Obec Kurimany

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V KURIMANOCH
Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kurimany
konaného dňa 26.10.2020
Prítomní: starosta Ing. Martin Faltin
Poslanci: Mgr. Magdaléna Lesňáková
Beáta Lechová
Vladimír Russin
Marek Kamenický
Peter Zvanciger
Ďalší prítomní: hlavná kontrolórka JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA
zapisovateľka Marcela Faltinová,
Neprítomní: Verejnosť:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Schválenie programu zasadnutia
Zloženie sľubu nového poslanca - náhradníka
Kontrola uznesení
Informácia o faktúrach nad 500 €
Prerokovanie – Návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR na výkon
samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb
v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19
8. Návrh – Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kurimany
9. Návrh – Dodatok č.2 k VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa
školského zariadenia – CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti inej obce alebo neštátnych
zriaďovateľov CVČ mimo územia obce Kurimany
10. Audítorská správa o výsledku overenia riadnej účtovnej uzávierky za rok 2019
11. Diskusia a rôzne
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: Beáta Lechová, Marek Kamenický
Navrhovateľ uznesenia: Vladimír Russin
Zapisovateľka: Marcela Faltinová
Hlasovanie:
Za: 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
Zloženie sľubu nového poslanca – náhradníka
Kontrola uznesení
Informácia o faktúrach nad 500 €
Prerokovanie - Návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR na výkon
samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb
v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19
8. Návrh - Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kurimany
9. Návrh - Dodatok č.2 k VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa
školského zariadenia – CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti inej obce alebo neštátnych
zriaďovateľov CVČ mimo územia obce Kurimany
10. Audítorská správa o výsledku overenia riadnej účtovnej uzávierky za rok 2019
11. Diskusia a rôzne
12. Záver

4. Zloženie sľubu nového poslanca - náhradníka
V zmysle zákona č. 180/2014 Z. z. na uvoľnené poslanecké miesto podľa získaných hlasov vo
voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 nastupuje kandidát Peter Zvanciger.
Kandidát Peter Zvanciger zložil predpísaný sľub poslanca a starosta obce mu odovzdal
osvedčenie. Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca zastupiteľstva v Kurimanoch a nástup
náhradníka bolo zverejnené na úradnej tabuli po doby 15 dní.

5. Kontrola uznesení
Uznesenie č. 44/2020 zo dňa 9.9.2020 – akcie
1. Akcia projektu – Posedenie pod lipou, obnova dediny 2020 na deň 3.10.2020 –
nesplnené
2. Upracme si kataster obce Kurimany na deň 19.9.2020 - splnené
3. Úcta k starším na deň 21.10.2020 a jubilanti – nesplnené
Akcie zrušené pre pandémiu COVID – 19.

6. Informácia o faktúrach nad 500 Eur
Starosta predložila poslancom faktúry nad 500 eur
- Fa za pripojovací poplatok NN – 14 odberných elektrických zariadení IBV Kapustnice v sume
14 035,06 €, VSE a. s. Košice,
- Fa za dodávku a montáž sádrokartonových prác v budove č. 59, v sume 2 565,60 €, TB Mont,
s.r.o. Levoča,
- Fa za overenie ročnej účtovnej závierky, overenie výročnej správy za rok 2019, v sume 720,00
€, Hurines s.r.o. Stará Ľubovňa,
- Fa za VN Prípoju, TS a NN rozvody pre IBV Kapustnice, v sume 1 500,00 €, VOLTATECH
a.s. Bratislava,
- Fa za zákazku „Posedenie pod lipou“ podľa rozpočtu VO v sume 5 344,00 €, Stolárstvo
Daniel, Kurimany.

7. Prerokovanie – Návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR
na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane
z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia
COVID – 19.
Starosta informoval poslancov o možnosti získania návratnej dotácií z ministerstva financií SR
na výkon samosprávnych pôsobnosti z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických
osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Sumu výpadku financií určilo
ministerstvo financií SR na svojej webovej stránke a pre našu obec to je suma 7 846,00 €. Túto
dotáciu bude potrebné vrátiť v rokoch 2024, 2025, 2026 a 2027 alebo sa zmení na nenávratnú
dotáciu pre obce. O túto dotáciu je záujem aj v iných obciach. Poslanci o dotácií diskutovali a
s návrhom súhlasili a hlasovali.

8. Návrh - Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevkov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kurimany.
Starosta predložil na návrh vedúcej školskej jedálne Dodatok č.1 k VZN č. 3/2019, v súvislosti
pandémiou COVID 19 kde sa cena úhrady réžie pre cudzích stravníkov zvýši o 0,20€/obed
z dôvodu hygienického balenia do jednorazových obalov. Úhrada režijného nákladu bude
zahrnutá pri platbe stravného v školskej jedálni. K tomuto návrhu neboli v zákonnej lehote
vznesené žiadne iné návrhy alebo pripomienky. Poslanci s návrhom súhlasili a hlasovali.

9. Návrh - Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku na dieťa školského zariadenia – CVČ v zriaďovateľskej
pôsobnosti inej obce alebo neštátnych zriaďovateľov CVČ mimo územia
obce Kurimany.
Starosta predložil poslancom Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2013, kde sa vkladá nový článok, že
počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného
v súvislosti s ochorením COVID – 19 sa nebudú uplatňovať príspevky ak dôjde uzatvoreniu
CVČ pre študentov, ktorí navštevujú CVČ. K tomuto návrhu neboli v zákonnej lehote vznesené
žiadne návrhy alebo pripomienky. Poslanci po rozprave hlasovali.

10. Audítorská správa o výsledku overenia riadnej účtovnej uzávierky za rok
2019
Starosta predložil správu audítora o výsledku overenia riadnej účtovnej uzávierky za rok 2019.
Poslanci po rozprave a podaní informácií hlasovali.

11. Diskusia a rôzne
A, Starosta informoval poslancov o zakúpení drobného majetku na úsekoch:
-

materská škola v sume 834,23 eur
školská jedáleň v sume 527,87 eur
obecný úrad, KD, DHZ v sume 1421,87 eur.

B, Starosta informoval poslancov o informáciách čo momentálne máme k prípravám plošnému
testovaniu na území SR v rámci operácie „Spoločná zodpovednosť“ – informácie sa stále kreujú
a nie sú platné na 100%. Testovanie bude prebiehať v kultúrnom dome.
C, Starosta navrhol poslancom, aby termín zasadnutia OZ 11.11.2020 schválený uznesením
108/2019 dňa 11.12.2019 sa vypustil z navrhovaného termínu z dôvodu, že sme sa stretli dnes.
Poslanci s návrhom súhlasili.

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

Zasadnutie bolo ukončené 20:50 hod.
Zapísala: Marcela Faltinová
Overovatelia zápisnice:
Beáta Lechová ....................................... podpísaná
Marek Kamenický.................................. podpísaná

