastník konania p. Lesňák dal spracovať nový GP 19/2020 podľa rozhodnutia
o prerušení a predložil ho OZ na schválenie a pre spracovanie dodatku č.1 k zámennej zmluve
12/2020. Nakoľko sa zistilo, že po zápise nového GP 19/2020 p. Lesňák bude vlastniť o 3m2
viac pozemku OZ pristúpilo k schváleniu ceny pre predaj pozemku. Navrhnutá cena pre predaj
pozemku po diskusií poslancov bola určená na sumu 5,00€/m2. OZ pristúpilo k hlasovaniu.

10. Predaj pozemku parcela č.44/6 KNC odčleneného od parcely č.44/3 KNC
podľa GP
Starosta informoval poslancov k možnej novej výstavbe rodinného domu a predložil GP
58/2020 podľa ktorého by stavebníci potreboval odkúpiť časť pozemku parcela č. 44/6 KNC
o výmere 27m2 odčleneného od parcely č. 44/3 KNC. Celková výmera pre výstavbu nového
RD by bola po predaji časti pozemku 425 m2. Obec momentálne nevyužíva túto časť predmetnej
parcely a zároveň obec získa nových občanov s trvalým bydliskom. GP plán je spracovaný, aby

predmetné kontajnery na zber triedeného odpadu boli zachované v tejto lokalite a zároveň sa
zameria a urči hranica miestnej cesty, ktorá nie je zakreslená v katastrálnej mape. OZ poverilo
starostu obce o zverejnenie zámeru predaja pozemku podľa GP 58/2020 pre parcelu č. 44/6
KNC kde určilo cenu 14,00€/m2. Po ukončení diskusie poslancov sa pristúpilo k hlasovaniu.

11. Diskusia
A, Starosta informoval poslancov, že mal stretnutie s vlastníkmi nehnuteľnosti súpisné číslo 68
ohľadne rigolu a vstupu k rodinnému domu. Stretnutie bolo 11.06.2020 na obecnom úrade kde
starosta vysvetlil dôvod stretnutia a zároveň navrhol úpravu ich vjazdu k RD tak, aby ak
prechádza voda cez ich pozemok počas dažďa sa cez rošt vlievala do rigola a neprechádzala
cez cestu. Vlastníci RD súhlasili s takýmto čiastkovým riešením, aby pomohli susedovi predísť
možnému vytopeniu. Termín úpravy nebol stanovený nakoľko momentálne rekonštruujú RD
a toto je pre nich momentálne priorita.
B, Starosta podal informácie zo stretnutia zo dňa 21.5.2020, kde boli pozvaní starostka z obce
Iliašovce, Dopravný inšpektorát PP, Okresný dopravný úrad, PSK, SUC PSK, Urbariát
Kurimany, Obvodný oddelenie Levoča, Poľnohospodárske družstvo Iliašovce, ktoré sa
uskutočnilo v teréne na riešení dopravnej situácie z cesty III/3201 smer k mostu D1 medzi
obcou Kurimany a Iliašovce kde obce evidujú pohyb motorových vozidiel, znečistenie okolia
z dôvodu zdržiavania sa osôb za účelom zábavy a parkovania na moste ponad D1 kde dochádza
k možnému nebezpečenstvu ohrozenia života cestujúcich po D1 z dôvodu možné pádu
predmetu z mosta. Táto činnosť je v noci, ale aj počas dňa. Starostovia navrhli pre začiatok
osadenie značiek zákazu vjazdu všetkým motorovým vozidlám a osadenie doplnkovej značky
okrem dopravnej obsluhy.
C, Starosta informoval poslancov, že projekt „Posedenie pod lipou“ sa bude realizovať
v najbližších mesiacoch, ukončenie tohto projektu bude slávnostným otvorením s kultúrnym
programom, ktorý tohto roku nám nahradí akciu „Deň obce“. Na tento projekt máme schválenú
dotáciu z programu obnova dediny pre rok 2020.
D, Starosta informoval poslancov, že je potrebné zorganizovať posedenie s jubilantmi za rok
2020, termín predbežne 9-10/2020.
E, Starosta podal informácie o preinvestovaných finančných prostriedkov za rok 2019 a rok
2020 k dátumu 17.6.2020 na opravu nehnuteľnosti súpisné číslo 59 a stav rekonštrukcie
nehnuteľnosti č.59 kde navrhol poslancom zorganizovať “kontrolný deň“.
F, Starosta informoval poslancov, že bola doručená žiadosť od Hnutia kresťanských
spoločenstiev detí – eRko o finančný príspevok v sume 250 € na realizáciu detského letného
tábora, ktorý sa bude konať v obci Važec „CVČ Premeny vo Važci“. Tábora by sa malo
zúčastniť približne 25 detí konkrétne 20 detí z našej obce. Nakoľko naša mládež a detí
pripravujú kultúrne programy pri obecných akciách (jubilanti, deň matiek, deň obce, fašiangy),
dievčatá – požiarničky boli nápomocné počas mimoriadnej situácie COVID-19 roznášali obedy
dôchodcom, poslanci po rozprave sa uzhodli na jednorazovej finančnej podpore.

12. Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zasadnutie bolo ukončené 21:00 hod.
Zapísala: Marcela Faltinová
Overovatelia zápisnice a uznesení:
PaedDr. Beáta Chlebovcová .......................................podpísané
Marek Kamenický .......................................................podpísané

