Obec Kurimany

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V KURIMANOCH
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kurimany
konaného dňa 3.11.2021 o 18:00hod
Prítomní: starosta Ing. Martin Faltin
Poslanci: Beáta Lechová
Peter Zvanciger
Vladimír Russin
Ďalší prítomní: zapisovateľka Marcela Faltinová,
Neprítomní: Mgr. Magdaléna Lesňáková – ospravedlnená
Marek Kamenický - ospravedlnený
hlavná kontrolórka JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA - ospravedlnená
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. Audítorská správa o výsledku overenia riadnej účtovnej závierky za rok 2020
7. Výročná správa obce za rok 2020
8. Investičné akcie obce za rok 2021 – zrealizované a v stave realizácie
9. 215. výročie posviacky kostola sv. Kvirína
10. Prerokovanie návrhu na spracovanie VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady pre
rok 2022
11. Diskusia a rôzne
12. Záver

1.Otvorenie zasadnutia
Rokovanie Obecného zastupiteľstva so začiatkom 18.00 hod. otvoril Ing. Martin Faltin,
starosta obce, úvodom privítal prítomných poslancov. Starosta oznámil, že poslankyňa Mgr.
Lesňáková, poslanec Kamenický a hlavná kontrolórka JUDr. Budziňáková MBA sa
ospravedlnili za neúčasť. Starosta skonštatoval, že počet prítomných poslancov OZ je
uznášaniaschopné.

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice a uznesení: Beáta Lechová, Vladimír Russin
Navrhovateľ uznesenia: Peter Zvanciger
Zapisovateľka: Marcela Faltinová
Hlasovanie:
Za: Peter Zvanciger, Vladimír Russin, 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. 11 programu OZ, bod 11. Voľba prísediaceho – Okresný súd
Spišská Nová Ves. 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. Audítorská správa o výsledku overenia riadnej účtovnej závierky za rok 2020
7. Výročná správa obce za rok 2020
8. Investičné akcie obce za rok 2021 – zrealizované a v stave realizácie
9. 215. výročie posviacky kostola sv. Kvirína
10. Prerokovanie návrhu na spracovanie VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady pre
rok 2022
11. Voľba prísediaceho – Okresný súd Spišská Nová Ves
12. Diskusia a rôzne
13. Záver

4. Kontrola uznesení
Uznesenie č.8/2021 zo dňa 10.2.2021 – kúpa pozemku Canali Amelia rod. Faltinová,
v riešení.
Uznesenie č.42/2021 zo dňa 8.9.2021 – zámená pozemkov p. Capákovej v riešení
Uznesenie č.43/2021 zo dňa 8.9.2021 – dlhodobý prenájom pozemku Pro villa Quirini
v riešení
Uznesenie č. 47/2021 zo dňa 8.9.2021 – Geometrický plán IBV Nad dedinou v riešení

5. Informácia o faktúrach na 500 €
- Fa za sadrokartónový protipožiarny strop, kazetový strop v budove 59 v sume 2 497,32 €,
TB Mont, s.r.o. Levoča, projekt podporený z rozpočtu PSK,

- Fa za overenie ročnej účtovnej závierky, overenie výročnej správy za rok 2020 v sume 720,€, Hurines s.r.o. Stará Ľubovňa,
- Fa za splaškovú kanalizáciu I. etapa IBV Kapustnice v sume 34 176,38 €, Pohoda Servicees
s.r.o. Spišská Nová Ves,
- Fa za práce SO 101 Prístupová komunikácia IBV Kapustnice v sume 2 925,- €, Pohoda
Services s.r.o. Spišská Nová Ves,
- Fa za dopravu materiálu pre SO 101 Prístupová komunikácia v sume 1 197,48 €, TRANS
Pompura, s.r.o. Veľká Lomnica,
- Fa za revitalizáciu verejného priestranstva pri budove č. 59 v sume 5 692,10 €, Villa Ursi
s.r.o. Iliašovce, Projekt podporený z Programu obnovy dediny,
- Fa za stavebné úpravy na Hasičskej zbrojnici Kurimany v sume 1 621,70 €, Marko Repaský
Levoča.

