Obec Kurimany

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V KURIMANOCH
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kurimany
konaného dňa 29.4.2020
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. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesení
5. Informácia o faktúrach nad 500 €
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2019
7. Prerokovanie dopravného značenia – obytná zóna
8. DHZ SR územná samospráva Levoča - sponzorstvo
9. Diskusia
10. Záver

1.Otvorenie zasadnutia
Rokovanie Obecného zastupiteľstva so začiatkom 19.00 hod. otvoril Ing. Martin Faltin, starosta
obce, úvodom privítal prítomných poslancov za prísnych hygienických pravidiel. Starosta
skonštatoval, že počet prítomných poslancov OZ je uznášaniaschopné.

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice a uznesení: Mgr. Magdaléna Lesňáková, Vladimír Russin

Navrhovateľ uznesenia: Marek Kamenický
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, kde starosta
doplnil pred bod č. 9. programu OZ – zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy (zmluva o zriadení
vecného bremena) IBV-Nad dedinou 19/2020, 20/2020, 21/2020 a zmluvu o prevádzkovaní
verejného vodovodu 22/2020 v obci Kurimany s PVPS, a.s., ostatné body sa posúvajú o jedno
miesto nižšie. Poslanci program OZ s doplňujúcim bodom schválili bez pripomienok.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola uznesení
Informácia o faktúrach nad 500 €
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2019
Prerokovanie dopravného značenia – obytná zóna
DHZ SR územná samospráva Levoča - sponzorstvo
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy(zmluva o zriadení vecného bremena) 19/2020,
20/2020, 21/2020
10. Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 22/2020 v obci Kurimany PVPS, a.s.
11. Diskusia
12. Záver

4. Kontrola uznesení
Starosta informoval poslancov, že uznesenie č.87/2019 zo dňa 6.11.2019 bude prerokované
v bode 7 tohto programu OZ.
Starosta navrhol zrušenie uznesenia č.75/2019 zo dňa 6.11.2019 – zmluva o prevádzkovaní
verejného vodovodu č.34/2019 – z dôvodu predloženia novej zmluvy

5. Informácia o faktúrach nad 500 €
Starosta predložila poslancom faktúry nad 500 eur
- Fa za vodné od 19.12.2019 - 31.1.2020 v sume 991,38 € - PVPS a.s. Poprad
- Fa za elektrinu od 1.1.2020 – 29.2.2020 v sume 734,- € - VSE a.s. Košice
- Fa za stavebný materiál k budove č.59 v sume 890,35 € - GIZI, spol. s.r.o., Spišská Nová Ves
- Fa za vodné 2/2020 v sume 638,21 € - PVPS a.s. Poprad

- Fa za kanalizačné rúry v sume 711,20 € - Empiria Piešťany
- Fa za VN prípojku, TS a NN rozvody pre IBV Kapustnice v sume 1260,- € - BBF Tech, a.s.
Bratislava
- Fa za vodné 3/2020 v sume 679,76 € - PVPS a.s. Poprad

6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok
2019
Starosta oslovil pracovníčku obecného úradu aby informovala poslancov o záverečnom účte
obce za rok 2019. Poslanci záverečný účet mali zaslaný v materiáloch na OZ, mohli si ho
podrobnejšie prečítať, pracovníčka podala najdôležitejšie informácie k záverečnému účtu,
poslanci nemali žiadne otázky. Hlavná kontrolórka obce JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA,
predložila a písomne podala stanovisko k záverečnému účtu obce. Odporučila OZ schváliť
záverečný účet za rok 2019.

