Obec Kurimany

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V KURIMANOCH
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kurimany
konaného dňa 10.2.2021
Prítomní: starosta Ing. Martin Faltin
Poslanci: Mgr. Magdaléna Lesňáková
Beáta Lechová
Peter Zvanciger
Vladimír Russin
Marek Kamenický - ospravedlnený
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. Odpadové hospodárstvo v obci Kurimany od roku 2022
7. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021
8. Prevádzkovanie vodovodu IBV - Kapustnice
9. Kúpa pozemku 316 KNE
10. Predaj pozemkov IBV – Kapustnice II kolo
11. Informácie k žiadostiam o dotácie pre rok 2021
12. Diskusia a rôzne
13. Záver

1.Otvorenie zasadnutia
Rokovanie Obecného zastupiteľstva so začiatkom 18.00 hod. otvoril Ing. Martin Faltin, starosta
obce, úvodom privítal prítomných poslancov, informoval poslancov, že poslanec Marek
Kamenický sa ospravedlnil. Starosta skonštatoval, že počet prítomných poslancov OZ je
uznášaniaschopné.

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice a uznesení: Peter Zvanciger, Beáta Lechová
Navrhovateľ uznesenia: Mgr. Magdaléna Lesňáková
Zapisovateľka: Marcela Faltinová
Hlasovanie:
Za: Beáta Lechová, Mgr. Magdaléna Lesňáková, Peter Zvanciger, Vladimír Russin
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. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesení
5. Informácia o faktúrach nad 500 €
6. Odpadové hospodárstvo v obci Kurimany od roku 2022
7. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021
8. Prevádzkovanie vodovodu IBV - Kapustnice
9. Kúpa pozemku 316 KNE
10. Predaj pozemkov IBV – Kapustnice II. kolo
11. Informácie k žiadostiam o dotácie pre rok 2021
12. Diskusia a rôzne
13. Záver

4. Kontrola uznesení
Uznesenia všetky splnené

5. Informácia o faktúrach na 500 €
- Fa za realizáciu vodovodu IBV Kapustnice v sume 17516,94 Eur – Pohoda Services s.r.o. Spišská
Nová Ves
- Fa za vypracovanie žiadosti o dotáciu ČOV Kurimany v sume 540,- Eur – RamontBuilding s.r.o.
Prešov
- Fa za podlahovú krytinu do budovy č. 59, časť potraviny v sume 683,81 Eur – B-komplet, s.r.o.
Spisšká Nová Ves
- Fa za elektrinu všetky objekty v obci za obdobie 1,2/2021 v sume 829,- Eur – VSE a.s. Košice

6. Odpadové hospodárstvo v obci Kurimany od roku 2022

Starosta informoval poslancov, že rokoval s firmou JKR Slovensko s.r.o, ktorá sa zaoberá
elektronickou evidenciou komunálneho a separovaného odpadu programom ELWIS s ktorou
navrhuje začať spoluprácu v oblasti evidencie odpadového hospodárstva štartom evidencie a
skúšobným prevádzkovacím obdobím už v roku 2021 v obci Kurimany a od roku 2022 by bola
zavedená už iba elektronická evidencia zberu odpadu. Po predložených otázkach od poslancov
k tejto problematike a ich odpovediach poslanci pristúpili k hlasovaniu.
Zároveň starosta predložil list od p.Štefana Antala zo dňa 14.12.2020 kde po preštudovaní ho
OZ zobralo na vedomie.

7. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020
Starosta oslovil kontrolórku obce JUDr. Lýdiu Budziňákovú, MBA, aby podala správu
o kontrolnej činnosti za rok 2020. Kontrolou neboli zistené porušenie zákona.

8. Prevádzkovanie vodovodu IBV - Kapustnice
Starosta obce informoval poslancov, že prebehla kolaudácia zrealizovaného vodovodu na IBV
Kapustnice. Novovybudovaný vodovod zostáva v prevádzkovaní Podtatranskej vodárenskej
spoločnosti a.s. Poprad nakoľko v celej obci táto spoločnosť prevádzkuje vodovod.

9. Kúpa pozemku 316 KNE
Starosta navrhol OZ kúpu pozemku KN-E 316 o výmere 4245m2 v podiele 2/36 od Canali
Amelia v lokalite IBV-Nad dedinou z dôvodu potreby pre budúcu prístupovú komunikáciu do
tejto lokality. Zároveň navrhol kúpu pozemku KN-E 66/38 o výmere 456m2 v podiele 1/1 od
Canali Amelia pre potreby budúceho kompostoviska na ihrisku nakoľko jednou zmluvou
môžeme kúpiť oba pozemky a aj z dôvodu administratívneho a to podpisovania zmlúv v USA,
prekladania zmlúv do anglického jazyka a doručenia listinných zmlúv na SR je vhodné riešiť
oba pozemky spolu aj keď pozemok na kompostovisko nepotrebujeme súrne. Canali Amelia
žije v USA.

10. Predaj pozemkov IBV - Kapustnice
Starosta navrhol poslancom, aby sa pristúpilo k ďalšiemu kolu predaja pozemkov na IBV
Kapustnice. Poslanci po dlhej rozprave sa uzhodli na návrhu predaja pozemkov a podľa náčrtu
v katastrálnej mape s očíslovanými pozemkami označili pozemky č. 2 a č. 13 na predaj.
Zároveň určili podmienky predaja pozemkov. Spôsob predaja bude vyhlásený obchodnou
verejnou súťažou, najmenej za kúpnu cenu 35,- eur/m2. Navrhovateľ doručí ponuku na vybraný
pozemok v lehote do 31.3.2021 do 12.00 hod. na Obecný úrad v Kurimanoch. Ponuka bude
v zalepenej obálke s označením „IBV Kapustnice – II“ s poznámkou „Neotvárať“. Obecný
úrad zverejní najmenej na 15 dní obchodnú verejnú súťaž, ktorá bude zverejnená na úradnej
tabuli, elektronickej tabuli a v regionálnej tlači.
Starosta predložil návrh na spracovanie geometrického plánu za účelom odčlenenia parciel číslo
66/65; 66/64; 66/63; 66/62; 66/61; 66/60; 66/59 všetky KNC vedenom na LV číslo 1, kataster
Kurimany, okres Levoča v lokalite IBV-Kapustnice z dôvodu, že parcely zasahujú až do
zrealizovaného posedenia (oddychovej zóne) pri krížovej ceste a pri predaji parciel by sa
predala aj časť sedenia.

11. Informácie k žiadostiam o dotácie pre rok 2021

Starosta informoval poslancov, že sme sa zapojili do výzvy o dotáciu, ktorú vyhlásil
Environmentálny fond pre oblasť L. Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných
budov vrátane zatepľovania pre nehnuteľnosti súpisné číslo 59 s minimálnym 5%
spolufinancovaním projektu z vlastných zdrojov obce z oprávnených nákladov.
Ďalej využijeme aj výzvy o dotáciu z Prešovského samosprávneho kraja s minimálnym 20%
spolufinancovaním projektu z vlastných zdrojov.
Zároveň čakáme na výsledok vyhodnotenie žiadosti na ČOV.

12. Diskusia a rôzne
Starosta informoval poslancov, že bola podpísaná zmluva s Úradom vlády Slovenskej republiky
k dotácii na vojnové hroby v sume 2230,- Eur na obnovu vojnového hrobu a pamätnej tabule.

13. Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie bolo ukončené 21:00 hod.
Zapísala: Marcela Faltinová
Overovatelia zápisnice:

Beáta Lechová ....................................... podpísaná
Peter Zvanciger ..................................... podpísaná