6. Audítorská správa o výsledku overenia riadnej účtovnej závierky za rok
2020
Starosta informoval a predložil poslancom audítorskú správu o výsledku overenia účtovnej
závierky za rok 2020 zo záverom, že Obec Kurimany dodržala povinnosti podľa požiadaviek
zákona o rozpočtových pravidlách a konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových
pravidlách. Poslanci mali zaslaný materiál pre OZ.

7. Výročná správa za rok 2020
Starosta informoval a predložil poslancom výročnú správu za rok 2020, ktorá bola tiež
overená nezávislým audítorom. Poslanci mali zaslaný materiál pred OZ.

8. Investičné akcie obce za rok 2021 – zrealizované a v stave realizácie
Starosta informoval poslancov o investičných akciách v tomto roku
- zrealizované:
 PSK výzva mikroregión - Cesta za kultúrnym vyžitím v obci Kurimany
 PSK výzva predseda PSK - Rekonštrukcia hygienických zariadení pre športovcov obce
Kurimany
 Program obnovy dediny 2021 – Revitalizácia verejného priestranstva v obci
 DHZO Kurimany – nákup technického zázemia a ochranných pomôcok
 Prístupová komunikácia k IBV – objekt SO 501 – splašková kanalizácia I etapa
 Prístupová komunikácia k IBV – objekt SO 05 VN, SO 06 TS, SO 07.1 – NN rozvody a SO
08.1 Verejné osvetlenie
 Rekonštrukcia budovy č. 59, stavebné úpravy
 Rekonštrukcia MŠ triedy
- v stave realizácie:
 Obnova vojnových hrobov - Úrad vlády SR
 Hasičská zbrojnica Kurimany – stavebné úpravy
 Prístupová komunikácia k IBV – objekt SO 101 - prístupová komunikácia
 Obnova vojnových hrobov – Okresný úrad Prešov

9. 215. Výročie posviacky kostola sv. Kvirína
Starosta informovala poslancov, že sa ruší program, ktorý bol pripravený na spomienkovú
slávnosť z dôvodu pandemických opatrení v okrese Levoča. Informoval poslancov, že oslovil
p. Kellnera firma Levonet s.r.o. z Levoče aby sv. omša mohla byť sledovaná priamym
prenosom cez youtube kanál, ktorý bude zverejnený na obecnej, farskej stránke a na stránke
OZ Pro Villa Qurini. Stretnutie má dohodnuté na zajtra t.j. 4.11.2021 kde sa určia technické
podmienky pre vysielanie a zároveň aby príprava už ostala v kostole na stálo.

10. Prerokovanie návrhu na spracovanie VZN o miestnom poplatku za
komunálne odpady pre rok 2022
Starosta informoval poslancov o príprave VZN o miestnom poplatku za KO a o údajoch
získaných z elektronickej evidencie ELWIS a informáciu o cene za uloženie odpadu na
skládke. Poslanci po rozprave sa zhodli na spracovaní pri postupe výpočtu ceny za KO pre
spracovanie VZN o poplatku za KO.

11. Voľba prísediaceho – okresný súd Spišská Nová Ves
Starosta informoval poslancov o žiadosti z Okresného súdu Spišská Nová Ves o zvolení
kandidáta na funkciu prísediaceho. Okresným súdom bola navrhnutá kandidátka Marcela
Faltinová, poslanci sa zhodli a zvolili ju aj na ďalšie volebné obdobie.

12. Diskusia a rôzne
A, Starosta informoval poslancov o žiadosti eRka o finančnú podporu na rok 2022 pre
realizáciu detského tábora. Poslanci súhlasili so žiadosťou aby pri spracovaní rozpočtu na rok
2022 sa vyčlenili finančné prostriedky pre organizáciu eRko Kurimany.
B, Starosta navrhol poslancom o uskutočnení „Mikuláša“ podľa možnosti ako nám umožní
pandemická situácia, poslanci s návrhom súhlasili a dohodli sa na 5.12.2021 o 15.00 hod.
C, Starosta a poslanci sa uzhodli na zmene termínu OZ, ktoré je naplánované na 8.12.2021.
Nový termín OZ bude 10.12.2021.

13. Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie bolo ukončené 20:15 hod.
Zapísala: Marcela Faltinová
Overovatelia zápisnice:

Beáta Lechová

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

Vladimír Russin

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