7. Prerokovanie dopravného značenia – obytná zóna
Starosta informoval poslancov, že zaslal list obyvateľom žijúcich v navrhovanej lokalite
s návrhom dopravného značenia – obytná zóna, na verejné prerokovanie dopravného
značenia s návratkou, kde môžu dopísať svoje návrhy a pripomienky k danej situácii osadenia
značky. Do dnešného dňa sa nevrátili ešte všetky návratky, ale návratky čo sa vrátili od
dotknutých občanov osadením značky s návrhom za označenie obytná zóna vo väčšine
súhlasia až na pripomienky, ktoré budeme riešiť. Zároveň OZ pripomienkovalo, že od vzniku
tejto lokality sa v danej lokalite fungovalo a funguje za podmienok aké sú aj teraz a kto tam
žije si musí uvedomiť, že značky daný problém nevyriešia a treba pochopenie od každého kto
v predmetnej lokalite žije, aby nevznikali problémy.

8. DHZ SR územná samospráva Levoča - sponzorstvo
Starosta informoval poslancov, že nám bol doručený list so žiadosťou o príspevok pre DHZ
územná samospráva Levoča, ktorý použijú pri súťažiach požiarnikov. Poslanci sa uzhodli na
sume 15,- €.

9. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (zmluva o zriadení vecného bremena) IBV
Nad dedinou č. 19/2020
Starosta predložil Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy č.19/2020 (zmluva o zriadení vecného
bremena) rozšírenie NN siete o umiestnení kábla do parcely 352/2 KNE za jednorazovú
odmenu 250€, ktorú dohodol s vlastníkom pozemku. Zároveň predložil navrhovanú situáciou
umiestnenia stavby. Samotnú stavbu bude realizovať spoločnosť VSD Poprad na ich náklady aj
keď obec Kurimany vyvolala investíciu a to z dôvodu, aby sa predmetná jestvujúca asfaltová
cesta parcela číslo 615/1 KNC neprekopávala pri výstavbe nových domov v predmetnej
lokalite. Obec Kurimany zabezpečuje pre túto stavbu kompletný inžiniering pre vydanie
stavebného povolenia.

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (zmluva o zriadení vecného bremena) IBV
Nad dedinou č. 20/2020
Starosta predložil Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy č.20/2020 (zmluva o zriadení vecného
bremena) rozšírenie vodovodu o umiestnení vodovodného potrubia do parcely 352/2 KNE za
jednorazovú odmenu 250€, ktorú dohodol s vlastníkom pozemku. Zároveň predložil
navrhovanú situáciou umiestnenia stavby. Samotnú stavbu bude realizovať obec Kurimany so
stavebníkom RD v tejto lokalite. Obec Kurimany nevyvolala investíciu, ale vie že v predmetnej
lokalite je možná výstavba preto po dohode s budúcim stavebníkom RD tiež navrhla rozšíriť
obecný vodovod aj do tejto lokality a to z dôvodu, aby sa predmetná jestvujúca asfaltová cesta
parcela číslo 615/1 KNC neprekopávala pri výstavbe nových domov v predmetnej lokalite
nakoľko najbližšie pripojenie je pri ceste 615/1 KNC. Obec Kurimany zabezpečuje pre túto
stavbu kompletný inžiniering pre vydanie stavebného povolenia. Realizácie bude na dohode
obce a stavebníkov v tejto lokalite.

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (zmluva o zriadení vecného bremena) IBV
Nad dedinou č. 21/2020
Starosta predložil Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy č.21/2020 (zmluva o zriadení vecného
bremena) rozšírenie vodovodu o umiestnení vodovodného potrubia do parcely 390/2 KNC za
jednorazovú odmenu 0,00€, ktorú dohodol s vlastníkom pozemku. Zároveň predložil
navrhovanú situáciu umiestnenia stavby. Samotnú stavbu bude realizovať obec Kurimany so
stavebníkom RD v tejto lokalite. Obec Kurimany nevyvolala investíciu, ale vie že v predmetnej
lokalite je možná výstavba preto po dohode s budúcim stavebníkom RD tiež navrhla rozšíriť
obecný vodovod aj do tejto lokality a to z dôvodu, aby sa predmetná jestvujúca asfaltová cesta
parcela číslo 615/1 KNC neprekopávala pri výstavbe nových domov v predmetnej lokalite
nakoľko najbližšie pripojenie je pri ceste 615/1 KNC. Obec Kurimany zabezpečuje pre túto
stavbu kompletný inžiniering pre vydanie stavebného povolenia. Realizácie bude na dohode
obce a stavebníkov v tejto lokalite.

10. Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu č. 22/2020 v obci Kurimany
prevádzkovateľom PVPS a.s.
Starosta informoval poslancov o posune vo veci prevádzkovania verejného vodovodu pre I, II.
a III. etapu. Po verejnej schôdzi pripomienkoval starosta obce naše podmienky PVPS Poprad
kde sa uzhodli (vyjasnili) obe strany na našich podmienkach pri poruche potrubia prípojky
a následných opravách a zároveň pripomienkoval, že niektoré prípojky v obci sú viac ako 10m
od hlavného potrubia ako sa postupuje pri poruche. PVPS Poprad oblasť SNV v zastúpení Bc.
Bryndzom sme sa uzhodli, že pri poruche potrubia na vodovodnej prípojke opravu rieši v rámci
vzťahov PVPS po dohode s vlastníkom vodovodnej prípojky nakoľko prípojka je vo vlastníctve
stavebníka a nie vo vlastníctve obce. Ochota na vyriešenie a odstránení prípadnej poruchy
musí prísť z oboch strán a musia súhlasiť obe strany so spôsobom opravy až tak sa začne
oprava. Ak k dohode nedôjde poruchu nie je možné odstrániť zo strany PVPS. Je potrebné si
uvedomiť, že vodovod je 20 rokov starý a budoval sa za pomoci občanov a obce tak, aby bola
v obci zavedená voda a prípojky sa budovali aj dlhšie ako 10m. Náklady na opravu v prípade
poruchy znáša PVPS a to v rámci dobrých vzťahov, ale ak vlastník pozemku kde porucha vznikla

nebude súhlasiť s opravou tak PVPS nemá právo vstúpiť a opraviť poruchu. Prechod na
prevádzkovanie PVPS je naplánovaný od 1.6.2020. Vlastníci prípojok budú obecným úradom
vyzvaný na stretnutie sa za účelom uzatvorenia zmluvy o dodávke vody na konkrétnu hodinu
do kultúrneho domu v počtoch osôb, podľa prepočtu na daný priestor z dôvodu šírenia sa
nákazy COVID-19 v mesiaci máj 2020. Odpočet vodomerov sa uskutoční obecným úradom a to
posledným dňom 31.5.2020. Súčasť zmluvy je aj preberací protokol kde sú vypísané všetky
doložené a chýbajúce dokumenty k prevádzkovaniu verejného vodovodu.

11. Diskusia
A, Starosta informoval poslancov, že obec zakúpila kanalizačné rúry k príjazdu k pozemkom
Vartáš J., Russin L. a rekonštrukcií rigola pri rodinnom dome súpisné číslo 38 za pomoci
Kostelníka M. Uloženie rúr a ostatné práce a materiály súvisiace na realizáciu sú rozpočítané
na dotyčných obyvateľov, ktorí vyvolali investíciu. Inžiniering a stavebné povolenie vybavovala
obec.
B, Starosta podal informácie, že požiadal nadáciu TA3 o finančnú pomoc pri boji s COVID-19
a našej žiadosti bolo vyhovené v sume 500,- € na boj proti šíreniu koronavírusu.
C, Starosta informoval poslancov, že nám bola schválená dotácia na projekt „Posedenie pod
lipou“ v sume 5000,-€ z programu obnova dediny a s realizáciou do konca októbra 2020.

12. Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť aj počas šírenia sa nákazy COVID-19 a ukončil
zasadnutie OZ.

Zasadnutie bolo ukončené 21:00 hod.
Zapísala: Marcela Faltinová
Overovatelia zápisnice a uznesení:
Mgr. Magdaléna Lesňáková ....................................... podpísané
Vladimír Russin .......................................................... podpísané

