Obec Kurimany

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V KURIMANOCH
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kurimany
konaného dňa 18.6.2021 o 19:00hod
Prítomní: starosta Ing. Martin Faltin
Poslanci: Mgr. Magdaléna Lesňáková
Beáta Lechová
Peter Zvanciger
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. Vysporiadanie pozemkov parcely číslo 369/14 KNC
7. Vysporiadanie pozemku – oddychová zóna IBV – Kapustnice podľa zmluvy 23/2021
8. Kultúrne podujatia v lete 2021
9. Dodatok č. 3 Zásady odmeňovania poslancov OZ Kurimany
10. Diskusia a rôzne
11. 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: Marek Kamenický, Vladimír Russin
Navrhovateľ uznesenia: Mgr. Magdaléna Lesňáková
Zapisovateľka: Marcela Faltinová
Hlasovanie:
Za: Mgr. Magdaléna Lesňáková, Peter Zvanciger, Vladimír Russin, Marek Kamenický, Beáta
Lechová
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto

3. Schválenie programu zasadnutia
Poslanci prerokovali návrh programu riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, kde starosta
doplnil pred bod č. 10 programu OZ, bod 10. Plán kontrolnej činnosti HK pre 2. polrok 2021.
Ostatné body sa posúvajú o jedno miesto nižšie. Poslanci program OZ s doplňujúcimi bodmi
ktorý schválili bez pripomienok.
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesení
5. Informácia o faktúrach nad 500 €
6. Vysporiadanie pozemkov parcely číslo 369/14 KNC
7. Vysporiadanie pozemku – oddychová zóna IBV – Kapustnice podľa zmluvy 23/2021
8. Kultúrne podujatia v lete 2021
9. Dodatok č. 3 Zásady odmeňovania poslancov OZ Kurimany
10. Plán kontrolnej činnosti HK pre 2. polrok 2021
11. Diskusia a rôzne
12. Záver

4. Kontrola uznesení
Uznesenie všetky splnené

5. Informácia o faktúrach na 500 €
- Fa za plastové nádoby na komunálny a triedený odpad v sume 1830,24 € - MEVA SK s.r.o.
Rožňava
- Fa za úpravu VN vedenia, preizolovanie V419 medzi UV K3 a TS 0885-000, IBV Nad
dedinou v sume 2 535,53 € - BREDY ENERGY, s.r.o, Košice
- Fa za elektrinu všetky odberné miesta, za obdobie 1.3.2021 – 31.5.2021 v sume 829,00 € VSE a.s. Košice
- Fa za HP EliteDesk 800G1 Sff Core i5 4590 3,3GHz/8GB/256GB SSD/W10P v sume 594,38
€ - FESI comp, s.r.o. Spišská Nová Ves

- Fa za obkladačské práce, miestnosť 1.13 a 1.14 v budove 59, v sume 676,00 € Jozef Antal
Kurimany,
- Fa za plastové nádoby na komunálny a triedený odpad v sume 890,16 € - MEVA – SK s.r.o.
Rožňava,

6. Vysporiadanie pozemkov parcely číslo 369/14 KNC.
Starosta informoval poslancov, že nám bola doručená žiadosť od. p. Capákovej, Kurimany 6,
o zámenu pozemkov vo vlastníctve parcela 66/30 KNE o výmere 1413 m2 v podiele 35/256 čo
činí 193,18 m2, LV 370 TTP a 66/33 KNE o výmere 1050 m2 v podiele 3/16 čo činí 196,88 m2,
LV 34 TTP kataster Kurimany (na týchto parcelách je futbalové ihrisko) za parcelu vo
vlastníctve obce Kurimany 369/14 KNC o výmere 192 m2 v podiele 1/1 vedený ako orná pôda
na LV 1 nakoľko pozemok dlhé roky má oplotený a užíva ho ako dvor k rodinnému domu č.6.
Poslanci po rozprave so žiadosťou súhlasili nakoľko bude navýšenie celkovej výmery
pozemkov. Zámena sa uskutoční dôvodom hodným osobitného zreteľa. Náklady na vklad do
katastra nehnuteľnosti bude znášať Obec Kurimany.

7. Vysporiadanie pozemku – oddychová zóna IBV – Kapustnice podľa
zmluvy 23/2021.
Starosta informoval poslancov o majetko – právnom vysporiadaní oddychovej zóny obce
(IBV-kapustnice) podľa spracovaného geometrického plánu č. 20/2021 spracovaný Ing.
Jurajom Fabianom overený pod číslom G1-188/21 zo dňa 4.6.2021, po odčlenení parcely KNC 66/139 s výmerou 14 m2 vedený ako trvalý trávny porast, LV č. 516 , katastrálne územie
Kurimany za cenu 25,00€/ m2 od rodiny Hricovej, trvale bytom Trieda SNP 83, Košice
a majetko-právnom vysporiadaní pozemku po odčlenení parcely KN-C 66/61 s výmerou 61 m2
vedený ako trvalý trávny porast, LV č.333, katastrálne územie Kurimany za cenu 37,00€/m2 od
rodiny Pisarčíkovej, trvale bytom Kurimany 115, 054 01. Poslanci nemali námietky a pristúpili
k hlasovaniu.

8. Kultúrne podujatia v lete 2021.
Starosta navrhol poslancom, aby sa pripravil športový deň s programom pre detí v týchto
letných mesiacoch, nakoľko pandemické opatrenia nám to umožňujú. Poslanci s návrhom
súhlasili, po rozprave sa doplnilo pozvanie jubilantov za rok 2020 a 2021, v októbri úcta
k starším.

9. Dodatok č. 3 Zásady odmeňovania poslancov OZ Kurimany
Starosta navrhol zmenu odmeňovania OZ poslancov z dôvodu, že terajšia suma nekopíruje ani
minimálnu mzdu. OZ v priemere trvá 3 hodiny preto navrhol 11,00€/jedno OZ. Poslanci po
rozprave sa uzhodli na prednesenom návrhu starostu..

10. Plán kontrolnej činnosti HK pre 2. pol rok 2021
Starosta predložil návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky pre 2. polrok 2021, ktorý
bol zverejnený na úradnej tabulu a webovej stránke obce po dobu 15 dní pred schválením.
Poslanci nemali ďalšie návrhy a pristúpili k hlasovaniu.

11. Diskusia a rôzne

A, Starosta informoval poslancov o pokračovaní na prácach IBV Kapustnice, ide o prístupovú
komunikáciu, splašková kanalizácia a most. Poslancov oboznámil s predbežným plánom
a o rozpočtoch za práce na týchto objektoch, ktoré mal prerokované s projektantmi. Objekt
Most navrhuje zmeniť PD nakoľko daný most je veľmi náročný na financie a PD je zastarala
a neplnil by potrebnú úlohu nakoľko lokalita IBV je o 14 RD.

12. Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie bolo ukončené 21:45 hod.
Zapísala: Marcela Faltinová
Overovatelia zápisnice:

Vladimír Russin

........................................ podpísaná

Marek Kamenický ........................................ podpísaná

